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SARI 
 

Heni Sulistyorini, 2006. Tingkat Keterbacaan Teks dan Pengaruhnya Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Larutan Penyangga di SMA 
Negeri I Kramat Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Kimia, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs. Subiyanto HS, M.Si., II. Drs. Kasmadi Imam S, M.S. 

Kata kunci : keterbacaan teks, prestasi belajar, larutan penyangga. 
 

Kurikulum pendidikan nasional senantiasa mengalami penyempurnaan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penyempurnaan tersebut sering 
diartikan sebagai pergantian buku teks pelajaran oleh guru maupun pihak sekolah, 
bukan penyempurnaan proses pendidikan. Guru seringkali memilih buku teks 
pelajaran atas dasar kurikulum yang sedang berlaku saja sedangkan kesesuaian 
buku dengan kemampuan siswa terabaikan. Kesesuaian buku teks pelajaran 
dengan kemampuan siswa dapat diukur dari tingkat keterbacaannya. Tingkat 
keterbacaan yang sesuai akan memotivasi siswa untuk giat belajar dan 
memperoleh prestasi yang tinggi, oleh karena itu penelitian ini akan mengungkap 
tentang tingkat keterbacaan teks dan pengaruhnya terhadap prestasi siswa.  

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian tingkat keterbacaan teks dan prestasi 
belajar siswa. Penelitian tingkat keterbacaan teks mengambil teks larutan 
penyangga lima buah buku teks pelajaran Kimia kelas XI SMA sebagai populasi. 
Teks larutan penyangga buku A dan buku B yang disajikan dengan perbedaan 
kelengkapan penyajian materi diambil sebagai sampel buku. Bagian awal dan 
akhir kedua teks tersebut dijadikan sampel teks dan diukur keterbacaannya 
menggunakan tes rumpang termodifikasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengungkap bahwa keterbacaan teks larutan penyangga sampel buku berlaku 
untuk siswa SMA di semua tempat, oleh karena itu responden dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X-1 SMA Negeri I Kramat Kabupaten Tegal dan siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah Tarub Kabupaten Tegal. Penelitian prestasi belajar 
mengambil semua kelas XI PSIA SMA Negeri I Kramat Kabupaten Tegal tahun 
ajaran 2005/2006 sebagai populasi. Dua kelas yang memenuhi syarat normalitas, 
homogenitas, dan kesamaan dua varian dipilih sebagai sampel penelitian dan 
melakukan pembelajaran menggunakan teks larutan penyangga yang telah diukur 
tingkat keterbacaannya. Kelas XI PSIA 1 melakukan pembelajaran menggunakan 
buku A dan kelas XI PSIA 2 melakukan pembelajaran menggunakan buku B. 
Prestasi belajar siswa diukur setelah proses pembelajaran menggunakan instrumen 
penelitian berupa 20 soal pilihan ganda yang telah diujicobakan terlebih dahulu. 

Tingkat keterbacaan teks larutan penyangga buku A adalah 82.81 dan berada 
pada kategori independent. Teks tersebut sesuai bagi siswa dan dapat digunakan 
secara mandiri dalam proses belajar mereka. Sedangkan tingkat keterbacaan teks 
larutan penyangga buku B adalah 59.96 dan berada pada kategori instruksional. 
Teks tersebut sesuai bagi siswa namun perlu bantuan guru untuk memahaminya. 
Analisis data prestasi belajar dilakukan menggunakan program komputer SPSS 
12. Hasil uji independent sample t-test pada analisis data tahap akhir 
menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa kelas XI PSIA 1 dan XI PSIA 
2 masing-masing adalah 73.25 dan 70.25. Nilai signifikansi (2-arah) 0.069 lebih 
besar dari )05.0(α berarti kedua kelas tidak berbeda secara signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan teks tidak berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah teks larutan penyangga pada buku A dan 
buku B sesuai bagi siswa kelas XI PSIA SMA diukur dari tingkat keterbacaannya. 
Teks tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus media 
pembelajaran. Guru dapat menyarankan siswa untuk menggunakan kedua buku 
tersebut dalam mempelajari pokok bahasan larutan penyangga meskipun 
kurikulum 2004 mengalami penyempurnaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Kurikulum 2004 yang didasarkan pada sejumlah kompetensi yang 

harus dimiliki oleh peserta didik merupakan penyempurnaan dari kurikulum 

1994. Penyempurnaan ini diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut termaktub dalam 

Bab II Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(http://www.depdiknas.go.id/inlink.php?to=uusisdiknas)  

Kurikulum 2004 memfokuskan pada perolehan kompetensi-

kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-

kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan 

pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-

masing (Mulyasa, 2003:39). Pergeseran sistem pembelajaran kelompok 

menjadi pembelajaran individual dalam kurikulum 2004 ini menganjurkan 

perlunya sarana, alat, sumber belajar, dan bahan ajar yang memadai. 

Keberadaan buku teks pelajaran sebagai sumber maupun bahan ajar menjadi 

kebutuhan bagi setiap peserta didik agar mereka mampu mencapai 

kompetensi minimal sesuai kemampuan dan kecepatan belajarnya. 

1 
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Kesadaran  akan  pentingnya  buku  teks  pelajaran  dalam 

pembelajaran  ternyata  dimanfaatkan  secara  tidak  bertanggung jawab  

oleh beberapa  pihak  sekolah. Penjualan buku kepada murid di sekolah 

dijadikan     bisnis dan ini  terasa sangat memberatkan bagi murid, hal  ini 

dibenarkan  oleh Mendiknas. Menurut Mendiknas seperti dikutip dalam 

http://www.depdiknas.go.id/go.php?a=1&to=1827, pemerintah menerima 

banyak pesan singkat (sms) yang berisi keluhan orang tua siswa seputar 

pergantian buku pelajaran tiap tahun. Keluhan tersebut kemudian dijawab 

oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri No.11 tahun 2005 

tentang Buku Teks Pelajaran. Peraturan ini telah ditetapkan dan mulai 

berlaku sejak tanggal 21 Juli 2005. 

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Depdiknas kepada Kompas 27 Juli 2005 dalam 

http://www.depdiknas.go.id/go.php?a=1&to=f825 mengungkapkan, dengan 

keluarnya aturan itu guru hanya sebatas menganjurkan kepada murid yang 

mampu untuk membeli buku di pasar dan tidak diperkenankan untuk 

memaksa. Sedangkan untuk murid yang tidak mampu, satuan pendidikan 

wajib menyediakan paling sedikit sepuluh buku teks pelajaran untuk setiap 

mata pelajaran pada setiap kelas. Buku tersebut dijadikan koleksi 

perpustakaan. Selain itu nantinya akan ada buku wajib yang memiliki masa 

pakai lima tahun.  

Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan buku wajib bagi siswa 

tersebut belum terealisasikan, sehingga guru masih menggunakan buku-buku 

yang beredar di pasaran. Buku-buku tersebut adalah buku-buku teks 

pelajaran yang berlabelkan ‘Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi’. 
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Sementara itu, pemerintah kota Semarang menjawab keluhan orang 

tua tersebut dengan mengeluarkan Buku Teks yang dipinjamkan secara 

gratis kepada siswa melalui sekolah-sekolah di Kota Semarang sejak Tahun 

Ajaran 2004/2005. Sebanyak 638.148 buku dengan anggaran Rp. 6.8 milyar 

telah dibagikan (http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/06/kot11.htm). 

Salah satu Buku Teks yang dibagikan tersebut adalah Buku Teks Pelajaran 

Kimia untuk SMA kelas XI. 

Peneliti menilai buku-buku teks pelajaran Kimia yang berlabelkan 

‘Berdasarkan Kurikulum Bernbasis Kompetensi’ tersebut lebih bagus dari 

sisi penampilan fisik bila dibandingkan dengan buku teks yang terbit 

sebelumnya. Namun penampilan fisik yang menarik tidak cukup untuk 

menumbuhkan motivasi dan minat siswa untuk membaca dan 

mempelajarinya. Selain itu syarat dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran juga belum tentu dapat dipenuhi. Syarat dan tujuan tersebut 

dapat dipenuhi bila tingkat keterbacaan buku sesuai dengan kemampuan dan 

penalaran siswa. 

Kesesuaian tingkat keterbacaan suatu buku sangat penting karena 

berpengaruh pada motivasi dan minat siswa untuk membaca dan 

mempelajarinya. Asumsi ini menarik minat peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang tingkat keterbacaan. 

Keterbacaan merupakan ukuran tingkat kesulitan/kemudahan suatu 

teks dipahami oleh siswa. Keterbacaan merupakan salah satu bentuk 

evaluasi terhadap buku dan pengukurannya dilakukan dengan tes 

keterbacaan. 
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Evaluasi terhadap buku teks menurut Woodburry dalam Tri Widodo 

(1995) harus selalu dilakukan. Hal ini disebabkan (a) buku teks ditulis untuk 

pengetahuan, bukan sebagai sarana berpikir; (b) buku teks ditulis sebagai 

sumber hafalan, bukan memberi pengertian; (c) buku teks ditulis dari 

penggabungan banyak buah pikiran, bukan satu kesatuan buah pikiran 

penulis; (d) buku teks ditulis tanpa mempertimbangkan kecocokan tingkat 

pemahaman murid, dan (e) buku teks ditulis dengan kurang akurat. 

Atas dasar kesadaran tersebut, evaluasi terhadap buku teks pelajaran 

banyak dilakukan. Penelitian terhadap buku teks pelajaran IPA (Biologi, 

Fisika, dan Kimia) juga sudah dilakukan. Suladi, dkk (2000) melakukan tes 

keterbacaan kalimat bahasa Indonesia pada Buku Pelajaran Biologi dan 

Fisika SMP Kelas I dan II. Sedangkan untuk Buku Teks Pelajaran Kimia 

peneltian telah dilakukan oleh Tri Widodo (1993). Tri Widodo 

menyimpulkan bahwa buku-buku pendamping Kimia Kelas I SMA yang 

digunakan di SMA-SMA Kodya Semarang sulit dipahami siswa. Hal ini 

disinyalir sebagai salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa 

untuk mata pelajaran Kimia. Indikator yang dapat dilihat adalah Nilai 

Ebtanas Murni (NEM) untuk mata pelajaran Kimia yang rendah.  

Kesimpulan yang sama juga diperoleh dari penelitian Indeks Muatan 

Kognitif  yang dilakukan oleh Siti Kusnariyah (2004) terhadap buku 

pendamping Kimia SMU Kelas II yang digunakan oleh SMU-SMU Negeri 

di kota Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isi buku pendamping 

muatan kognitifnya berada pada kategori sulit sehingga siswa tidak mudah 

memahami konsep formal yang ada pada buku tersebut. 
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Penelitian terhadap buku teks pelajaran Kimia SMA berdasarkan 

kurikulum 1984 dan 1994 telah dilakukan oleh Tri Widodo dan Siti 

Kusnariyah. Sementara itu, penelitian intrinsik secara spesifik terhadap 

Pokok Bahasan pada buku teks pelajaran Kimia tahun kedua (kelas XI) 

SMA berdasarkan kurikulum 2004 belum dilakukan. Peneliti memandang 

perlu untuk mengadakan penelitian tentang tingkat keterbacaan teks pada 

salah satu pokok bahasannya, yaitu Larutan Penyangga dihubungkan  

terhadap prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator terukur dari kegiatan 

belajar siswa. Sayful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002:55) 

menyatakan salah satu komponen yang mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa adalah sumber belajar. Kesesuaian sumber belajar dengan kemampuan 

siswa sangat diperlukan karena akan membuat mereka mudah menerima 

pelajaran dan menguasainya.  

Slameto (2003:68) menyatakan bila siswa mudah menerima 

pelajaran dan menguasainya, belajar mereka menjadi lebih giat dan lebih 

maju.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diberi judul “Tingkat 

Keterbacaan Teks dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Belajar Siswa pada 

Pokok Bahasan Larutan Penyangga di SMA Negeri I Kramat Kabupaten 

Tegal”. Penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia pendidikan. 
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B. Permasalahan 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

1. Berapakah tingkat keterbacaan teks pokok bahasan larutan penyangga 

pada buku teks Pelajaran Kimia kelas XI yang diteliti? 

2. Apakah tingkat keterbacaan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan larutan penyangga? 

 

C. Penegasan Istilah 

Judul skripsi ini adalah “Tingkat Keterbacaan Teks dan Pengaruhnya 

terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Larutan Penyangga di 

SMA Negeri I Kramat Kabupaten Tegal”. Untuk menghindari adanya salah 

penafsiran dalam memahami judul tersebut maka peneliti perlu menjelaskan 

istilah dalam judul yang dianggap penting. 

1. Keterbacaan Teks 

Keterbacaan dalam KBBI (2003:83) adalah perihal dapat dibacanya 

teks secara cepat, mudah dipahami dan diingat. Keterbacaan 

berhubungan dengan pembaca maka keterbacaan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah ukuran tentang sesuai tidaknya suatu 

bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari tingkat kemudahan atau 

kesukaran wacananya. 

2. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang 

(KBBI,2003: 849). 
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3. Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar dalam KBBI (2003:895) diartikan sebagai penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Sudjana dalam Lukman Hakim (2003) 

mengartikan prestasi belajar sebagai hasil belajar yang berupa 

kemampuan kognitif atau perubahan kemampuan siswa setelah 

mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Sedangkan Mulyasa 

(2004:39) menyatakan bahwa hasil belajar dapat diukur dari 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

yang berupa kemampuan kognitif siswa setelah mengalami proses 

belajar mengajar pokok bahasan Larutan Penyangga. 

4. Pokok Bahasan Larutan Penyangga 

Pokok Bahasan Larutan Penyangga adalah pokok bahasan yang 

diajarkan pada siswa kelas XI SMA. 

5. SMA Negeri I Kramat Kabupaten Tegal 

SMA Negeri I Kramat Kabupaten Tegal adalah SMA yang digunakan 

sebagai tempat penelitian. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengadakan evaluasi intrinsik berupa tingkat keterbacaan teks pokok 

bahasan Larutan Penyangga pada Buku Teks Pelajaran Kimia kelas XI 

SMA.  

2. Mengetahui pengaruh tingkat keterbacaan teks terhadap prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan Larutan Penyangga. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

tingkat keterbacaan teks pokok bahasan Larutan Penyangga pada Buku Teks 

Pelajaran Kimia kelas XI  SMA. Manfaat lain dari penelitian ini adalah 

memberi informasi tentang pengaruh tingkat keterbacan teks terhadap 

prestasi belajar siswa. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi secara garis besar terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir.  

Bagian awal skripsi terdiri atas judul skripsi, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, sari, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, II 

Landasan Teoretis, III Metode Penelitian, IV Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, dan Bab V Simpulan dan Saran. Bab I  menjelaskan tentang 
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alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan, manfaat, penegasan istilah, 

dan sistematika skripsi. Bab II menjelaskan tentang prestasi belajar, buku 

teks, tingkat keterbacaan, larutan penyangga, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. Bab III menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian pada tahap 

pengumpulan data, pembuatan alat pengumpulan data, penggunaan 

instumen, dan tahap analisis data. Bab IV menjelaskan tentang deskripsi 

hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan Bab V  menjelaskan tentang 

simpulan yang  diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diberikan penulis terhadap hasil penelitian. 

Bagian Akhir skripsi ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar 

1. Belajar 

Belajar merupakan proses penting dalam kehidupan manusia. 

Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku, mengalami 

perkembangan, perubahan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, bahkan persepsi manusia. 

Gagne (1977) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Gagne dan Berliner (1983) menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Morgan et.al (1986) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau pengalaman. 

Sedangkan Slavin (1994) mendefinisikan belajar sebagai perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman (Chatarina,dkk 2004:2). 

Berdasarkan pada beberapa pengertian belajar di atas dapat dikatakan 

bahwa belajar merupakan proses pengumpulan pengetahuan melalui 

penanaman konsep maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan 

relatif permanen pada perilaku pembelajar. 

