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ABSTRAK 

 

Indriyani, Yenni. 2015. “Keefektifan Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Pc. S. Ismiyanto, M.Pd, dan Pembimbing II: Supatmo, S.Pd., M.Hum. 

Kata kunci: Keefektifan, ilustrasi, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Seni Budaya 

Buku Sekolah Elektronik, disebut juga BSE, adalah inisiatif  dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar 

elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA dan SMK. Kini, BSE mulai 

dipakai sebagai salah satu sumber belajar utama dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Informasi yang terdapat pada BSE diharapkan dapat membantu kegiatan pembelajaran dan 

penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu BSE 

yang digunakan oleh siswa SMP  di antaranya adalah BSE pada mata pelajaran Seni 

Budaya. Baik BSE Seni Budaya maupun pada BSE mata pelajaran lainnya, sering dijumpai 

gambar–gambar, di antaranya adalah ilustrasi. Ilustrasi pada BSE biasanya digunakan 

sebagai penunjang belajar siswa agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Tujuan terdapat 

ilustrasi pada BSE tersebut diharapakan dapat menggugah minat siswa sehingga tertarik 

untuk membaca dan  dapat membentuk kebiasaan membaca terhadap siswa tersebut. 

Ilustrasi juga digunakan sebagai penjelas pada sebuah cerita atau kalimat. Sama halnya 

seperti pengertian dari gambar ilustrasi itu sendiri yang merupakan karya seni rupa yang 

bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Namun pada kenyataannya tidak semua 

ilustrasi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Terkadang terdapat gambar yang masih 

belum sesuai dengan isi konteks dari buku teks tersebut. Padahal melalui ilustrasi ini lah 

diharapkan dapat memberi daya tarik tersendiri bagi siswa dalam meningkatkan minat 

membaca. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimanakah 

perwujudan visual ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 kelas VII SMP, dan (2) Bagaimanakah keefektifan ilustrasi Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mendeskripsikan data 

mengenai perwujudan visual ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. Sumber data penelitian ini adalah Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP terbitan pusat 

perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Teknik analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis) karena 

bertujuan untuk mendeskripsikan data yang komplit.  

Perwujudan visual Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya Kelas VII 

SMP Sesuai Isi Kurikulum 2013 terdiri dari ilustrasi sampul buku dan ilustrasi isi buku. 

Ilustrasi pada sampul buku sudah sesuai dengan isi materi pada buku yang mengajarkan 

mata pelajaran Seni Budaya. Dengan desain sampul yang menonjolkan unsur seni, tanpa 

harus membaca judul buku maka pembaca akan dengan mudah mengenali jenis buku 

tersebut. Sedangkan ilustrasi pada isi buku dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bab 1 

dan bab 2. Berdasarkan indikator keefektifan yang telah dikaji sesuai landasan teori, pada 

ilustrasi bab 1 dikategorikan cukup efektif dengan skor 36,67 atau 61,12% dan pada 

ilustrasi bab 2 dikategorikan efektif dengan skor 37,75atau 62,92%. Selanjutnya, setelah 

dikonfirmasikan dengan tabel Kategori keefektifan ilustrasi pada Buku Sekolah Elektronik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_Nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_Nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP semester 1, jika dihitung 

secara keseluruhan hasil rata – rata data kuesioner baik bab 1 maupun bab 2 adalah 

sejumlah 37,21 atau 62,01% yang artinya seluruh ilustrasi baik bab 1 maupun bab 2 

tergolong cukup efektif digunakan sebagai penunjang belajar pada Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP semester 1. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa perwujudan visual 

ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP terdiri dari 2 bagian, yaitu ilustrasi sampul buku dan ilustrasi isi buku. Beberapa 

kelemahan yang terdapat pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. Selanjutnya, ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP dikategorikan sebagai buku teks 

yang cukup efektif digunakan siswa, guru maupun pembaca lainnya. Saran yang dapat 

disampaikan sebagai berikut: (1) Bagi guru dan siswa, lebih mencermati maksud materi 

pada buku sekolah elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP. Selain itu, hendaknya siswa dan guru dapat menggunakan buku teks Seni Budaya 

lainnya sehingga dapat memperkaya ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

belajar. (2) Bagi penerbit dan penulis buku, hendaknya lebih menampilkan ilustrasi yang 

lebih bervariatif, jelas, mendetail dan sesuai dengan isi materi. Mengurangi ilustrasi–

ilustrasi berupa gambar digital dan hendaknya menampilkan ilustrasi yang lebih jelas baik 

dalam kualitas gambar maupun warnanya. (3) Bagi peneliti, dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya dalam mencari keefektifan ilustrasi pada buku teks lainnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai salah satu sumber belajar, buku pelajaran merupakan komponen 

yang sangat penting di dalam keseluruhan sistem pembelajaran dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. Untuk itu, pada waktu yang lalu Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 

masalah pendidikan di Indonesia menerbitkan buku-buku paket pelajaran sebagai 

pendukung pelaksanaan pembelajaran pada setiap periode kurikulum. Interaksi 

belajar-mengajar tidak hanya memerlukan peran guru dan siswa, melainkan juga 

diperlukan sebuah alat pembelajaran di antaranya adalah buku.  

Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membeli hak 

cipta buku teks pelajaran dari penulis/penerbit. Selanjutnya buku-buku tersebut 

disajikan dalam bentuk buku elektronik (ebook) dengan nama Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) yang isinya telah disesuaikan dengan isi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, 

dan pendidikan berkarakter. 

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi sekarang 

ini, adalah sebuah kebijakan yang tepat jika Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mewujudkan buku-buku paket pelajaran sekolah dalam bentuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebook&action=edit&redlink=1
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elektronik (ebook). Ketersediaan sumber belajar alternatif berupa BSE diharapkan 

dapat merangsang minat baca peserta didik untuk berpikir kreatif dalam 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. BSE juga tidak terikat dengan 

pembatasan jumlah halaman buku karena mereka sudah dapat dipelajari meskipun 

secara elektronik, baik secara online maupun setelah buku-buku tersebut diunduh. 

BSE adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang 

bertujuan untuk menyedikan buku ajar elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, 

SMP, SMA dan SMK.  

Kini, BSE mulai dipakai sebagai salah satu sumber belajar utama dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Informasi yang terdapat pada BSE diharapkan 

dapat membantu kegiatan pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Di lain pihak, BSE juga diharapkan dapat 

membantu guru dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran serta 

mengevaluasi hasil belajar siswa. BSE merupakan salah satu sumber belajar yang 

dianggap penting dan fungsional bagi siswa.  

Melalui BSE siswa diharapkan dapat termotivasi untuk belajar karena 

siswa lebih mudah dalam mempelajari berbagai ilmu sesuai mata pelajaran yang 

ada di sekolah. Namun tidak semua BSE dapat dipahami dengan baik oleh siswa. 

Adapula BSE yang isinya tidak sesuai dengan standar isi sehingga menyulitkan 

siswa dalam belajar. BSE yang sukar dipahami oleh siswa dapat mengurangi minat 

siswa untuk membaca dan mempelajarinya. Selain mengurangi minat membaca dan 

belajar siswa, hal ini tentu akan menghambat proses pembelajaran pada siswa itu 

sendiri. Siswa yang kesulitan dalam memahami BSE akan tertinggal dalam 
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pembelajaran. Pada praktiknya, penyediaan BSE masih mengalami banyak kendala 

di lapangan. Seperti belum ada koneksi internet, komputer, listrik, dan sebagainya. 

Beberapa kelemahan BSE yang lain diantaranya terdapat pada aspek isi, metode 

penyajian, bahasa, dan juga dalam ilustrasi.  