10 
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Seseorang yang mengikuti pelajaran di dalam suatu kelas belum 

tentu menjalani aktivitas belajar meskipun terdapat guru ataupun sumber 

belajar yang memadai. Pembelajar baru dikatakan telah melakukan 

aktivitas belajar apabila terdapat interaksi antara situasi stimulus (yang 

ditetapkan dan atau diterima oleh pembelajar) dengan isi memori sehingga 

perilakunya berubah dari sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut 

(Catharina, dkk, 2004:4).  

Perubahan yang dialami oleh siswa (pembelajar dalam suatu sekolah) 

dapat diketahui melalui evaluasi hasil belajar yang dilakukan pada tiap 

pokok bahasan maupun  pada tahap akhir pembelajaran.  

 

2. Prestasi Belajar 

Hasil belajar merupakan hal penting yang harus diketahui guru 

untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam aktivitas belajar 

yang sudah dilakukan.  

Hasil belajar diukur melalui evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini 

didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

Kurikulum 2004 yang berlaku saat ini, melandaskan pengembangan 

konsep belajar tuntas (master learning) atau belajar sebagai penugasan 

(learning for master). Ini merupakan falsafah pembelajaran yang 

menyatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat semua peserta 

didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang 

baik (Mulyasa, 2004:39). Hasil yang baik ini dapat diukur dari 

kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan/ingatan, pemahaman (kognitif 

tingkat rendah), aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (termasuk kognitif 

tingkat tinggi). Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 

lima aspek, yakni penerimaan, jawaban dan reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar 

ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam ranah psikomotor, yaitu 

gerakan reflek, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif-interpretatif (Nana Sudjana, 2001:22-23). 

Secara lebih rinci Catharina, dkk (2004:6-10) menjelaskan ketiga 

ranah yang dikenal dengan taksonomi Bloom itu, sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif menyangkut 

kategori : 

(1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan merupakan kemampuan kognitif tingkat rendah. 

Kemampuan yang dimiliki siswa pada tingkat ini adalah 

kemampuan mengingat atau mengenali informasi (materi 

pelajaran) yang telah dipelajari. 

(2) Pemahaman (comprehension) 

Pemahanan merupakan kemampuan kognitif tingkat rendah yang 

setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Kemampuan yang dimiliki 

siswa pada tingkat ini adalah kemampuan memperoleh makna dari 

materi pelajaran yang telah dipelajari. 
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(3) Penerapan (application) 

Penerapan termasuk kemampuan kognitif tingkat tinggi. 

Kemampuan yang dimiliki siswa pada tingkat ini adalah 

kemampuan untuk menggunakan materi pelajaran yang telah 

dipelajari ke dalam situasi baru dan konkrit. 

(4) Analisis (analysis) 

Analisis mencerminkan tingkat intelektual lebih tinggi dari 

penerapan. Siswa yang memiliki hasil belajar pada tahap ini, 

mampu menguraikan suatu pokok materi atas berbagai bagiannya, 

menelaah bagian-bagian tersebut, dan menghubungkan antar 

bagian untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman secara 

menyeluruh. 

(5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis mencerminkan tingkat kognitif lebih tinggi dari analisis. 

Kemampuan yang dimiliki siswa pada tingkat ini adalah 

kemampuan untuk berperilaku kreatif sebagai hasil dari 

penggabungan berbagai pengertian atau hal yang telah dipelajari. 

(6) Penilaian (evaluation) 

Hasil belajar di bidang ini adalah paling tinggi di dalam hierarki 

kognitif karena berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut dan 

ditambah dengan keputusan tentang nilai yang didasarkan pada 

kriteria yang telah ditetapkan secara jelas. 
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b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Ranah afektif meliputi kategori : 

(1) Penerimaan (receiving) 

Penerimaan mencerminkan tingkat hasil belajar ranah afektif yang 

paling rendah. Ditinjau dari sudut pandang pembelajaran, 

penerimaan mengacu pada perlakuan siswa terhadap rangsangan 

yang hadir selama proses belajar berlangsung. 

(2) Penanggapan (responding) 

Penanggapan mengacu pada kemahiran merespon rangsangan ke 

dalam suatu perilaku dan menjadikan perilaku tersebut sebagai 

suatu kegiatan yang diminati. 

(3) Penilaian (valuing) 

Hasil belajar tingkat ini dikaitkan dengan perilaku siswa yang 

konsisten dan cukup stabil di dalam membuat nilai yang dapat 

dikenali secara jelas.  

(4) Pengorganisasian (organization) 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan 

mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal.  

(5) Pembentukan pola hidup (organization by a value complex) 

Tingkat paling tinggi dari ranah afektif adalah pembentukan pola 

hidup siswa. Siswa akan memiliki karakteristik yang khas bila 

telah mancapai tahap ini. 



 15

c. Ranah Psikomotor 

Tujuan pembelajaran ranah psikomotor menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

obyek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomorik menurut Elizabeth 

Simpson dalam Catharina (2004:9-10) adalah : 

(1) Persepsi (perception) 

Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

(2) Kesiapan (set) 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

Kategori ini mencakup kesiapan mental (kesiapan mental untuk 

bertindak), kesiapan jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), 

dan kesiapan mental (keinginan untuk bertindak). 

(3) Gerakan Terbimbing (guide response) 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

belajar ketrampilan kompleks. Ia meliputi peniruan dan mencoba. 

(4) Gerakan Terbiasa (mechanism) 

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja dimana 

gerakan yang telah dipelajari menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir. 

(5) Gerakan Kompleks (complex overt response) 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari 

tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang 

kompleks. 
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(6) Penyesuaian (adaptation) 

Penyesuaian berkaitan dengan ketrampilan untuk memodifikasi 

pola-pola gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru 

ketika menemui situasi atau masalah baru. 

(7) Kreativitas ( orininality) 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

 

Hasil belajar yang berupa kemampuan kognitif/perubahan 

kemampuan siswa setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu 

menurut Sudjana dalam Lukman Hakim (2003) diartikan sebagai prestasi 

belajar. 

Prestasi belajar sebagai proses belajar dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal yang terjadi pada siswa saat belajar (Slameto, 2003: 

54). Faktor internal berkaitan dengan kondisi dari dalam diri siswa 

sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri siswa. 

Slameto (2003: 54-72) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Kesehatan jasmani dan kondisi psikologis siswa mempengaruhi proses 

belajar mereka. Kondisi psikologis tersebut meliputi kemampuan 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan 

siswa menerima pelajaran. 
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b. Faktor Eksternal 

Faktor luar yang mempengaruhi belajar siswa adalah faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua, dan latar belakang kebudayaan. 

Faktor sekolah meliputi metode mangajar guru, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, dan tugas rumah. 

Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

3. Bahasa Tulis sebagai Alat Interaksi dalam Pembelajaran 

Belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan 

murid. Proses edukatif ini kadang menghadapi kesulitan dalam 

komunikasi antar kedua belah pihak. Winarno Surakhmad (1982:81) 

menyarankan perlunya alat interaksi dalam pembelajaran agar kesulitan-

kesulitan komunikasi dapat diatasi dan dapat terjalin komunikasi edukatif 

yang efektif. Alat interaksi tersebut diklasifikasikan dalam tiga golongan :  

a. Pengalaman riil, yakni segenap media di dalam dunia kehidupan 

sehari-hari. 

b. Pengalaman buatan, yakni segenap media yang sengaja diciptakan 

untuk mendekatkan pengertian pada pengalaman riil. 

c. Pengalaman verbal, dimana bahasa adalah alat utama, baik lisan 

maupun tulisan.  
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Ketiga pengalaman tersebut memiliki keterkaitan. Namun bahasa 

menjadi alat interaksi utama yang sangat berpengaruh pada perolehan 

pengalaman-pengalaman yang lain. Pengalaman riil dan buatan dapat 

menghasilkan pengertian yang sangat teliti dan mendalam bila siswa dapat 

menggunakan bahasa dengan baik 

Halliday (1992:67) menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

kontekstualisasi; belajar merupakan proses pembentukan perkiraan-

perkiraan tentang hal-hal yang akan terjadi berikutnya termasuk perkiraan-

perkiraan non verbal. Proses kontekstualisasi ini menurut Halliday dapat 

terjadi melalui bahasa verbal baik lisan maupun tulisan, oleh karena itu 

bahasa menjadi alat utama yang menentukan keberhasilan seseorang 

dalam belajar. 

Proses belajar siswa sebagai suatu interaksi edukatif antara siswa 

dengan guru menggunakan bahasa lisan hanya  ketika siswa belajar di 

dalam kelas. Di luar kelas bahasa tulislah yang banyak mengambil peran 

dalam proses belajar siswa, oleh karena itu perhatian khusus sudah 

sepatutnya diberikan pada pengalaman verbal terutama pada bahasa tulis. 

Bahasa tulis yang berfungsi sebagai sumber belajar utama dalam kegiatan 

belajar mengajar tersebut bersumber dari buku teks pelajaran. 
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B. Buku Teks Pelajaran 

1. Pengertian Buku Teks Pelajaran 

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran 

antara lain disebabkan belum dimanfaatkannya sumber belajar secara 

maksimal. Sumber belajar yang dapat berasal dari manusia, bahan, 

lingkungan, alat dan peralatan, serta aktivitas seharusnya dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan dalam 

proses belajar mengajar (Mulyasa, 2003:48-49). Salah satu bahan yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus sebagai media 

pembelajaran adalah buku.  

Buku yang digunakan sebagai sumber belajar utama dalam 

pembelajaran suatu bidang studi disebut buku teks atau buku pelajaran 

atau dapat pula disebut sebagai buku teks pelajaran. 

Buku teks merupakan terjemahan dari text book dalam bahasa Inggris. 

Tarigan dan Djago Tarigan (1990:13) mendefinisikan buku teks sebagai 

buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar 

yang disusun oleh pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan 

tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran 

yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakai di sekolah-sekolah 

dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program 

pengajaran. 
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Buku teks pelajaran dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No.11 tahun 2005 adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

sekolah-sekolah yang memuat materi-materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, 

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan 

kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan (http://www.sibi.or.id). Standar nasional 

pendidikan tersebut ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP).  Pasal 35 ayat 2 UU No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa 

BSNP bertugas membuat acuan untuk pengembangan kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan 

termasuk standarisasi terhadap kualitas buku teks pelajaran 

(http://www.depdiknas.go.id/go.php?a=1&to=f825). 

2. Klasifikasi Buku Teks Pelajaran 

Tarigan dan Djago Tarigan (1990: 29-33) mengklasifikasikan buku 

teks pelajaran ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: 

a. Klasifikasi berdasarkan mata pelajaran/bidang studi 

Buku teks dapat diklasifikasikan berdasarkan mata pelajaran/bidang 

studi tertentu. Pengklasifikasian ini berlaku bagi buku-buku Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Biasanya nama buku tersebut disesuaikan dengan mata pelajarannya. 
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Buku teks untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia disebut sebagai 

buku teks pelajaran Bahasa Indonesia, sedang buku teks untuk mata 

pelajaran Kimia disebut sebagai buku teks pelajaran Kimia. Buku teks 

juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan, baik 

jenjang sekolah maupun kelas. Mata pelajaran yang sama akan 

memiliki buku teks yang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan 

meskipun berdasarkan kurikulum yang sama, misalnya buku teks 

pelajaran Kimia Kelas IX SMP akan berbeda dengan buku teks 

pelajaran Kimia Kelas XI SMA. 

b. Klasifikasi berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan 

Pengklasifikasiaan ini diberikan bagi buku-buku yang digunakan di 

perguruan tinggi, misalnya buku yang digunakan untuk perkuliahan 

mahasiswa jurusan Kimia. Buku-buku tersebut akan diklasifikasikan 

ke dalam buku Kimia Organik, Kimia Fisika, Kimia Anorganik, dan 

Kimia Analitik. 

c. Klasifikasi berdasarkan cara penulisan buku teks 

(1) Buku teks tunggal 

Buku teks tunggal adalah buku yang terdiri atas satu buku saja, 

tidak ada jilid lanjutan dan tidak berseri. Misalnya buku berjudul 

Cara Membaca Buku dan Memahaminya yang ditulis oleh 

Mortimer J.Adler dan Charles Van Doren tahun 1987.  Penerbit PT 

Pantja Simpati Jakarta tidak membuat seri lanjutan untuk buku 

tersebut.  
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(2) Buku teks berjilid 

Buku teks berjilid adalah buku pelajaran untuk satu kelas tertentu 

atau untuk satu jenjang sekolah tertentu. Misalnya buku teks 

pelajaran kimia kelas XI yang ditulis oleh Michael Purba tahun 

2004. Buku tersebut terdiri dari dua jilid untuk satu kelas tertentu. 

(3) Buku teks berseri 

Buku teks berseri adalah buku pelajaran berjilid yang mencakup 

beberapa jenjang sekolah misal dari SD, SMP, sampai SMA. 

Misalnya buku berjudul Terampil Berbahasa Indonesia yang 

ditulis oleh Tarigan dan Djago Tarigan tahun 1985. Penerbit 

Angkasa Bandung menerbitkan buku tersebut dalam beberapa jilid 

dari jenjang SD, SMP, sampai SMA dengan judul dan pengarang 

yang sama. 

d. Klasifikasi berdasarkan jumlah penulis 

(1) Buku teks tunggal 

Buku teks tunggal adalah buku teks yang ditulis oleh seorang 

penulis. Misalnya buku berjudul Metode Statistik yang ditulis oleh 

Sudjana tahun 2003, penerbit Tarsito Bandung.  

(2) Buku teks tim 

Buku ini merupakan hasil buah pikir dari dua atau lebih penulis 

yang tergabung dalam sebuah tim. Misalnya buku berjudul Kimia 

SMA Kelas XI yang diterbitkan oleh PEMKOT Semarang tahun 

2004. Buku ini ditulis oleh S.Minangwati, dkk. 
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3. Fungsi Buku Teks 

Buku Teks memiliki fungsi istimewa dalam pembelajaran karena buku 

teks menyajikan fungsi pokok masalah, mencerminkan sudut pandang, 

menyediakan sumber yang teratur, menyajikan bahan remedial dan 

evaluasi, menyajikan gambar, serta menyediakan aneka metode dan sarana 

pembelajaran (Tarigan dan Djago Tarigan, 1990:15). 

Buku teks pelajaran dapat berfungsi sebagai sumber sekaligus media 

pembelajaran. Fungsi tersebut secara maksimal dapat diperoleh bila buku 

teks pelajaran memiliki kualitas yang baik. Mungin Eddy Wibowo dalam 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/09/opi04.htm menyebutkan 

bahwa buku pelajaran yang baik harus memenuhi aspek isi materi 

pelajaran, penyajian, bahasa dan keterbacaan, serta aspek grafika. 

a. Aspek isi materi pelajaran 

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam 

buku pelajaran. Buku pelajaran yang baik memperhatikan relevansi, 

adekuasi, keakuratan, dan proporsionalitas dalam penyajian materinya. 

(1) Relevansi 

Buku pelajaran yang baik memuat materi yang relevan dengan 

tuntutan kurikulum yang berlaku, relevan dengan kompetensi yang 

harus dimiliki oleh lulusan tingkat pendidikan tertentu, serta 

relevan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa yang 

akan menggunakan buku pelajaran tersebut. 
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(2) Adekuasi/kecukupan  

Kecukupan mengandung arti bahwa buku tersebut memuat materi 

yang memadai dalam rangka mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

(3) Keakuratan 

Keakuratan mengandung arti bahwa isi materi yang disajikan 

dalam buku benar-benar secara keilmuan, mutakhir, bermanfaat 

bagi kehidupan, dan pengemasan materi sesuai dengan hakikat 

pengetahuan. 