Salah satu BSE yang digunakan oleh siswa SMP  di antaranya adalah BSE 

pada mata pelajaran Seni Budaya. Seperti dijelaskan di atas bahwa BSE yang baik 

dapat menunjang minat belajar dan motivasi tersendiri bagi siswa yang 

mempelajarinya. Begitu pula pada BSE Seni Budaya.  Pada buku tersebut terdapat 

empat bahasan pokok sekaligus, yaitu seni rupa, seni tari, seni musik dan teater. 

Banyaknya pembahasan yang harus dipelajari siswa disusun dan dirangkum 

menjadi satu ke dalam sebuah buku sehingga siswa menjadi mudah untuk 

mempelajarinya. 

Baik BSE Seni Budaya maupun pada BSE mata pelajaran lainnya, sering 

dijumpai gambar–gambar, di antaranya adalah ilustrasi. Ilustrasi pada BSE 

biasanya digunakan sebagai penunjang belajar siswa agar lebih mudah dipahami 

oleh siswa. Tujuan terdapat ilustrasi pada BSE tersebut diharapakan dapat 

menggugah minat siswa sehingga tertarik untuk membaca dan  dapat membentuk 

kebiasaan membaca terhadap siswa tersebut. Ilustrasi juga digunakan sebagai 

penjelas pada sebuah cerita atau kalimat. Sama halnya seperti pengertian dari 

gambar ilustrasi itu sendiri yang merupakan karya seni rupa yang bertujuan untuk 

memperjelas suatu pengertian. Namun pada kenyataannya tidak semua ilustrasi 

dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Terkadang terdapat gambar yang masih 

belum sesuai dengan isi konteks dari buku teks tersebut. Padahal melalui ilustrasi 
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ini lah diharapkan dapat memberi daya tarik tersendiri bagi siswa dalam 

meningkatkan minat membaca. 

Buku teks atau buku pegangan mata pelajaran Seni Budaya sudah banyak 

beredar di pasaran. Bahkan untuk mencari buku tersebut bukanlah hal yang sulit 

lagi untuk sekarang ini. Penerbit–penerbit selalu menawarkan yang terbaik untuk 

pembaca maupun konsumennya yang terkadang tidak terlalu memperhatikan isi dan 

kualitas buku teks tersebut. Buku yang baik berperan penting agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Pengadaan buku yang disajikan oleh 

banyak penulis membuat kualitas buku  juga menjadi beragam. Banyaknya 

pengadaan buku teks oleh pihak-pihak penerbit juga menyebabkan guru sering 

kesulitan dan kebingungan dalam menentukan buku yang baik yang akan 

digunakan sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Namun kini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak yang telah membeli hak cipta penulis 

BSE memberikan kebebasan kepada pengguna BSE untuk menggunakan isi BSE 

baik secara elektronik maupun tercetak. Hal ini lebih memudahkan guru dan siswa 

untuk mendapatkan BSE tersebut. Hingga pada akhirnya BSE menuntut guru dan 

siswa untuk mau mengubah pola pembelajaran yang lama dengan pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi dan informasi secara kreatif, inovatif, efektif dan 

efisien namun tetap menyenangkan. Dengan demikian diharapkan dapat 

menghasilkan generasi yang cerdas, terampil dan tidak gagap tekhnologi.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis  ilusrtrasi 

BSE Seni Budaya Kelas VII SMP untuk mendeskripsikan perwujudan visual 

gambar ilustrasi yang terdapat dalam BSE tersebut sehingga menghasilkan 
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hubungan yang relevan antara gambar ilustrasi dengan isi dari BSE Seni Budaya 

tersebut, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahkan 

peneliti adalah  sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimanakah perwujudan visual ilustrasi Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP? 

1.2.2. Bagaimanakah keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP bertujuan untuk: 

1.3.1. Mendeskripsikan perwujudan visual ilustrasi Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP. 

1.3.2. Menganalisis keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP adalah: 

1.4.1. Bagi siswa dan guru, melalui penelitian ini diharapkan siswa dan guru 

dapat lebih tertarik, lebih memahami, lebih mengikuti perkembangan 

tekhnologi dan informasi serta dapat mengetahui kualitas ilustrasi serta 
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isi materi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. 