(4) Proporsionalitas 

Proporsionalitas berati uraian materi buku memenuhi 

keseimbangan kelengkapan, kedalaman, dan keseimbangan antara 

materi pokok dengan materi pendukung. 

b. Aspek Penyajian 

Buku pelajaran yang baik menyajikan bahan secara lengkap, 

sistematis, sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, dan cara penyajian yang membuat enak dibaca dan dipelajari. 

c. Bahasa dan Keterbacaan 

Bahasa adalah sarana penyampaian dan penyajian bahan, seperti 

kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Keterbacaan berkaitan 

dengan tingkat kemudahan bahasa bagi tingkatan siswa. 

d. Aspek Grafika 

Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan 

fisik buku, meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, 

warna, dan ilustrasi, yang membuat siswa menyenangi buku yang 

dikemas dengan baik dan akhirnya juga meminati untuk membacanya. 
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Meskipun mampu menjadi sumber informasi yang abadi namun buku 

teks pelajaran memiliki beberapa keterbatasan. Tarigan dan Djago Tarigan 

(1990:28) menyebutkan bahwa keterbatasan buku teks adalah tidak 

mengajar (don’t teach) dan isinya dipadu secara artificial. Selain itu 

keterbatasan ruang yang dimiliki menyebabkan latihan dan tugas tidak 

memadai, sarana-sarana pengajaran amat kurang, dan bantuan evaluasi 

hanya bersifat sugestif.   

Menurut Horisson dalam Tri Widodo (1994) pada prinsipnya ada dua 

faktor utama yang mempengaruhi pemahaman buku teks pelajaran, yaitu 

faktor pembaca, dipengaruhi oleh beberapa hal misalnya latar belakang 

pengetahuan, motivasi, kematangan, dan kecerdasan. Tingkat pemahaman 

diukur dari segi pembaca dapat dilakukan dengan tes pemahaman 

(comprehension test). Sedangkan dari segi bahan yang dibaca dipengaruhi 

oleh faktor cetakan, ilustrasi, kesulitan konsep, perbendaharaan kata, dan 

kalimat. 

Pengukuran tingkat pemahaman dari segi buku diukur dengan istilah 

keterbacaan, diukur dengan rumus yang sesuai atau dengan formula 

keterbacaan. 

 

C. Tingkat Keterbacaan 

Membaca merupakan aktivitas yang pernah dilakukan setiap orang 

yang tidak buta huruf. Pembaca tidak selalu dapat mengerti apa yang 

dimaksudkan penulis dalam setiap kalimat atau paragrap dari suatu buku. 

Bahkan kadang kalimat dan paragraf tersebut tetap merupakan “buku yang 

tertutup” bagi pembacanya meskipun telah dibaca berulang-ulang.  
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Krida Laksana dalam Suladi, dkk (2000:1) menyebutkan bahwa 

membaca mempunyai arah bagaimana seseorang memahami informasi melalui 

kegiatan menggali informasi dari wacana (teks). Menurut Winarno Surakhmad 

(1982:85-94), informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut dapat dengan 

mudah dipahami apabila pembaca memiliki apersepsi (pengetahuan awal) 

yang cukup terhadap bahan yang sedang dibaca. Artinya panjang pendek, 

sederhana atau kompleksnya kalimat, abstrak atau konkrit bahasa yang dipakai 

tidak akan menghambat pemahaman pembaca terhadap suatu bahan bacaan 

apabila pembaca mempunyai cukup informasi yang berkaitan tentang hal 

tersebut. Dengan demikian semakin sering seseorang melakukan aktivitas baca 

maka kemampuan memahami bahan bacaan semakin meningkat. 

Adler dan Charles (1987:13-15) mendefinisikan peringkat baca 

seseorang dalam 4 tingkatan, yaitu: membaca tingkat 1 (membaca dasar), 

membaca tingkat 2 (inspeksional), membaca tingkat 3 (analisis), dan membaca 

tingkat 4 (sintopikal/perbandingan). 

Membaca tingkat 1 merupakan tingkatan kemampuan membaca yang 

paling rendah. Tingkat baca ini didapatkan seseorang ketika mulai belajar 

membaca. Membaca tingkat 2 disebut juga membaca inspeksional. Pada 

tingkat ini pembaca mampu menemukan sifat umum buku dan mampu 

memahami apa yang diajarkan dalam buku tersebut. Membaca tingkat 3 

adalah membaca analitis. Membaca analitis adalah tingkat membaca yang baik 

dan lengkap dalam waktu yang terbatas untuk mendapatkan pemahaman. 

Pembaca pada tingkat ini mampu mengadakan analisis terhadap apa yang 

dibacanya. Sedangkan membaca tingkat 4 adalah membaca 

sintopikal/perbandingan. Pada tingkat ini, pembaca mampu memahami banyak 

buku, menyusun hubungan berdasarkan subyek tertentu sampai memahami 

betul subyek itu.  
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Fry dalam Akhmad dan Yeti (1996:144) menggolongkan peringkat 

baca seseorang menjadi peringkat baca 1, 2, 3 sampai 17. Sedangkan Raygor 

dalam Akhmad dan Yeti (1996:127) menggolongkannya menjadi peringkat 

baca 3, 4, 5 sampai 12. Hanik Refiani (2005:28) mengklasifikasikan kriteria 

tingkat keterbacaan wacana menggunakan grafik tersebut ke dalam 4 (empat) 

tingkatan, yaitu sulit, sesuai, mudah, dan invalid. Wacana sulit bila memiliki 

tingkat keterbacaan di atas 11; sesuai bila memiliki tingkat keterbacaan 9, 10, 

11; mudah bila di bawah 9; dan invalid bila berada pada garis arsir hitam. 

Seseorang yang memiliki peringkat baca tinggi secara ideal mampu 

memahami setiap teks/buku yang dibacanya. Namun apabila buku tersebut 

memiliki tingkat keterbacaan yang tidak sesuai untuk dirinya, ia belum tentu 

dapat memahami dengan mudah. 

Membaca berbeda dengan keterbacaan. Meskipun keduanya terbentuk 

dari  kata dasar baca, namun imbuhan yang mengikutinya menyebabkan 

keduanya memiliki makna yang berbeda. 

Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk 

readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable 

artinya “dapat dibaca” atau “terbaca”. Konfiks ke-an pada bentuk 

“keterbacaan” mengandung arti “hal yang berkenaan dengan apa yang tersebut 

dalam bentuk dasarnya”. Kita dapat mendefinisikan “keterbacaan” sebagai hal 

atau ikhwal terbaca-tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. 

“Keterbacaan” ini mempersoalkan tingkat kemudahan suatu bahan bacaan 

tertentu, atau dengan kata lain keterbacaan (readability) adalah ukuran tentang 

sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat 

kesukaran/kemudahan wacananya. 
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Tingkat keterbacaan diukur dengan formula keterbacaan. Berbagai 

jenis formula keterbacaan telah diperkenalkan. Grafik Fry dan grafik Raygor 

merupakan dua alat keterbacaan yang dianggap praktis dan mudah 

penggunaannya. 

1. Formula Keterbacaan Fry 

Formula keterbacaan Fry diambil dari nama pembuatnya yaitu Edward 

Fry. Formula ini mulai dipublikasikan pada tahun 1977 dalam majalah 

“Journal of Reading” (Akhmad dan Yeti, 1996:113). 

Formula keterbacaan Fry mengambil seratus kata dalam sebuah 

wacana sebagai sampel tanpa memperhatikan panjangnya wacana. Jadi, 

setebal apapun jumlah halaman suatu buku ataupun sepanjang apapun 

suatu bacaan pengukuran keterbacaan menggunakan formula ini hanya 

menggunakan seratus kata saja. Angka ini dianggap representatif menurut 

Fry. 

GRAFIK FRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1:Grafik Fry (dalam Akhmad dan Yeti, 1996:114) 
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Angka-angka yang ditulis pada bagian horisontal grafik Fry 

menunjukkan data jumlah suku kata perseratus perkataan, yakni jumlah 

kata yang dijadikan sampel pengukuran keterbacaan wacana. Perhitungan 

bagian ini mencerminkan faktor kata sulit yang menjadi salah satu faktor 

utama terbentuknya formula keterbacaan. 

Angka-angka yang tertera pada samping kiri grafik menunjukkan data 

rata-rata jumlah kalimat per seratus perkataan. Hal ini merupakan 

perwujudan dari landasan lain dari faktor penentu formula keterbacaan 

yaitu faktor panjang pendek kalimat. 

Angka-angka yang berderet di bagian tengah grafik dan berada di 

antara garis-garis penyekat dari grafik tersebut menunjukkan perkiraan 

peringkat keterbacaan wacana yang diukur. Angka 1 menunjukkan 

peringkat 1, artinya wacana tersebut cocok untuk pembaca dengan level 

peringkat baca 1; dan seterusnya. 

Petunjuk penggunaan Grafik Fry (Akhmad dan Yeti, 1996:116-120) 

adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama, memilih penggalan yang representatif dari wacana yang 

hendak diukur tingkat keterbacaannya dengan mengambil 100 buah kata 

daripadanya. Kata adalah sekelompok lambang yang kiri dan kanannya 

berpembatas. Pengggalan wacana yang representatif artinya memilih 

wacana sampel yang benar-benar mencerminkan teks bacaan, yaitu 

wacana tanpa gambar, grafik, tabel, rumus, maupun kekosongan halaman. 

Langkah kedua, menghitung jumlah kalimat dari seratus buah perkataan 

tersebut hingga perpuluhan yang terdekat. 
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Langkah ketiga, menghitung jumlah suku kata dari wacana sampel. 

Langkah keempat, mencari titik temu jumlah suku kata per seratus dan 

jumlah kalimat per seratus kata tersebut dalam grafik Fry. 

Langkah kelima, tingkat keterbacaan ini bersifat perkiraan maka 

penyimpangan mungkin saja terjadi. Peringkat keterbacaan wacana 

hendaknya ditambah satu tingkat atau dikurangi satu tingkat dalam 

pengambilan simpulan. Misalnya, apabila diperoleh titik temu pada 

wilayah 3, maka tingkat keterbacaan buku yang bersangkutan cocok untuk 

peringkat 2, 3, dan 4.   

Hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan formula ini 

adalah pengukuran keterbacaan dengan grafik Fry sekurang-kurangnya 

dilakukan sebanyak tiga kali untuk sebuah buku atau tulisan yang relatif 

panjang dengan pemilihan sampel yang berbeda-beda. Sedangkan untuk 

artikel, jurnal, dan surat kabar cukup dilakukan sekali saja kecuali 

penulisnya berbeda-beda. 

Grafik Fry merupakan hasil penelitian terhadap wacana berbahasa 

Inggris. Seperti kita ketahui bahwa struktur bahasa Inggris berbeda dengan 

struktur bahasa Indonesia, terutama dalam sistem suku katanya. 

Penggunaan Grafik Fry ini mejadi sulit untuk dilakukan bagi wacana-

wacana berbahasa Indonesia. 
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2. Formula Keterbacaan Raygor 

Grafik Fry mengandung kelemahan yang sulit untuk diatasi, oleh 

karena itu muncullah grafik lain yang mempunyai prinsip-prinsip yang 

mirip dengan Grafik Fry. Formula keterbacaan yang dimaksud adalah 

Grafik Raygor yang diperkenalkan oleh Alton Raygor. Formula ini 

nampaknya mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang 

menggunakan huruf latin. 

 

GRAFIK RAYGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Raygor seperti tampak terbalik jika dibandingkan dengan 

Grafik Fry. Namun kedua formula keterbacaan tersebut sesungguhnya 

memiliki prinsip yang mirip. Garis-garis penyekat peringkat kelas pada 

Gambar 2: Grafik Raygor (dalam Akhmad dan Yeti, 1996: 127) 
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grafik Raygor tampak memancar menghadap ke atas, sedangkan pada 

grafik Fry menghadap ke bawah. Posisi demikian sesusai dengan urutan 

penempatan urutan data jumlah kalimat yang berlawanan dengan grafik 

Fry. Grafik Fry menempatkan kalimat terpendek pada bagian atas grafik, 

sedangkan grafik Raygor meletakannya pada bagian bawah. Sisi tempat 

jumlah suku kata digunakan untuk menunjukkan kata-kata panjang yang 

dinyatakan “jumlah kata sulit”, yakni kata yang dibentuk oleh enam buah 

huruf atau lebih. Grafik Raygor menggunakan jumlah sampel dan cara 

penganalisisan yang sama dengan Grafik Fry. 

Petunjuk penggunaan Grafik Raygor (Akhmad dan Yeti, 1996:128-

130) adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama, memilih penggalan yang representatif dari wacana yang 

hendak diukur tingkat keterbacaannya dengan mengambil 100 buah kata 

daripadanya. Kata adalah sekelompok lambang yang kiri dan kanannya 

berpembatas. Pengggalan wacana yang representatif artinya memilih 

wacana sampel yang benar-benar mencerminkan teks bacaan, yaitu 

wacana tanpa gambar, grafik, tabel, rumus, maupun kekosongan halaman. 

Langkah kedua, menghitung rata-rata jumlah kalimat dari seratus buah 

perkataan tersebut hingga perpuluhan yang terdekat. 

Langkah ketiga, menghitung rata-rata jumlah kata sulit per seratus buah 

perkataan, yaitu kata-kata yang dibentuk oleh enam huruf atau lebih. 

Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di dasari oleh panjang pendeknya 

kata. Kata yang termasuk dalam kategori sulit adalah kata yang tersusun 

atas enam huruf atau lebih. 

Langkah keempat, mencari titik temu hasil yang diperoleh dari langkah 

kedua dan ketiga tersebut ke dalam grafik Raygor. 
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Langkah kelima, tingkat keterbacaan ini bersifat perkiraan maka 

penyimpangan mungkin saja terjadi. Peringkat keterbacaan wacana 

hendaknya ditambah satu tingkat atau dikurangi satu tingkat dalam 

pengambilan simpulan. Misalnya, apabila diperoleh titik temu pada 

wilayah 3, maka tingkat keterbacaan buku yang bersangkutan cocok untuk 

peringkat 2, 3, dan 4.   

3. Tes Rumpang / Cloze Test 

Menurut Slater dan Thompson dalam Tri Widodo (1995), formula-

formula keterbacaan atau grafik kurang akurat bila digunakan untuk 

mengukur keterbacaan buku teks pelajaran MIPA. Hal ini disebabkan 

dasar pengukuran keterbacaan tersebut hanya mengandalkan faktor 

kosakata dan kalimat, serta tidak melibatkan faktor kesulitan konsep. 

Padahal buku MIPA banyak rumus dan sedikit uraian, termasuk buku 

Kimia memuat banyak rumus kimia, rumus perhitungan, grafik atau 

gambar. Hal itu menyebabkan perhitungan jumlah suku kata atau kalimat 

menjadi kurang akurat. Selain itu struktur bahasa Indonesia yang berbeda 

dengan bahasa Inggris juga menjadi penyebab pengukuran keterbacaan 

buku teks pelajaran MIPA tidak dapat menggunakan grafik. 

Formula-formula keterbacaan seperti Grafik Fry, Grafik Raygor, dan 

Cloze Procedure (selanjutnya disebut tes rumpang) dianggap praktis dan 

sederhana pemakaiannya. Namun metode yang dianggap paling berhasil 

diantara formula-formula tersebut adalah tes rumpang (Akhmad dan Yeti, 

1996:138-139). Tes ini dapat digunakan untuk mengukur keterbacaan 

buku teks bahasa Indonesia termasuk buku teks pelajaran Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam. 
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a. Pengertian Tes Rumpang 

Tes rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor 

(1953) dengan nama “Cloze Procedure”. Teknik ini diilhami dari suatu 

konsep dalam ilmu jiwa Gestal yang dikenal dengan istilah “Clozure”, 

konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk 

menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi 

satu kesatuan yang utuh; kecenderungan untuk mengisi dan 

melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam 

keadaan yang tidak utuh; melihat bagian-bagian sebagai suatu 

keseluruhan. 

Taylor dalam Akhmad dan Yeti (1996: 139) mendefinisikan 

prosedur yang ditemukannya sebagai berikut : 

“Cloze prosedur adalah metode penangkapan pesan dari sumbernya 

(penulis atau pembicara), mengubah pola bahasa dengan jalan 

menghilangkan bagian-bagiannya, dan menyampaikan kepada 

penerima (pembaca dan penyimak) sehingga mereka berupaya untuk 

menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan 

sejumlah unit-unit kerumpangan yang dapat dipertimbangkan”. 

Cloze Procedure kemudian diterjemahkan menjadi Tes Rumpang 

yang berarti bersela-sela karena tanggal  oleh Tri Widodo (1993). 

Tes rumpang berbeda dengan formula keterbacaan. Pada tes ini 

sejumlah kata dari suatu bahan bacaan dilesapkan/dihilangkan secara 

sistematis. Penghilangan kata-kata dari suatu bacaan menurut Taylor 

tidak mempunyai efek terhadap tingkat kesukaran bacaan, tetapi 

pemakaian jumlah butir tes akan mampu membedakan subyek yang 

satu dengan yang lainnya. 
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b. Prosedur Tes Rumpang 

Teks yang dirumpangkan dalam tes rumpang adalah teks asli dari 

suatu buku. Beberapa kata dalam teks tersebut dilesapkan secara 

sistematis. Kata ke-n yang dilesapkan tersebut merupakan butir tes 

yang harus dijawab.  

Beberapa ahli berbeda pendapat mengenai aturan pelesapan kata 

ke-n. Farr dan Rosser melesapkan kata kelima sementara pelesapan 

kata dilakukan secara random tanpa memperhatikan kesistematisan 

jarak lesapan. Ada pula yang memilih melesapkan kata kesepuluh dan 

kelipatannya dalam pengukuran ini. Namun ada pula yang sengaja 

melesapkan jenis kata tertentu dengan tujuan untuk mengetahui 

keterbacaan kata-kata tersebut oleh pembaca (biasanya dilakukan pada 

evaluasi kelas bahasa). Meskipun terdapat perbedaan namun pada 

umumnya tes rumpang dibuat dengan mengacu pada prosedur baku 

yang telah ada.   

Wilson Taylor (1953) dalam Akhmad dan Yeti (1996:144-145), 

mengusulkan suatu prosedur yang baku untuk sebuah konstruksi 

wacana rumpang, yaitu : 

(1) Memilih teks (wacana) yang relatif sempurna yaitu wacana yang 

tidak tergantung pada informasi sebelumnya. 

(2) Melakukan penghilangan/pelesapan setiap kata ke-n, tanpa 

memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan atau 

dilesapkan tersebut. 
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(3) Mengganti bagian-bagian yang dihilangkan tersebut dengan 

tanda-tanda tertentu misal garis mendatar (---------) yang sama 

panjangnya. 

(4) Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada 

siswa/peserta tes. 

(5) Mengingatkan kepada peserta tes untuk mengisi semua lesapan 

dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap 

wacana, memperhatikan konteks wacana, dan memperhatikan 

kata-kata sisanya. 

(6) Menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas. 

John Haskal menyempurnakan konstruksi tersebut dengan 

variasi sebagai berikut : 

(1) Memilih suatu teks yang panjangnya kurang lebih 250 kata. 

(2) Membiarkan kalimat pertama dan terakhir utuh. 

(3) Memulai penghilangan dari kalimat kedua, yaitu pada setiap kata 

kelima. Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang 

panjangnya sama. 

(4) Jika kebetulan kata yang kelima adalah kata bilangan, maka 

pelesapan dilakukan pada kata kelima kalimat berikutnya.  

Langkah-langkah penyusunan tes rumpang menurut Triwidodo 

(1993) sebagai berikut : 
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(1) Memilih teks atau bacaan berbentuk prosa yang relatif panjang. 

Jumlah kata dapat bervariasi tergantung dari ketentuan kata 

keberapa yang akan dihilangkan, berapa jumlah kata pengantar 

dan penutup serta berapa jumlah butir tes untuk setiap 

sampelnya. 

(2) Bahan bacaan yang digunakan untuk tes harus sesuai dengan 

aslinya, tidak boleh ditambah kalimat atau kata lainnya. 

Penghilangan kata ke-n harus sistematis, konsisten, dan kata yang 

dihilangkan diganti dengan titik-titik atau garis yang sama 

panjang, biasanya 12 ketukan. 

(3) Kalimat pengantar dan penutup harus dibiarkan untuk memberi 

bantuan pemahaman teks secara lebih baik. 

(4) Jawaban yang benar adalah jawaban yang sama persis dengan 

aslinya atau sinonimnya. Jumlah seluruh jawaban yang benar dan 

atau keseluruhan jawabannya digunakan untuk menghitung hasil 

keterbacaan. 

(5) Kriteria pemberian skor adalah proporsi jawaban benar dikalikan 

100. Sedangkan skor keterbacaan adalah rerata dari skor yang 

diperoleh pembaca. 

(6) Kriteria mudah sukarnya bahan bacaan, biasanya menggunakan 

kriteria Bormuth. Skor di bawah 37 menunjukkan bahwa bahan 

bacaan sukar dipahami murid; skor keterbacaan di atas 57 

menunjukkan bahwa bahan bacaan mudah dipahami murid, 

murid dapat belajar mandiri; skor keterbacaan yang memenuhi 

syarat adalah skor di tengah, antara 37-57 atau reratanya yaitu 47. 
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c. Tes Rumpang Termodifikasi 

Prosedur tes rumpang yang dibuat oleh Wilson Taylor dan John 

Haskal adalah prosedur tes rumpang untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Sedangkan untuk buku teks pelajaran Matematika dan IPA 

prosedurnya harus dimodifikasi. Bentuk modifikasi tes rumpang ini 

menurut Tri Widodo (1993) adalah sebagai berikut: 

(1) Perlu petunjuk huruf awal kata yang dihilangkan, misalnya kata 

yang dihilangkan adalah penyangga maka bentuk butir tesnya 

adalah p………  

(2) Tes rumpang berbentuk pilihan ganda (multiple cloze test), yaitu 

tes rumpang dengan menyediakan pilihan jawaban untuk masing-

masing butir tes. 

Misalnya untuk butir tes dengan jawaban benar penyangga 

pilihan jawaban yang disediakan adalah : 

a.  penyangga b. pH  c. proses 

Responden menjawab dengan cara memilih satu di antara ketiga 

pilihan jawaban tersebut.  

(3) Penghilangan kata ke-n (biasanya kata kelima) perlu perubahan 

sedikit, yaitu jika kosa kata yang dihilangkan adalah nama 

ilmuwan, tahun kejadian, tempat kejadian atau  negara asal 

ilmuwan maka kata yang dihilangkan adalah kata berikutnya. 
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(4) Perlu konsistensi pada penentuan kata/istilah untuk nama 

senyawa kimia, misalnya dioksida, trioksida. Kata-kata tersebut 

dihitung sebagai satu kata. Awalan mono, tetra, penta dan 

sebagainya harus dihitung sebagai satu kata juga dengan kata 

berikutnya. Jadi meskipun penta oksida ditulis terpisah namun 

tetap dihitung sebagai satu kata. Demikian pula untuk nama 

senyawa organik meskipun nama tersebut cukup panjang, seperti 

dalam 2,2,4 trimetil oktana. 

(5) Harga-harga ataupun besaran suatu tetapan (konstanta) juga tidak 

dihitung sebagai butir tes jika kebetulan jatuh pada kata ke-n. 

(6) Simbol atau singkatan dari unsur ataupun senyawa dihitung 

sebagai satu kata.  

(7) Kriteria penafsiran hasil skor keterbacaan untuk buku-buku 

Matematika dan IPA hendaknya disesuaikan dengan sukarnya 

baahan baacaan, atau dengan kata lain kriteria Bourmuth perlu 

dimodifikasi, disesuaikan dengan bahan bacaan Matematika atau 

Bidang IPA yang berbahasa Indonesia. 

(8) Khusus untuk buku-buku Matematika yang pada umumnya 

jumlah kata dalam satu bacaan relatif sedikit (kurang dari 250 

kata), maka jumlah butir tes maupun jumlah kata pengantar dan 

penutup tidak usah mengikuti aturan tes rumpang yang umum, 

misalnya butir tes cukup 25-30, jumlah kata pengantar atau 

penutup cukup 20-25 kata. 
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d. Kriteria Tingkat Keterbacaan Teks 

Tingkat keterbacaan teks secara kuantitatif diperoleh dari rerata 

skor keterbacaan seluruh responden. Skor keterbacaan teks masing-

masing responden diperoleh dari proporsi jawaban benar dikalikan 

seratus persen. Data kuantitatif tingkat keterbacaan yang diperoleh, 

dikonversikan dengan kriteria tingkat keterbacaan teks. 

Kriteria tingkat keterbacaan teks adalah penarikan simpulan dari 

data kuantitatif pengukuran tingkat keterbacaan teks berdasarkan 

kategori tertentu.  

Beberapa ahli mengemukakan kriteria tingkat keterbacaan teks 

dalam beberapa kategori. 

Bormuth dalam Tri Widodo (1993:108) mengklasifikasikan 

sebagai berikut : 

(1) Skor keterbacaan kurang dari 37 menunjukkan bahan bacaan 

sukar dipahami. Bahan bacaan pada tingkat ini tidak sesuai bagi 

pembacanya. 

(2) Skor keterbacaan antara 37-57 atau reratanya yaitu 47 

menunjukkan bahan bacaan sesuai bagi siswa.  

(3) Skor keterbacaan diatas 57 menunjukkan bahwa bahan bacaan 

mudah dipahami, pembaca dapat belajar mandiri. 

Earl F Rankin dan Joseph W Culhane dalam Akhmad dan Yeti 

(1996) mengklasifikasikan sebagai berikut : 
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(1) Skor keterbacaan kurang dari 40% menunjukkan bahan bacaan 

sukar dipahami. Bahan bacaan ini tidak sesuai bagi pembacanya. 

(2) Skor keterbacaan 41-60% menunjukkan bahwa bahan bacaan 

berada pada tingkat instruksional. Bahan bacaan sesuai bagi 

pembaca, namun perlu bantuan pihak lain untuk memandu 

pembaca dalam memahaminya.  

(3) Skor lebih dari 60% menunjukkan bahan bacaan berada pada 

tingkat independen/bebas. Bahan bacaan mudah dipahami dan 

dapat digunakan secara mandiri oleh pembacanya. 

e. Kelebihan Tes Rumpang 

Tes rumpang banyak digunakan dalam pengukuran tingkat 

keterbacaan suatu bacaan karena memiliki kelebihan. Kelebihan tes 

rumpang menurut Ahmad dalam Tujiyanto (2000) adalah : 

(1) Tes rumpang mencerminkan pola interaksi antara pembaca dan 

penulis. 

(2) Pengukuran tidak dilakukan secara terpisah antara teks dengan 

pembacanya. 

(3) Tes rumpang dapat digunakan untuk mengetahui latar belakang 

kemampuan siswa dalam waktu singkat. 

(4) Sekalipun konsentrasi peneliti tidak tertuju pada kata namun efek 

yang dijangkau sampai pada aspek sintaksis dan pragmatis. 

(5) Sudut pandang keterbacaan teks bukan guru atau peneliti dengan 

teks, seperti formula-formula yang lain. 
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f. Kelemahan Tes Rumpang 

Tes rumpang merupakan formula keterbacaan yang relatif mudah 

dibuat dan digunakan untuk sembarang bahan bacaan. Meskipun 

demikian ada beberapa kelemahan yaitu: 

(1) Bentuk bacaan harus berupa prosa yang berkesinambungan 

dengan jumlah yang relatif besar. 

(2) Latar belakang kemampuan berbahasa pembaca akan sedikit 

banyak berpengaruh terhadap hasil tes. 

(3) Penerapan tes untuk bacaan tertentu (Matematika, Fisika, Kimia) 

harus disesuaikan/dimodifikasi karena materi bacaan relatif sukar 

bagi murid sehingga skor keterbacaannya rendah.  

 

D. Larutan Penyangga 

Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang pHnya 

relatif tetap (tidak berubah) pada penambahan sedikit asam, basa, atau 

pengenceran. 

Ditinjau dari komposisi zat penyusunnya terdapat dua sistem larutan 

penyangga yaitu larutan penyangga asam dan penyangga basa. 

1. Larutan Penyangga Asam  

Larutan penyangga asam dapat dibuat secara langsung dari asam lemah 

dengan garam yang mengandung basa konjugasi pasangan dari asam 

lemah tersebut, misalnya larutan CH3COOH dicampur dengan larutan 

CH3COONa. Larutan penyangga tersebut mengandung CH3COOH (asam 

lemah) dan CH3COO- (basa konjugasi). 
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Selain dibuat secara langsung dapat juga dibuat secara tidak langsung, 

yaitu dengan mereaksikan asam lemah berlebihan dan basa kuat, misalnya 

larutan CH3COOH berlebih dicampur dengan larutan NaOH. Larutan 

penyangga tersebut mengandung CH3COOH (asam lemah) dan CH3COO- 

(basa konjugasi). 

2. Larutan Penyangga Basa  

  Larutan ini dibuat secara langsung dengan mencampurkan basa lemah 

dengan garam yang mengandung asam konjugasi dari basa tersebut, 

misalnya larutan NH3 atau NH4OH dicampur dengan larutan NH4Cl. 

Larutan penyangga tersebut mengandung NH4OH (basa lemah) dan NH4
+ 

(asam konjugasi). 

Selain dibuat secara langsung dapat juga dibuat secara tidak langsung, 

yaitu dengan mereaksikan basa lemah berlebihan dan asam kuat, misalnya 

larutan NH4OH berlebih dicampur dengan larutan HCl. Larutan tersebut 

mengandung NH4OH (basa lemah) dan NH4
+ (asam konjugasi) yang 

berasal dari ionisasi NH4Cl hasil reaksi. 

Di dalam setiap cairan tubuh terdapat pasangan asam basa konjugasi 

yang berfungsi sebagai larutan penyangga. Cairan tubuh baik sebagai cairan 

intra sel (dalam sel) dan cairan ekstra sel (luar sel) memerlukan sistem 

penyangga tersebut untuk mempertahankan harga pH cairan tersebut. Sistem 

penyangga ekstra sel yang penting adalah penyangga karbonat                            

(H2CO3 / HCO3
-) yang berperan dalam menjaga pH darah, dan sistem 

penyangga fosfat (H2PO4
-/HPO4

2-) yang berperan menjaga pH cairan intra sel. 
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E. Kerangka Berpikir 

Keterbacaan merupakan ukuran tingkat kemudahan/kesukaran suatu 

teks menurut pembacanya. Keterbacaan berbeda dengan membaca. Krida 

Laksana dalam Suladi dkk (2000:1) menyebutkan bahwa membaca 

mempunyai arah bagaimana seseorang memahami informasi melalui kegiatan 

menggali informasi dari wacana (teks). Sedangkan keterbacaan memberi arah 

bagaimana suatu teks dapat dipahami siswa sesuai dengan kemampuannya. 

Keterbacaan diukur dengan menggunakan tes keterbacaan. Adapun 

prosedur/formula keterbacaan yang dianggap paling berhasil digunakan untuk 

mengetahui tingkat keterbacaan suatu teks adalah tes rumpang. Karena teks 

pelajaran Kimia berbeda dengan teks pelajaran Bahasa Indonesia maka 

prosedur untuk mengukur keterbacaan perlu dimodifikasi. Jadi pengukuran 

tingkat keterbacaan teks pelajaran kimia Kelas XI pada pokok bahasan 

Larutan Penyangga dilakukan dengan Tes Rumpang Termodifikasi yang 

dikembangkan oleh Tri Widodo (1993). 

Analisis awal penelitian ini adalah menghitung skor keterbacan 

masing-masing responden. Reratanya disebut sebagai tingkat keterbacaan teks.  

Skor tingkat keterbacaan teks yang diperoleh dikonversikan berdasarkan 

kriteria Earl F Rankin dan Joseph W Culhane (1969). Skor kurang dari 40% 

menunjukkan bahan bacaan sukar dipahami. Skor 41-60% menunjukkan 

bahwa bahan bacaan berada pada tingkat instruksional sedangkan skor lebih 

dari 60% menunjukkan bahan bacaan berada pada tingkat independen/bebas. 
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Bahan bacaan yang memenuhi syarat dan sesuai digunakan sebagai 

sumber belajar adalah bahan bacaan yang berada pada tingkat instruksional 

dan independen. Bahan bacaan yang sesuai bagi siswa akan memperlancar 

penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada mereka. Jika siswa mudah 

menerima pelajaran dan menguasainya, mereka akan belajar lebih giat dan 

lebih maju (Slameto, 2003:68). Belajar giat akan mengantarkan siswa 

mendapatkan prestasi belajar yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa keterbacaan teks berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

 

F. Hipotesis 

Sebagai jawaban sementara terhadap kerangka berpikir di atas, peneliti 

mengambil hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis Kerja (Ha) sebagai berikut: 

Ho  =  tingkat keterbacaan teks pokok bahasan larutan penyangga tidak  

berpengaruh terhadap prestasi  belajar siswa. 

Ha  = tingkat keterbacaan teks pokok bahasan larutan penyangga 

berpengaruh terhadap prestasi  belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian ( Suharsimi Arikunto, 2002:136). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sampel. Peneliti 

mengambil sebagian dari populasi yang sekiranya dapat mewakili dengan maksud 

agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

A. Metode Pengumpulan Data  

1. Penelitian Tingkat Keterbacaan Teks 

Penelitian tingkat keterbacaan merupakan penelitian dokumenter 

karena bersumber pada teks buku (Suharsimi Arikunto, 2002:88). Ary, 

Jacobs, dan Ravazieh dalam Tri Widodo (1993) menyebutnya sebagai 

penelitian analisis isi (content analysis) yang dapat diklasifikasikan 

sebagai penelitian deskriptif. Metode, populasi, dan sampel penelitian  

adalah sebagai berikut: 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah pokok 

bahasan Larutan Penyangga dalam lima buah Buku Teks Pelajaran 

Kimia Kelas XI SMA. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 2002:109). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Sampel Buku dan Sampel Teks. 

46 
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1. Sampel Buku 

Buku yang dijadikan sampel adalah dua buah Buku Teks 

Pelajaran Kimia Kelas XI yang memuat materi Larutan 

Penyangga dengan perbedaan kelengkapan materi yang disajikan. 

Buku A adalah buku yang menyajikan materi secara sederhana. 

sedangkan buku B adalah Buku yang menyajikan materi secara 

detail.  

2. Sampel Teks 

Setiap buku menggunakan struktur bahasa dan gaya penulisan 

yang relatif sama pada masing-masing bagiannya sehingga 

pemilihan sampel teks dapat dilakukan secara acak pada setiap 

bagian buku. Teks bagian awal dan akhir pokok bahasan Larutan 

Penyangga dari Buku A dan Buku B dipilih sebagai sampel teks 

dalam penelitian ini. 

c. Metode  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes. 

Metode ini diambil untuk mendapatkan data tingkat keterbacaan teks 

larutan penyangga pada buku yang diteliti.  

2. Penelitian Prestasi Belajar 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa Kelas XI PSIA (Program Studi Ilmu Alam) di SMA Negeri I 

Kramat Kabupaten Tegal. 
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 2002:109). Metode pengambilan sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Siswa-

siswa kelas XI PSIA SMA N I Kramat Kabupaten Tegal menjadi 

populasi dalam penelitian ini berada dalam tiga kelas, yaitu kelas XI 

PSIA 1, XI PSIA 2, dan XI PSIA 3. Dua kelas yang memenuhi 

syarat normalitas, homogenitas, dan kesamaan dua varian diambil 

sebagai sampel. Pemilihan kelas ini diperoleh melalui analisis tahap 

awal. 

c. Metode  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, eksperimen, dan tes.  

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data siswa Kelas XI 

SMA Negeri I Kramat yang diperlukan sebagai dasar untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut. Data yang dimaksud adalah 

identitas siswa dan nilai ulangan yang sudah dimiliki siswa 

sebelum diadakan perlakuan. 

2. Metode Eksperimen  

Metode ini dilakukan dengan memberi perlakuan kepada 

kelompok yang diteliti. Sebelum diberi perlakuan kedua 

kelompok harus berada pada kondisi aswal yang sama melalui 

analisis tahap awal. Perlakuan yang diberikan adalah : 
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1). Kelompok pertama menggunakan Buku A dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

2). Kelompok kedua menggunakan Buku B dalam kegiatan 

belajar mengajar.  

Bersumber dari perlakuan tersebut perbedaan prestasi dapat 

diperoleh.  

3. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2002:127). Metode ini 

diambil untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar siswa 

setelah menerima perlakuan. 

3. Penentuan Variabel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Suharsimi Arikunto (2002:94) 

variabel adalah gejala yang bervariasi sedang gejala adalah obyek 

penelitian, sehingga variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi. 

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas.  

Variabel bebas : tingkat keterbacaan teks 

Variabel terikat : prestasi belajar siswa. 

Variabel-variabel lain dikendalikan agar tidak mempengaruhi 

hasil penelitian. 
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B. Alat Pengumpulan Data 

Data penelitian dapat dikumpulkan dengan menggunakan alat 

atau fasilitas yang dapat mempermudah penelitian dan hasil yang baik (lebih 

cermat, lengkap, dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah. Alat atau 

fasilitas tersebut oleh Suharsimi Arikunto (2002:136) disebut sebagai 

Instrumen Penelitian. 

1. Pembuatan Instrumen Penelitian 

a. Penelitian Tingkat Keterbacaan 

Penelitian mengenai tingkat keterbacaan teks pokok bahasan 

Larutan Penyangga pada Buku Teks Pelajaran Kimia Kelas XI SMA 

dilakukan dengan Tes Rumpang Termodifikasi yang dikembangkan 

oleh Tri Widodo (1993). 

Berdasarkan Tes Rumpang Termodifikasi yang dikembangkan 

oleh Tri Widodo (1993) tersebut peneliti mengambil langkah-

langkah berikut dalam membuat instrumen :  

a. Menentukan sampel teks yang akan dirumpangkan. 

Instrumen dibuat dengan cara merumpangkan teks yang 

mewakili bagian awal dan akhir teks Pokok Bahasan Larutan 

Penyangga. Pemilihan sampel ini dilakukan secara acak karena 

struktur maupun gaya penulisan dalam suatu teks relatif sama 

pada setiap bagian suatu buku.  
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b. Menentukan jumlah kata pengantar dan penutup teks. 

Menurut Tri Widodo (1995) khusus untuk buku-buku 

Matematika dan IPA yang pada umumnya jumlah kata dalam 

satu bacaan relatif sedikit (kurang dari 250 kata), maka jumlah 

butir tes maupun jumlah kata pengantar dan penutup tidak usah 

mengikuti aturan tes rumpang yang umum, misalnya butir tes 

cukup 25-30, jumlah kata pengantar atau penutup cukup 20-25 

kata.  Karena panjang teks pada setiap halaman Buku A dan 

Buku B berbeda, maka agar diperoleh jumlah butir tes yang tidak 

berbeda jauh antara keduanya, peneliti mengambil bagian 

pendahuluan, penutup dan bagian yang dirumpangkan dalam 

jumlah berbeda.   

Pada Buku A, peneliti mengambil 20 kata pendahuluan dan 

penutup serta 125-200 kata pada bagian tengah yang 

dirumpangkan. Artinya ada 25-40 butir tes rumpang pada 

masing-masing sampel teks dari Buku A. Sedangkan pada Buku 

B, peneliti mengambil 30 kata pada bagian awal dan akhir serta 

175-200 kata pada bagian tengah yang dirumpangkan. Artinya 

ada 35-40 butir tes rumpang pada masing-masing sampel teks 

dari Buku B.  

c. Melakukan penghilangan kata. 

Kata yang dihilangkan adalah kata ke-5 dan kelipatannya, tanpa 

memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan 

tersebut. Namun apabila kata ke-n tersebut adalah nama 

ilmuwan, tahun kejadian, tempat kejadian, negara asal ilmuwan, 

konstanta, atau bilangan tetap maka kata yang dihilangkan adalah 

kata berikutnya. 
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d. Mengganti bagian-bagian yang dihilangkan. 

Bagian-bagian yang telah dihilangkan diganti dengan tanda titik-

titik disertai petunjuk huruf awal kata yang dihilangkan. Misal 

(1) p………... 

e. Membuat lembar soal. 

Lembar soal adalah salinan dari semua bagian yang direproduksi 

kepada siswa/peserta tes. 

f. Membuat pilihan jawaban. 

Masing-masing butir tes disediakan 3(tiga) pilihan jawaban. 

g. Menentukan alokasi waktu. 

Alokasi waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengerjakan 

setiap butir tes adalah 20 detik. 

b. Penelitian Prestasi Belajar 

Instrumen untuk penelitian ini berupa Tes. Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang memiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi 

Arikunto, 2002:127). Tes ini dipergunakan untuk mengukur 

pemahaman siswa setelah melakukan proses belajar mengajar pokok 

bahasan larutan penyangga. Langkah-langkah penyusunan tes 

dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 

1. Membuat Pembatasan Uji 

Materi yang diujikan dalam tes ini adalah materi Kimia pokok 

bahasan Larutan Penyangga. 
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2. Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan tes. 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan satu butir 

soal adalah 1,5 menit. 

3. Menentukan tipe soal 

Tipe soal yang dipilih dalam tes ini adalah soal pilihan ganda 

dengan 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap butir soal. 

4. Menetukan Komposisi Jenjang Soal. 

Jenjang soal untuk mengukur prestasi belajar siswa didasarkan 

pada taksonomi Bloom. Peneliti memggunakan jenjang soal 

C1(ingatan), C2 (pemahaman), C3 (analisis) , dan C4 (aplikasi). 

5. Membuat Kisi-Kisi Soal 

Kisi-kisi soal dibuat sebagai acuan dalam membuat soal. Kisi-

kisi terdiri dari Indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran, 

persebaran jenjang soal, dan rancangan nomor soal. 

6. Menyusun soal tes 

Sejumlah 40 soal dibuat untuk kemudian diuji cobakan pada 

siswa. 

2. Pengujian Instrumen 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, 

yaitu valid dan reliabel. Sebelum instrumen tersebut digunakan, terlebih 

dahulu diukur tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

a. Validitas 

Validitas adalah ukuran ketepatan suatu instrumen digunakan 

sebagai alat ukur (Suharsimi Arikunto, 2002:144).  
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1. Penelitian Tingkat Keterbacaan Teks 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

dan validitas konstruk. Validitas isi dipilih karena mencakup isi 

atau materi suatu buku. Sedangkan validitas konstruk dipilih 

karena tujuan pengukuran instrumen adalah mengukur kinerja 

dari isi buku. Validitas instrumen dicari dengan mengadakan 

kajian teori dan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing.  

2. Penelitian Prestasi Belajar 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

dan validitas butir soal. Validitas isi dipilih untuk mengetahui 

sesuai tidaknya instrumen ini dengan kurikulum. Sedangkan 

validitas butir soal ditinjau dari kesejajaran antara tujuan khusus 

tertentu dengan isi pelajaran/skor total dengan butir soal. 

Kesejajaran ini dapat diartikan korelasi, sehingga perhitungannya 

menggunakan korelasi product moment.  

∑ ∑ ∑ ∑
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Instrumen dikatakan valid bila XYr  > tabelr . (Suharsimi Arikunto, 

2002: 159-160). 

b. Reliabilitas 

Insrumen yang reliabel  adalah insrumen yang dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data dan sudah baik (Suharsimi 

Arikunto, 1992:142). 
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1. Reliabilitas Instrumen Tes Keterbacaan 

Harisson dalam Tri Widodo (1993: 142-143) menyatakan bahwa 

Tes Rumpang memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Bentuk 

Tes Rumpang adalah sama. (2) Bacaan yang diambil adalah 

bacaan asli dari buku teks yang tidak perlu diubah kecuali 

penghilangan kata untuk pertanyaan isian. (3) Tes ini tidak 

memerlukan analisis butir tes. (4) Tes Rumpang memiliki 

reliabilitas tinggi. Selain itu, Akhmad dan Yeti (1996:138-139) 

menyatakan bahwa tes rumpang adalah tes yang paling baik 

untuk mengukur keterbacaan.  Atas dasar tersebut peneliti tidak 

melakukan uji reliabilitas untuk instrumen ini.    

2. Reliabilitas tes prestasi belajar 

Reliabilitas instrumen Tes Prestasi Belajar dicari dengan rumus 

K-R 21 
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Keterangan : 

11r  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

M  = skor rata-rata 

Vt  = varians total 

Instrumen dikatakan reliabel bila harga 11r  > tabelr . 

(Suharsimi Arikunto, 2002:164). 
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3. Penggunaan Instrumen 

a. Instrumen Keterbacaan Teks 

Instrumen ini diberikan kepada responden yang belum pernah 

mendapatkan materi Larutan penyangga. Pada kurikulum 2004  

pokok bahasan Larutan penyangga  diberikan kepada siswa Kelas XI 

SMA, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswa Kelas X SMA Negeri I Kramat Kabupaten Tegal dan 

siswa-siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Tarub Kabupaten Tegal. 

Peneliti menggunakan satu kelas dari masing-masing sekolah 

tersebut. 

b. Instrumen Tes Prestasi Belajar 

Soal tes yang memenuhi syarat digunakan sebagai instrumen 

(alat evaluasi) setelah melalui analisis butir soal. Instrumen tersebut 

diberikan kepada siswa setelah siswa kelas ekperimen A melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan teks Larutan Penyangga dari 

Buku A dan siswa kelas ekperimen B melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan teks Larutan Penyangga dari Buku B.  

 

4. Tahap Analisis Data 

a. Analisis Data Tahap awal 

Analisis ini digunakan untuk membuktikan bahwa kelompok 

eksperimen berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang 

digunakan untuk uji kesamaan adalah nilai ulangan siswa pokok 

bahasan larutan asam-basa. Langkah-langkah analisisnya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Uji Normalitas 

Perhitungan untuk uji normalitas dicari menggunakan program 

komputer SPSS 12 dengan uji 1-Sample K-S atau One Sample 

Kolmogorov-Smirnov. Uji 1-Sample K-S digunakan untuk 

menguji hipotesis nol suatu sampel tentang suatu distribusi 

tertentu, yaitu distribusi secara teoritis, uniform, poisson, 

eksponensial, dan distribusi normal (Trihendradi, 2004:146). 

Langkah-langkah analisis 1-Sample K-S adalah : 

a. Membuka program komputer SPSS 12. 

b. Memasukkan data yang akan dianalisis, yaitu nilai ulangan 

siswa Kelas XI PSIA 1, PSIA 2, dan PSIA 3. 

c. Mengeklik Analyze ⇒  Nonparametric tests ⇒  1-Sample K-

S di menu. 

d. Memasukkan variabel psia1, psia2, dan psia3 di kotak Test 

Variable List. Memilih Normal di kotak Test Distribution ⇒  

OK. 

e. Menganalisis hasilnya 

2. Uji Homogenitas 

Perhitungan untuk uji Homogenitas dicari menggunakan program 

komputer SPSS 12 dengan uji One-Way Anova. Analisis Varian 

satu variabel independent ini digunakan untuk menentukan 

apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata 

(Trihendradi, 2004:106). 
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Langkah-langkah analisis One-Way Anova adalah : 

a. Membuka program komputer SPSS 12. 

b. Memasukkan data yang akan dianalisis, yaitu Kelas XI PSIA 

1, PSIA 2, dan PSIA 3 pada variabel kelas dan nilai ulangan 

siswa Kelas pada variabel nilai. 

c. Mengeklik Analyze ⇒  Compare Means ⇒  One-Way Anova 

di menu. 

d. Memasukkan variabel nilai di kotak Dependent List dan 

memasukkan variabel kelas di kotak factor.  

e. Mengeklik Option dan memilih Homogenity of variance test  

⇒  Continue⇒  OK. 

f. Menganalisis hasilnya. 

3. Uji kesamaan dua rerata. 

Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai obyek penelitian. 

Kedua kelas tersebut harus memenuhi syarat normalitas, 

homogenitas, dan mempunyai rerata yang sama. Apabila 

memenuhi syarat-syarat tersebut maka penelitian dikatakan 

berawal dari titik tolak yang sama dan selanjutnya penelitian 

dapat dilakukan. Pemilihan dua kelas tersebut berdasarkan uji 

kesamaan dua rerata menggunakan program komputer SPSS 12 

dengan uji One-Way Anova lanjut. 
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a. Analisis One-Way Anova lanjut untuk kelas XI PSIA 1 

dengan XI PSIA 2 dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

(1) Membuka program komputer SPSS 12. 

(2) Memasukkan data yang akan dianalisis, yaitu data nilai 

Kelas XI PSIA 1, XI PSIA 2, dan XI PSIA 3 sebagai 

variabel kelas serta nilai ulangan siswa pada variabel 

nilai. 

(3) Mengeklik Analyze ⇒  Compare Means ⇒  One-Way 

Anova di menu. 

(4) Memasukkan variabel nilai di kotak Dependent List dan 

memasukkan variabel kelas di kotak factor.  

(5) Mengeklik Contrast  

(6) Memasukkan angka 1, -1 dan 0 pada kotak coefficients  

⇒  Continue⇒  OK. 

(7) Menganalisis hasilnya. 

b. Melakukan analisis One-Way Anova lanjut untuk kelas XI 

PSIA 1 dengan XI PSIA 3 serta menganalisis hasilnya. 

Langkah-langkah pengujiannya sama dengan uji untuk kelas 

PSIA 1 dengan PSIA 2 hanya saja kotak coefficients diisi 

dengan angka 1, 0, dan -1. 
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c. Melakukan analisis One-Way Anova lanjut untuk kelas PSIA 

2 dengan PSIA 3 serta menganalisis hasilnya. Langkah-

langkah pengujiannya sama dengan uji untuk kelas PSIA 1 

dengan PSIA 2 hanya saja kotak coefficients diisi dengan 

angka  0, 1, dan -1. 

d. Memilih pasangan kelas yang akan digunakan sebagai sampel 

penelitian. 

4. Analisis Butir Soal 

a. Validitas Item 

Validitas item dicari dengan rumus korelasi product moment: 
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Instrumen dikatakan valid bila XYr  > tabelr . (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 159-160). 

b. Taraf Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya sesuatu soal 

disebut taraf kesukaran/indeks kesukaran (difficulty indeks). 

Indeks kesukaran diberi simbol P singkatan dari kata proporsi 

dengan persamaan : 

JS
BP =  

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran 

B = Jumlah siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh siswa 

(Suharsimi Arikunto, 2003:208) 
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Ketentuan hasil P dalam analisis ini adalah: 

P : 0.0 - 0.3 adalah soal sukar 

P : 0.3 - 0.7 adalah soal sedang 

P : 0.7 - 1.0 adalah soal mudah 

(Suharsimi Arikunto, 2003:210) 

c.  Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). 

Angka yang menunjukkan daya pembeda disebut Indeks 

Diskriminasi disingkat D. 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=  

Keterangan: 

D  = Indeks Diskriminasi 

AB  = Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab 

benar 

BB  =Banyaknya siswa kelompok bawah yang 

menjawab benar 

AJ  = banyak peserta kelompok atas 

BJ  = banyak peserta kelompok bawah 

A

A
A J

B
P = = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

B

B
B J

BP = = proporsi kelompok bawah yang menjawab salah. 

(Suharsimi Arikunto, 2003:213-214) 
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D yang diperoleh dari analisis kemudian dikonversikan 

dengan klasifikasi daya pembeda (Suharsimi Arikunto, 

2003:218) sebagai berikut : 

D  <  0 .00         : tidak baik dan tidak digunakan 

D  = 0.00 - 0.20 : jelek (poor) 

D  = 0.20 - 0.40 : cukup (satis factory) 

D  = 0.40 - 0.70 : baik (good) 

D  = 0.70 - 1.00 : baik sekali (excellent) 

b. Analisis Data Tahap Akhir 

a. Penelitian Tingkat Keterbacaan Teks 

Pada tahap ini data yang telah terkumpul berupa hasil tes, 

kemudian di analisis untuk mengetahui tingkat keterbacaan teks. 

Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut : 

(1) Mengklasifikasikan jawaban yang benar dan salah 

(2) Menghitung jumlah jawaban yang benar. 

(3) Menghitung skor masing-masing responden. 

Kriteria pembsrian skor adalah proporsi jawaban benar 

dikalikan 100 atau ditulis dengan rumus: 

 

 

(4) Menghitung skor keterbacaan teks  

Skor keterbacaan teks adalah rerata skor yang diperoleh 

responden. 

 

Skor = 
Jumlah Jawaban Benar 

Jumlah semua jawaban 
X 100 
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(5) Membuat simpulan 

Skor keterbacaan teks dikonversikan berdasarkan kriteria Earl 

F Rankin dan Joseph W Culhane (1969).  

Skor kurang dari 40% menunjukkan bahan bacaan sukar 

dipahami. Skor 41-60% menunjukkan bahwa bahan bacaan 

berada pada tingkat instruksional, sedangkan skor lebih dari 

60% menunjukkan bahan bacaan berada pada tingkat 

independen/bebas. 

b. Penelitian Tes Prestasi Belajar 

1) Uji Normalitas Data 

Data hasil tes prestasi belajar yang sudah diperoleh, terlebih 

dahulu diuji normalitasnya untuk memilih prosedur analisis 

berikutnya. Apabila data terdistridusi normal, analisis 

berikutnya menggunakan statistik parametrik dan bila data 

tidak memenuhi syarat normalitas maka digunakan statistik 

non parametrik.  

Uji normalitas data menggunakan program komputer SPSS 

12 dengan prosedur uji 1-Sample K-S atau One Sample 

Kolmogorov-Smirnov (Trihendradi, 2004:146). 

Langkah-langkah analisis 1-Sample K-S adalah : 

(1) Membuka program komputer SPSS 12. 

(2) Memasukkan data yang akan dianalisis, yaitu nilai 

ulangan siswa Kelas XI PSIA 1 dan PSIA 2. 
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(3) Mengeklik Analyze ⇒  Nonparametric tests ⇒  1-Sample 

K-S di menu. 

(4) Memasukkan variabel psia1 dan psia2 di kotak Test 

Variable List. Memilih Normal di kotak Test Distribution 

⇒  OK. 

(5) Menganalisis hasilnya 

2) Uji Hipotesis 

Hasil analisis menunjukkan data yang didapatkan dari 

penelitian terdistribusi normal, sehingga statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

keterbacan teks larutan penyangga terhadap prestasi belajar 

siswa. Peneliti mengambil dua teks larutan penyangga dari 

buku yang berbeda dengan tingkat keterbacaan yang berbeda 

pula. Dua teks buku tersebut diberikan kepada dua kelas 

eksperimen. Kelas eksperimen A diberikan teks dari Buku A 

dalam pembelajaran dan Kelas B diberikan teks dari buku B 

dalam pembelajaran.  

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan teks tersebut 

terhadap prestasi belajar siswa dilakukan pengujian 

menggunakan prosedur Independent-Sample T Test. Tes ini 

digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua 

kelompok dan biasa digunakan untuk menguji pengaruh satu 

variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas 

(Trihendradi, 2004:99).  
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Langkah-langkah analisis Independent-Sample T Test adalah: 

(1) Membuka program komputer SPSS 12. 

(2) Memasukkan data yang akan dianalisis, yaitu dua kelas 

XI PSIA yang diteliti pada variabel keterbac dan nilai 

ulangan siswa pada variabel prestasi. 

(3) Mengeklik Analyze ⇒  Compare Means ⇒  Independent-

Sample T Test di menu. 

(4) Memasukkan variabel prestasi di kotak Test Variable(s) 

dan memasukkan variabel keterbac di kotak grouping 

variable.  

(5) Mengeklik Define Groups dan memasukkan nilai 1 pada 

Group 1 dan nilai 2 pada Group 2⇒  Continue 

(6) Mengeklik Option dan memilih tingkat kepercayaan 95% 

dengan Missing Values-Exclude cases analysis bay 

analysis ⇒  Continue ⇒OK. 

(7) Menganalisis hasilnya.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dan penelitian yang telah 

dilakukan maka hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tingkat Keterbacaan Teks 

Penelitian tingkat keterbacaan teks merupakan penelitian yang 

bersumber pada teks buku. Populasi penelitian ini adalah teks pokok 

bahasan larutan penyangga yang terdapat dalam lima buah buku teks 

pelajaran kimia kelas XI SMA berdasarkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Buku Kimia SMA Kelas XI yang ditulis oleh S. Minangwati, dkk, 

penerbit PEMKOT Semarang, tahun terbit 2004. 

b. Buku Kimia 2B SMA Kelas 2  yang ditulis oleh Michael Purba, 

penerbit Erlangga, tahun terbit 2002. 

c. Buku Kimia untuk SMA Kelas XI yang ditulis oleh Unggul Sudarmono, 

penerbit Erlangga, tahun terbit 2004. 

d. Buku Kimia SMA Kelas XI yang ditulis oleh Michael Purba, penerbit 

Erlangga, tahun terbit 2002. 

e. Buku Kimia SMA untuk Kelas XI  yang ditulis oleh Johari dan 

M.Rahmawati, penerbit Esis, tahun terbit 2004. 

66 
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Kelima buku tersebut ditulis dengan gaya penulisan yang berbeda. 

Buku (a) menyajikan materi pokok secara ringkas dan padat. Contoh 

larutan penyangga, reaksi dan perhitungan pH diberikan secara sederhana 

dengan tidak memberikan materi pendukung di dalamnya. Buku (b) 

menyajikan materi pokok secara ringkas tanpa materi pendukung. Contoh 

larutan penyangga, reaksi dan perhitungan pH disajikan dalam jumlah 

yang cukup memadai. Buku (c) dan (d) menyajikan materi pokok secara 

ringkas. Contoh larutan penyangga, reaksi dan perhitungan pH disajikan 

dalam jumlah yang cukup. Selain itu disajikan pula soal-soal latihan yang 

cukup memadai dengan disertai beberapa materi pendukung. Sedangkan 

buku (e) menyampaikan materi secara detail. Contoh pasangan larutan 

penyangga banyak diberikan. Reaksi dan contoh perhitungan pH disajikan 

secara detail. Selain itu diberikan ringkasan, menyajikan banyak soal 

latihan dan menambahkan banyak materi pendukung yang berguna bagi 

kehidupan siswa. 

Berdasar pada asumsi bahwa banyaknya kalimat yang digunakan 

dalam penyajian bahan pelajaran akan mempengaruhi tingkat keterbacaan 

siswa terhadap teks, maka peneliti memilih dua buku berikut sebagai 

sampel, yaitu: 

a. Buku yang menyajikan materi secara sederhana (selajutnya disebut 

sebagai Buku A) adalah buku Kimia SMA Kelas XI yang ditulis oleh S. 

Minangwati, dkk, penerbit PEMKOT Semarang.  

b. Buku yang menyajikan materi secara detail (selanjutnya disebut 

sebagai Buku B) adalah buku Kimia SMA: untuk Kelas XI  yang ditulis 

oleh Johari dan M.Rahmawati, penerbit Esis.  
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Sebelum menyampaikan tentang tingkat keterbacaan teks kedua 

sampel tersebut, peneliti merasa perlu untuk menyampaikan deskripsi teks 

larutan penyangga pada kedua buku tersebut. 

Deskripsi teks larutan penyangga merupakan penilaian peneliti 

terhadap penyajian teks pokok bahasan larutan penyangga dalam Buku A 

dan B yang diteliti. Penilaian ini perlu disampaikan karena teks larutan 

penyangga dalam kedua buku tersebut memiliki beberapa perbedaan. 

Paparan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh terhadap teks 

yang diteliti selain dari tingkat keterbacaannya.        

Buku yang baik menurut Mungin Eddy Wibowo dalam 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/09/opi04.htm adalah buku 

yang memenuhi aspek isi materi pelajaran, penyajian, bahasa dan 

keterbacaan, serta aspek grafika. Deskripsi terhadap aspek-aspek tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Pengamatan No Aspek Buku A Buku B 
Isi Materi Pelajaran 

 Relevansi Materi yang disajikan 
memungkinkan siswa 
untuk mendapatkan 
kompetensi sesuai 
dengan kompetensi yang 
ditetapkan dalam 
kurikulum 2004 terhadap 
pokok bahasan larutan 
penyangga. 

Materi yang disajikan 
memungkinkan siswa 
untuk mendapatkan 
kompetensi sesuai 
dengan kompetensi yang 
ditetapkan dalam 
kurikulum 2004 terhadap 
pokok bahasan larutan 
penyangga. 

1. 

 Adekuasi Materi yang disajikan 
cukup memadai bagi 
pemenuhan kompetensi 
siswa. 

Materi yang disajikan 
cukup memadai bagi 
pemenuhan kompetensi 
siswa. 

Tabel 1. Deskripsi Teks Larutan Penyangga 



 69

 Keakuratan Materi memenuhi kaidah 
ilmiah dan bermanfaat 
bagi kehidupan. 

Materi memenuhi kaidah 
ilmiah dan bermanfaat 
bagi kehidupan. 

 Proporsionalitas Materi pokok disajikan 
secara sederhana dan 
legkap tanpa dilengkapi 
dengan materi 
pendukung. 

Materi pokok disajikan 
secara terperinci dan 
mendalam. Materi 
pendukung diberikan 
secara menarik. 

2. Aspek penyajian Bahan pelajaran 
disampaikan secara 
sistematis dengan 
beberapa pertanyaan 
yang mendorong siswa 
untuk memecahkannya. 

Bahan pelajaran 
disampaikan secara 
sistematis dengan 
beberapa pertanyaan 
yang mendorong siswa 
untuk memecahkannya. 

Bahasa dan keterbacaan 
Bahasa Bahasa sederhana dengan 

rangkaian kalimat yang 
cukup mudah dipahami. 

Bahasa sederhana dengan 
rangkaian kalimat yang 
cukup mudah dipahami. 

3. 

Keterbacaan Keterbacaan teks berada 
pada tingkat independent 

Keterbacaan teks berada 
pada tingkat instruksional

Aspek Grafika 
 Ukuran Buku 21,5 x 29,7 cm 19,5 x 25,5 cm 
 Jenis Kertas HVS  HVS 
 Cetakan Terdapat  kesalahan 

cetak pada penulisan 
volume larutan yang 
diperlukan dalam 
praktikum 

Baik 

 Ukuran Huruf Time New Roman 12 Time New Roman 12 
 Warna Gradasi biru-putih yang 

serasi 
Warna dasar putih dan 
warna lain yang serasi 
untuk gambar dan kotak. 

4 

 Ilustrasi Kurang menarik. Gambar, tabel, kotak 
soal, dan pembatas antar 
sub disajikan secara 
menarik.  

 

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa perbedaan terdapat pada 

proporsionalitas, keterbacaan, ukuran buku, cetakan, warna, dan ilustrasi.  
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Perbedaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah keterbacaan, 

sehingga peneliti mengontrol aspek-aspek lain agar tidak berpengaruh 

terhadap hasil penelitian. Ukuran buku, warna, dan ilustrasi dikontrol 

dengan mengcopy pokok bahasan larutan penyangga kedua buku tersebut 

sebanyak siswa yang terlibat dalam penelitian. Kertas yang digunakan 

untuk mengcopy adalah kertas HVS ukuran A4 (21,5 x 29,7 cm). Cara ini 

menyebabkan ukuran menjadi sama, warna hitam-putih, dan ilustrasi dari 

buku B menjadi tidak terlalu menarik. Kesalahan cetak pada buku A 

dikontrol dengan memberikan ralat kepada siswa saat pembelajaran. 

Sedangkan perbedaan proporsionalitas dikontrol dengan memberikan 

materi pendukung yang sama dalam pembelajaran. 

Teks larutan penyangga dari kedua buku tersebut diukur tingkat 

keterbacaannya menggunakan tes rumpang termodifikasi. Instrumen tes 

dibuat dengan memilih dua sampel teks pada masing-masing teks larutan 

penyangga dari sampel buku.    

Instrumen tes tingkat keterbacaan teks larutan penyangga 

diujikan pada siswa yang belum pernah mendapatkan materi ini 

sebelumnya. Peneliti memberikan tes ini kepada siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Tarub Kabupaten Tegal dan siswa kelas X-1 SMA Negeri 

I Kramat Kabupaten Tegal. Berdasarkan perhitungan tingkat keterbacaan 

teks (lampiran 9) diperoleh  data pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Tingkat Keterbacaan Teks  
 Tingkat Keterbacaan Kriteria 

Buku A 82.81 Independent 
Buku B 59.96 Instruksional 
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2. Prestasi Belajar 

a. Analisis Data Tahap Awal  

Analisis tahap awal dilakukan sebelum pelaksanaan perlakuan 

kepada kelompok perlakukan. Analisis ini diperlukan untuk 

mengetahui adanya kesamaan kondisi awal populasi dan sampel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok sampel berawal dari titik 

tolak yang sama. Data yang digunakan adalah nilai ulangan kimia 

siswa kelas XI PSIA (Program Studi Ilmu Alam) SMA Negeri I 

Kramat Kabupaten Tegal pada kompetensi dasar I pokok bahasan 

larutan asam-basa. 

Seluruh siswa kelas XI PSIA SMA Negeri I Kramat Kabupaten 

Tegal tahun ajaran 2005/2006 adalah populasi dalam penelitian ini. 

Terdapat 3 kelas XI PSIA di sekolah tersebut, yaitu Kelas XI PSIA 1, 

XI PSIA 2, dan XI PSIA 3. Analisis tahap awal ini dilakukan untuk 

memilih dua dari tiga kelas tersebut untuk diberi perlakukan. Kelas 

pertama diberi perlakuan berupa pembelajaran menggunakan Buku A 

dan kelompok kedua menggunakan Buku B dalam pembelajaran 

pokok bahasan larutan penyangga.  

Analisis tahap awal ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji kesamaan dua rerata. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan 

data dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai 

statistik parametrik atau non parametrik. Hasil analisis data awal 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3. 
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Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 3. Hasil uji normalitas data awal 

 

 

 

 

 

 

P 

Pada analisis ini populasi terdistribusi normal jika nilai 

Signifikansi (2-arah)  > )05.0(α . Berdasarkan tabel hasil analisis 

di atas diketahui bahwa keseluruhan nilai Signifikansi (2-arah) > 

)05.0(α , oleh karena itu populasi terdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

kehomogenan populasi. Hasil analisis uji homogenitas populasi 

dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil uji homogenitas populasi 

 

 

 

Pada analisis ini, ketiga kelompok memiliki nilai varian 

yang sama (homogen) jika nilai Signifikansi > )05.0(α . 

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai 

Signifikansi (0.272) >α (0.05), oleh karena itu ketiga kelompok 

memiliki varian yang sama.   

  PSIA1 PSIA2 PSIA3 
N  40 40 39 
Parameter-Parameter Normal a,b Rata-rata 66.57 68.18 53.67 
                                                        Standar Deviasi 12.025 14.027 10.786 
Perbedaan Terbesar Mutlak .097 .114 .099 
Perbedaan  Positif .083 .144 .099 
 Negatif -.097 -.070 -.083 
Kolmogorov-Smirnov Z  .615 .721 .619 
Signifikansi (2-arah)  .844 .676 .839 

         a. Tes distribusi normal     
         b. Dihitung dari data      

NILAI    
Levene Statistik  df1 df2 Signifikansi 

1.318 2 116 0.272 

Uji Homogenitas varians 
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3) Uji kesamaan dua rerata. 

Uji kesamaan keadaan awal populasi dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata yang signifikan antar 

anggota populasi. Hasil analisis menggunakan prosedur one way 

anova diperoleh hasil seperti pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil uji kesamaan keadaan awal populasi. 

 

 

 

 

Pada analisis ini, populasi dikatakan memiliki nilai rata-rata 

yang sama jika nilai Signifikansi > )05.0(α . Berdasarkan tabel 

hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai Signifikansi (0.000) < 

α (0.05), oleh karena itu populasi memiliki nilai rata-rata yang 

berbeda. Hasil ini menyebabkan pemilihan dua kelas sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara acak. 

Untuk memilih dua kelas sampel yang memiliki kesamaan rata-rata 

tersebut dilakukan uji one way anova lanjut. 

a. Kesamaan dua rerata untuk kelas XI PSIA 1 dengan XI PSIA 2 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kelas XI PSIA I 

dengan XI PSIA 2 memiliki rata-rata yang sama sehingga dapat 

dijadikan sampel atau tidak. 

Hasil analisis menggunakan prosedur one way anova lanjut 

dapat dilihat pada tabel 6.  

NILAI      

 
Jumlah 
Kuadrat Df 

Rata-rata 
Kuadrat F Signifikansii 

Antar kelompok 4978.136 2 2489.068 16.281 .000 
Dalam kelompok 17734.217 116 152.881   
Total 22712.353 118    

Anova 
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Tabel 6. Hasil uji kesamaan dua rerata kelas XI PSIA 1 
dengan XI PSIA 2 

 

  Perbedaan 
Nilai 

Perbedaan 
Standar 

Error t df 
Signifikansi 

(2- arah) 
NILAI Varian-varian diasumsikan sama 1 -1.6 2.765 -.579 116 .564 
 Varian-varian diasumsikan tidak sama 1 -1.6 2.921 -.548 76.221 .586 

 

Pada analisis ini, kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang 

sama jika nilai Signifikansi (2-arah) > α . Nilai Signifikansi (2-

arah) yang digunakan adalah nilai pada varian-varian 

diasumsikan sama karena pada analisis sebelumnya diketahui 

bahwa populasi memiliki varian yang sama (homogen). 

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai 

Signifikansi (2-arah) (0.564) > α (0.05), oleh karena itu kelas 

XI PSIA 1 dan XI PSIA 2 memiliki nilai rata-rata yang sama.  

b. Kesamaan dua rerata untuk Kelas XI PSIA 1 dengan XI PSIA 3 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kelas XI PSIA I 

dengan XI PSIA 3 memiliki rata-rata yang sama sehingga bisa 

dijadikan sampel atau tidak. 

Hasil analisis menggunakan prosedur one way anova lanjut 

dapat dilihat pada tabel 7.  

Tabel 7. Hasil uji kesamaan dua rerata kelas XI PSIA 1 
dengan XI PSIA 3 

 

  Perbedaan 
Nilai 

Perbedaan 
Standar 

Error t df 
Signifikansi 

(2-arah) 
NILAI Varian-varian diasumsikan sama 1 12.91 2.782 4.639 116 .000 
 Varian-varian diasumsikan tidak sama 1 12.91 2.569 5.025 76.475 .000 

 

Uji Perbedaan 

Uji Perbedaan 
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Pada analisis ini, kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang 

sama jika nilai Signifikansi (2-arah) > α . Nilai Signifikansi (2-

arah) yang digunakan adalah nilai pada varian-varian 

diasumsikan sama karena pada analisis sebelumnya diketahui 

bahwa populasi memiliki varian yang sama (homogen). 

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai 

Signifikansi (2-arah) (0.000) < α (0.05),  oleh karena itu kelas 

XI PSIA 1 dan XI PSIA 3 memiliki nilai rata-rata yang 

berbeda.  

c. Kesamaan dua rerata untuk Kelas XI PSIA 2 dengan XI PSIA 3 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kelas XI PSIA 2 

dengan XI PSIA 3 memiliki rata-rata yang sama sehingga bisa 

dijadikan sampel ataukah tidak. 

Hasil analisis menggunakan prosedur one way anova lanjut 

dapat dilihat pada tabel 8.  

Tabel 8. Hasil uji kesamaan dua rerata kelas XI PSIA 2 
dengan XI PSIA 3 

 

  Perbedaan 
Nilai 

Perbedaan 
Standar 

Error t df 
Signifikansi 

(2-arah) 
NILAI Varian-varian diasumsikan sama 1 14.51 2.782 4.214 116 .000 
 Varian-varian diasumsikan tidak sama 1 14.51 2.811 5.161 73.065 .000 

 

Pada analisis ini, kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang 

sama jika nilai Signifikansi (2-arah) > α . Nilai Signifikansi (2-

arah) yang digunakan adalah nilai pada varian-varian 

diasumsikan sama  karena pada analisis sebelumnya diketahui 

bahwa populasi memiliki varian yang sama (homogen). 

Uji Perbedaan 
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Berdasarkan tabel hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai 

Signifikansi (2-arah) (0.000) < α (0.05),  oleh karena itu kelas 

XI PSIA 2 dan XI PSIA 3 memiliki nilai rata-rata yang 

berbeda.  

Secara ringkas hasil analisis kesamaan dua rerata dapat 

dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Hasil uji kesamaan dua rerata  

No Pasangan Kelas Kesamaan dua rerata 
1. XI PSIA 1 XI PSIA 2 Sama 
2. XI PSIA 1 XI PSIA 3 Berbeda  
3. XI PSIA 2 XI PSIA 3 Berbeda  

 

Dari ketiga analisis tersebut diketahui bahwa kelas yang 

memiliki nilai rata-rata sama adalah kelas XI PSIA 1 dengan XI 

PSIA 2. Kedua kelas tersebut memenuhi syarat  untuk dijadikan 

sampel dalam penelitian. 

4) Analisis Soal uji Coba 

Salah satu instrumen pada penelitian ini adalah seperangkat 

tes prestasi belajar yang berupa soal-soal obyektif sebanyak 40 

butir soal. Soal tersebut berbentuk pilihan ganda dengan lima 

alternatif jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. Sebelum 

perangkat tes tersebut diujikan pada kelas sampel maka diuji 

cobakan terlebih dahulu kepada siswa di luar sampel untuk 

mengetahui mutu perangkat tes yang telah dibuat. Tes uji coba 

dilakukan pada 38 siswa kelas III IPA 1 SMA Negeri I Kramat 

Kabupaten Tegal. 
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Perangkat tes dikatakan baik sebagai alat ukur prestasi 

belajar bila memenuhi persyaratan tes, yaitu validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran soal, dan daya beda.  

Secara lengkap hasil analisis tes uji coba soal dapat dilihat 

pada lampiran 14. Sedangkan uraian untuk masing-masing 

persyaratan tes adalah :   

a. Validitas item 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Soal dianggap valid apabila pada perhitungan 

dihasilkan XYr  > tabelr . Berdasarkan perhitungan validitas soal 

(lampiran 15) diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Soal valid berjumlah 25 butir, yaitu soal nomor 1, 4, 6, 7, 8, 

10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 

35, 36, 38, 40. 

2) Soal tidak valid berjumlah 15 butir, yaitu soal nomor 2, 3, 

5, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33, 37, 39.  

b. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang mudah tidak merangsang siswa untuk 

meningkatkan usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar 

jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran.  
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Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran soal (lampiran 16) 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Soal yang tergolong sukar berjumlah 14 butir, yaitu soal 

nomor 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 27, 32, 33, 37, 39. 

2) Soal yang tergolong sedang berjumlah 22 butir, yaitu soal 

nomor  3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 

28, 29, 30, 31, 34, 36, 38. 

3) Soal yang tergolong mudah berjumlah 4 butir, yaitu soal 

nomor  1, 21, 35, 40. 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Soal yang 

baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa yang 

pandai saja. Melalui perhitungan daya pembeda soal (lampiran 

17) maka diperoleh kategori soal sebagai berikut : 

1) Soal yang tergolong baik berjumlah 19 butir, yaitu soal 

nomor 1, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 

35, 36, 38, 40. 

2) Soal yang tergolong cukup berjumlah 5 butir, yaitu soal 

nomor 7, 8, 14, 15, 16. 

3) Soal yang tergolong jelek berjumlah 16 butir, yaitu soal 

nomor 2, 3, 5, 9, 11, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 37, 

39.  
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d. Reliabilitas Soal 

Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi (kepercayaan tinggi) 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat dan ajeg. 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas soal (lampiran 18) 

maka diperoleh 81.011 =r  sedangkan 32.0=tabelr . Berdasarkan 

hasil analisis tersebut diperoleh tabelrr >11  yang berarti bahwa 

reliabilitas soal tergolong tinggi. 

Berdasarkan analisis 40 butir soal uji coba, yang memenuhi 

syarat untuk penelitian sebanyak 24 soal, yaitu soal nomor 1, 4, 6, 

7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 

36, 38, 40. Selanjutnya, 20 diantaranya digunakan untuk mengukur 

prestasi belajar siswa. Pemilihan 20 soal ini dengan 

mempertimbangkan keseimbangan pengukuran ketercapaian 

masing-masing indikator dalam pembelajaran. 

b. Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang 

telah diajukan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir adalah 

data tingkat keterbacaan teks dan data prestasi belajar siswa kelas 

perlakuan, baik kelas yang menggunakan teks larutan penyangga dari 

buku A maupun kelas yang menggunakan teks larutan penyangga dari 

buku B dalam pembelajaran (lampiran 30). Analisis tahap akhir 

meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varian, dan uji hipotesis. 
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Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan 

untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. Hasil uji normalitas data akhir 

dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Hasil uji normalitas data akhir 

 

  PSIA1 PSIA2 
N  40 40 
Parameter-Parameter Normal a,b Rata-rata 73.2500 70.2500 
                                                        Standar Deviasi 7.64182 6.88272 
Perbedaan Terbesar Mutlak .165 .211 
Perbedaan  Positif .165 .132 
 Negatif -.111 -.211 
Kolmogorov-Smirnov Z  1.042 1.331 
Signifikansi Dua Arah  .228 .058 

         a. Tes terdistribusi normal    
         b. Dihitung dari data     

 

Pada analisis ini populasi terdistribusi normal jika nilai 

Signifikansi (2-arah) > )05.0(α . Berdasarkan tabel hasil analisis di 

atas diketahui bahwa keseluruhan nilai Signifikansi (2-arah) > 

)05.0(α , oleh karena itu populasi terdistribusi normal. Uji 

selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

b. Uji hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang diajukan, artinya hipotesis kerja diterima atau 

ditolak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

prosedur uji Independent-Sample T Test. Prosedur ini juga dapat 

digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dan uji kesamaan dua 

varian (homogenitas) sampel.  
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Hasil analisis pengaruh tingkat keterbacaan teks terhadap prestasi 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 11 dan 12.  

Tabel 11. Rata-rata prestasi belajar siswa 

 
 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan buku 

A dalam pembelajaran memiliki nilai rata-rata prestasi belajar 

73.25. Sedangkan kelas yang menggunakan buku B memiliki nilai 

rata-rata prestasi belajar 70.25. 

 

Tabel 12. Hasil uji kesamaan dua varian dan hipotesis 

 

  

Uji Levene  
untuk kesamaan 

varian-varian t-tes untuk kesamaan rata-rata 

  

Perbedaan Interval 
pada taraf 

kepercayaan 95% 
  F Signifikansi T df 

Signifikansi 
(2-arah) 

Perbedaan 
Rata-Rata 

Perbedaan 
Standar 

Error terendah tertinggi 
PRESTASI Varian-

varian 
diasumsikan 
sama 

.978 .326 1.845 78 .069 3.00 1.626 -.237 6.237 

 Varian-
varian 
diasumsikan 
tidak sama 

  1.845 77.162 .069 3.00 1.626 -.238 6.238 

 

Analisis uji ini dapat diterangkan sebagai berikut : 

1) Pengujian asumsi dasar dari tes bahwa varian kedua 

kelompok adalah sama dapat dilihat dari nilai Signifikansi.  

 KETERBACAAN N Rata-Rata Standar Deviasi 
Standar Error 

Rata-Rata 
PRESTASI BUKU A 40 73.25 7.642 1.208 
 BUKU B 40 70.25 6.883 1.208 

Statistik 

Uji Independensi Sampel 
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Pada analisis ini, kedua kelompok memiliki varian yang 

sama jika nilai Signifikansi > α (0.05).  

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas diketahui bahwa 

nilai Signifikansi (0.326) > α (0.05), oleh karena itu kedua 

kelompok memiliki varian yang sama. 

2) Pengujian asumsi dasar dari tes bahwa keterbacaan teks 

pokok bahasan larutan penyangga berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa dapat dilihat pada kolom Signifikansi 

(2-arah) varian-varian diasumsikan sama.  Varian-varian 

diasumsikan sama dipilih karena telah diketahui bahwa 

kedua kelompok memiliki varian yang sama.  

Pada analisis ini, tingkat keterbacaan teks pokok bahasan 

larutan penyangga berpengaruh terhadap prestasi  belajar 

siswa jika nilai Signifikansi (2-arah) < α (0.05). 

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas diketahui bahwa 

Signifikansi (2-arah) (0.069) > α (0.05), oleh karena itu 

tingkat keterbacaan teks pokok bahasan larutan penyangga 

tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada 

pokok bahasan tersebut. 

 

B. Pembahasan  
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Bahasa merupakan alat utama yang menentukan keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Bahasa, baik lisan maupun tulisan menyampaikan 

informasi kepada pembelajar selama proses belajar.  

Bahasa lisan dan tulisan sebagai pengantar interaksi edukatif antara 

siswa dengan guru digunakan ketika siswa belajar di dalam kelas. Sedangkan 

bahasa yang banyak digunakan siswa dalam proses belajar mereka ketika 

berada di luar kelas adalah bahasa tulis. Bahasa tulis tersebut dapat berasal 

dari buku teks pelajaran, oleh karena itu memilih buku teks pelajaran yang 

tepat dalam pembelajaran sangat penting dilakukan. Salah satu syarat yang 

harus diperhatikan dalam memilih buku-buku tersebut adalah kesesuaian buku 

ditinjau dari tingkat keterbacaannya. 

1. Tingkat Keterbacaan Teks  

Tingkat keterbacaan teks merupakan ukuran tentang sesuai 

tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat 

kesukaran/kemudahan wacananya. 

Pengukuran tingkat keterbacaan teks ini dilakukan dengan 

menggunakan sampel teks pokok bahasan larutan penyangga yang terdapat 

dalam Buku A dan Buku B. Sampel teks yang dipilih adalah teks bagian 

awal dan bagian akhir dari sampel buku tersebut. Pemilihan ini didasarkan 

pada struktur bahasa dan gaya penulisan suatu buku yang relatif sama pada 

masing-masing bagiannya, sehingga dapat diambil secara acak. Selain itu 

kedua bagian tersebut memiliki jumlah kata yang memenuhi syarat untuk 

diukur keterbacaanya menggunakan tes rumpang termodifikasi, yaitu 

mengandung minimal 165 kata.  
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Tes tingkat keterbacaan teks larutan penyangga diujikan pada 

siswa yang belum pernah mendapatkan materi ini sebelumnya. Hal ini 

didasarkan pada anggapan bahwa pada keadaan tersebut siswa belum 

memiliki apersepsi terhadap larutan penyangga sehingga mereka membaca 

berdasarkan kemudahan/kesukaran teks.  

Hasil penelitian tes tingkat keterbacaan teks larutan penyangga 

menunjukkan bahwa teks larutan penyangga pada dua sampel buku 

memiliki tingkat keterbacaan yang berbeda.  

Teks larutan penyangga pada buku A memiliki tingkat keterbacaan 

pada kategori Independent. Independent artinya bebas. Kategori ini 

menunjukkan bahwa teks tersebut dapat digunakan siswa secara mandiri 

dalam proses belajar. Siswa dapat memahami pokok bahasan larutan 

penyangga dengan baik menggunakan buku ini meskipun tanpa melalui 

proses interaksi edukatif di dalam kelas. 

Tingkat keterbacaan teks larutan penyangga pada buku B berada 

pada kategori instruksional. Ini berarti teks tersebut sesuai bagi siswa 

namun perlu bimbingan pihak lain untuk memahaminya.  

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keterbacaan teks larutan 

penyangga pada kedua buku tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Teks larutan penyangga pada buku teks pelajaran Kimia kelas XI 

berdasarkan kurikulum 2004 yang diteliti sesuai untuk siswa SMA. 

b. Buku Teks pelajaran Kimia kelas XI berdasarkan kurikulum 2004 

yang diteliti dapat digunakan sebagai sumber belajar utama pada 

pembelajaran pokok bahasan larutan penyangga.  
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2. Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa di sekolah yang 

dinyatakan dengan angka atau klasifikasi lain. Prestasi belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif setelah melakukan pembelajaran larutan penyangga menggunakan 

sampel buku. 

Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel dengan 

perlakuan berbeda. Kelas XI PSIA 1 diberi perlakuan berupa penggunaan 

buku A pada pembelajaran larutan penyangga, sedangkan kelas XI PSIA 2 

menggunakan buku B. Kedua kelas tersebut adalah kelas yang memenuhi 

syarat normalitas, homogenitas, dan memiliki varian yang sama pada 

analisis tahap awal. Selain perbedaan buku, faktor-faktor lain dalam 

pembelajaran dikendalikan. Faktor-faktor tersebut antara lain 

pembelajaran dilakukan oleh guru, materi, dan metode pembelajaran yang 

sama.  

Pada akhir pembelajaran dilakukan tes prestasi belajar. Analisis 

hasil tes prestasi belajar siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata kedua 

kelas adalah 73.25 untuk kelas yang menggunakan buku A dan 70.25 

untuk kelas yang menggunakan buku B. Uji kesamaan varian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti diantara kedua kelas 

tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kelompok memiliki varian 

yang sama.  
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Hasil analisis uji hipotesis prestasi belajar siswa diperoleh 

kesimpulan bahwa kedua kelas sampel memiliki prestasi belajar yang tidak 

berbeda secara signifikan. Perbedaan prestasi belajar yang tidak signifikan 

ini menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan teks larutan penyangga tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Pengaruh Tingkat Keterbacaan Teks Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa 

Slameto (2003:68) menyampaikan bahwa jika siswa mudah 

menerima pelajaran dan menguasainya, belajarnya akan menjadi lebih giat 

dan lebih maju. Belajar giat akan mengantarkan siswa mendapatkan 

prestasi belajar yang tinggi.  

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penerimaan 

pelajaran bagi siswa adalah sumber belajar. Sumber belajar utama dalam 

pembelajaran adalah buku Teks Pelajaran. Buku tersebut harus memiliki 

tingkat keterbacaan yang sesuai dengan kemampuan siswa sehingga dapat 

merangsang motivasi siswa untuk mempelajarinya.  

Pembelajaran menggunakan buku yang berbeda tingkat 

keterbacaannya ternyata menghasilkan prestasi belajar siswa yang berbeda 

secara tidak signifikan. Penyebabnya adalah tingkat keterbacaan teks 

larutan penyangga berada pada kategori independent dan intruksional. 

Kategori ini menunjukkan bahwa teks tersebut sesuai bagi siswa, hanya 

saja teks pada buku B akan lebih mudah dipahami siswa bila guru 

membuat kondisi sedemikian rupa sehingga siswa tertarik untuk 

memahami buku tersebut.  
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Metode pembelajaran yang dipilih guru untuk menyampaikan 

pokok bahasan larutan penyanga cukup efektif digunakan. Metode tersebut 

memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang cukup tentang larutan 

penyangga sehingga dapat meminimalisir peran buku dalam pembelajaran 

mereka. Keadaan ini mungkin menjadi salah satu penyebab prestasi belajar 

siswa relatif sama meskipun sumber belajar yang digunakan berbeda.  

Hasil analisis menunjukkan prestasi belajar siswa pada kedua kelas 

sampel memiliki nilai rata-rata di atas 65.00. Hal ini menunjukkan bahwa 

larutan penyangga merupakan materi yang mudah bagi mereka. Guru 

harus mampu memilih sumber belajar dan metode pembelajaran yang 

sesuai untuk menyampaikan pokok bahasan ini sehingga pemahaman 

terhadap larutan penyangga diperoleh secara mendalam. Kedalaman 

pemahaman siswa pada larutan penyangga akan sangat berguna ketika 

siswa mempelajari pokok bahasan selanjutnya, yaitu larutan hidrolisis. 

Pada banyak kasus siswa mengalami kebingungan membedakan kedua 

jenis larutan tersebut. 

Berdasarkan pembahasan pengaruh tingkat keterbacaan teks 

terhadap prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa: 

a. Prestasi belajar siswa pokok bahasan larutan penyangga dengan 

menggunakan buku teks pelajaran Kimia kelas XI dalam penelitian 

memiliki nilai rata-rata di atas 65.00. Buku-buku tersebut baik digunakan 

untuk pembelajaran pokok bahasan larutan penyangga sehingga dapat 

dipilih sebagai sumber belajar utama dalam pembelajaran pokok bahasan 

tersebut. Buku-buku tersebut dapat tetap digunakan meskipun kurikulum 

2004 mengalami penyempurnaan. Pengguna (guru maupun siswa) hanya 

perlu menyesuaikan isi materi dengan standar kompetensi kurikulum yang 

berlaku bukan menggantinya dengan buku yang baru.   
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b. Hipotesis kerja penelitian tentang tingkat keterbacaan teks berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa ditolak. Beberapa kemungkinan penyebab 

tidak diterimanya hipotesis ini akan dibahas dalam keterbatasan 

penelitian. 

4. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tentang Tingkat Keterbacaan Teks dan Pengaruhnya 

terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Larutan Penyangga 

ini, memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

a. Sampel buku memiliki tingkat keterbacaan independent dan 

instruksional. Teks dengan tingkat keterbacaan ini sesuai bagi siswa 

dan relatif mudah dipahami siswa. Meskipun teks dengan tingkat 

keterbacaan instruksional perlu bantuan guru dalam memahaminya, 

namun bagi siswa yang pandai hanya dengan sedikit berpikir keras saja 

teks tersebut menjadi teks yang mudah baginya.  

b. Teks larutan penyangga pada buku A mungkin terlalu mudah bagi 

siswa kelas XI PSIA 1 SMA N 1 Kramat sehingga mereka kurang 

termotivasi untuk belajar lebih giat.   

c. Metode pembelajaran yang dipilih dalam menyampaikan larutan 

penyangga cukup efektif digunakan. Hal ini menyebabkan prestasi 

belajar siswa tidak berbeda secara signifikan meskipun sumber belajar 

yang digunakan berbeda.   

d. Peneliti kurang maksimal dalam mengontrol variabel-variabel dalam 

buku yang mungkin berpengaruh dalam penelitian. Variabel-variabel 

tersebut, yaitu: 
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1). Ilustrasi  

Ilustrasi Buku B tergolong menarik. Meskipun sudah berusaha 

dikontrol dengan mengcopy menjadi warna hitam-putih, namun 

masih terlihat cukup menarik bagi siswa. Ketertarikan siswa 

terhadap ilustrasi buku dapat menjadi motivasi positif bagi mereka 

saat belajar. 

2). Proporsionalitas 

Kelas yang menggunakan Buku B dalam pembelajaran relatif lebih 

aktif selama pembelajaran di kelas. Beberapa anak dapat 

memberikan pertanyaan kritis tentang materi yang mereka 

dapatkan dari buku tersebut. Hal yang sama tidak ditemukan pada 

kelas yang menggunakan Buku A. Hal ini disebabkan karena 

proporsi materi pokok dan materi pendukung yang disajikan kedua 

buku berbeda dan peneliti kurang bisa mengontrolnya sehingga 

mempengaruhi hasil penelitian.    

e. Pokok bahasan larutan penyangga merupakan materi yang diujikan 

dalam UHB (Ulangan Harian Bersama) pada tes tengah semester 

kedua. Pokok bahasan ini adalah materi yang baru saja diajarkan 

sebelum tes tersebut sehingga siswa memiliki persiapan yang lebih 

mantap untuk mengahadapi tes prestasi belajar ini pada UHB tersebut.  

f. Prestasi belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini hanya 

kemampuan siswa pada aspek kognitif saja sehingga pengaruh tingkat 

keterbacaan teks terhadap kemampuan afektif dan psikomotor tidak 

dapat diketahui. 

g. Masih sedikitnya data penelitian sejenis sehingga hasil penelitian 

tingkat keterbacaan teks larutan penyangga tidak dapat 

digeneralisasikan pada semua buku teks pelajaran Kimia Kelas XI 

yang ada. 



 90

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Tingkat Keterbacaan Teks Pokok Bahasan Larutan Penyangga Buku A 

adalah 82.81 dan berada pada kategori independent. Buku ini sesuai bagi 

siswa dan dapat digunakan secara mandiri dalam proses belajar siswa. 

2. Tingkat Keterbacaan Teks Pokok Bahasan Larutan Penyangga Buku B 

adalah 59.96 dan berada pada kategori instruksional. Buku ini sesuai bagi 

siswa namun diperlukan bimbingan guru untuk memahaminya.   

3. Buku A dan Buku B dapat digunakan sebagai sumber belajar utama dalam 

pembelajaran pokok bahasan larutan penyangga.  

4. Rata-rata prestasi belajar siswa kelas XI PSIA 1 dan XI PSIA 2 SMA 

Negeri I Kramat Kabupaten Tegal pada pokok bahasan larutan penyangga 

adalah 73.25 dan 70.25. 

5. Rata-rata prestasi belajar siswa pokok bahasan larutan penyangga di atas 

standar minimal ketuntasan belajar kurikulum 2004 sehingga pokok 

bahasan ini adalah materi yang mudah bagi siswa kelas XI SMA.  

6. Tingkat Keterbacaaan Teks tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan Larutan Penyangga siswa kelas XI SMA Negeri 

I Kramat Kabupaten Tegal. 
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B. Saran 

1. Guru hendaknya mengetahui bagaimana cara mengevaluasi buku teks 

pelajaran sehingga dapat mengetahui sesuai/tidaknya buku-buku tersebut 

digunakan oleh siswa dalam pembelajaran.  

2. Pokok bahasan larutan penyangga adalah materi yang mudah bagi siswa 

kelas XI SMA. Sehingga guru harus mampu memilih sumber belajar dan 

metode yang sesuai dalam pembelajaran pokok bahasan ini agar 

pemahaman terhadapnya tertanam kuat pada diri siswa. 

3. Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini tetap dapat digunakan 

sebagai sumber belajar dalam pokok bahasan larutan penyangga meskipun 

kurikulum 2004 mengalami penyempurnaan. Guru hanya perlu melakukan 

penyesuaian isi materi dengan standar kompetensi kurikulum yang 

berlaku. 

4. Para siswa hendaknya menggunakan banyak buku sebagai sumber belajar 

untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. 

5. Penyusun buku diharapkan lebih cermat dan lebih memperhatikan struktur 

kata dalam kalimat sehingga memenuhi kriteria keterbacaan yang 

diharapkan. 

6. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, karenanya penelitian tentang 

tingkat keterbacaan teks dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan Larutan Penyangga pada Buku Teks Pelajaran Kimia 

kelas XI SMA jenis yang lain perlu dilakukan.  
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