1.4.2. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah 

satu referensi sekolah dalam memilih bahan ajar yang digunakan bagi 

guru maupun siswa. 

1.4.3. Bagi peneliti, peneliti dapat mengetahui seberapa baiknya kualitas 

ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP serta dapat memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian sejenis. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

2.1.1. Konsep Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Buku Sekolah Elektronik disebut juga BSE, adalah inisiatif dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang bertujuan untuk 

menyediakan buku ajar elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA 

dan SMK. Komposisi BSE masih belum memperhatikan jenis-jenis mata pelajaran 

sebagaimana terdapat dalam kurikulum, khususnya buku SD dan SMP. Dari sekian 

judul buku SD dan SMP yang siap diunduh tidak ada yang membahas tentang 

pelajaran ketrampilan, kesenian, olahraga dan kesehatan. Sedangkan berdasarkan 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

disebutkan bahwa mata pelajaran tersebut merupakan bagian dari paket mata 

pelajaran yang harus diajarkan tingkatan satuan pendidikan dasar dan menengah 

dalam rangka mencapai kompetensi lulusan minimal.  

Kemdikbud sebagai pihak yang telah membeli hak cipta penulis buku BSE 

memberikan kebebasan kepada pengguna BSE untuk menggunakan atau menjual 

isi buku BSE baik secara elektronik maupun dalam bentuk tercetak. Akan tetapi 

belum banyak pengusaha yang memberikan penawaran untuk mencetak buku-buku 

BSE, khususnya buku BSE SD maupun SMP.  

Kemdikbud telah meluncurkan Buku Sekolah Elektronik (BSE). Ada dua 

fasilitas yang disediakan dalam website tersebut, yakni download dan baca online. 

http://bse.depdiknas.go.id/
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Masyarakat luas dapat mengakses secara gratis buku dalam bentuk elektronik atau 

ebook melalui Website Kemdikbud. Guru, murid, pemerintah daerah, ataupun 

pengusaha diperkenankan untuk mengunduh, meng-copy, mencetak, 

menggandakan, bahkan sampai memperdagangkannya. Buku yang diterbitkan 

secara online tersebut, merupakan buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh 

Kemdikbud yang telah dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). (http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel.pdf: diunduh 

22 Maret 2014) 

  

2.1.2. Tujuan BSE 

Kemajuan bidang teknologi dan informasi saat ini menuntut semua pihak 

yang berkaitan dengan dunia pendidikan untuk mau mengubah pola pembelajaran 

lama dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi secara 

kreatif, inovatif, efektif dan efisien, namun tetap menyenangkan. BSE juga 

menuntut para guru untuk tidak lagi gagap dengan teknologi informasi khususnya 

komputer dan internet. Dengan BSE, diharapkan guru semakin bergairah untuk 

bergaul secara lebih dekat dan bersemangat dalam mempelajari teknologi 

informasi, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran dan profesionalisme. Dengan demikian diharapkan akan 

dapat menghasilkan generasi yang cerdas, terampil, dan tidak gagap teknologi.  

Buku-buku yang diterbitkan dalam format BSE adalah buku-buku yang 

sudah uji kelayakannya oleh lembaga penjamin mutu pendidikan di Indonesia yaitu 

BSNP. Dengan demikian dipastikan materi pelajaran BSE juga mempunyai 

http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel.pdf
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kesesuaian dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang juga ditetapkan oleh 

BSNP. Bahkan dengan BSE yang beragam tersebut diharapkan menghasilkan 

lulusan yang mempunyai pandangan yang luas terhadap konsep-konsep 

keilmuannya. 

Keragaman buku-buku BSE juga memungkinkan berlangsungnya proses 

pembelajaran secara lebih terbuka. Sebuah konsep pembelajaran tidak hanya 

bersumber pada sebuah buku, melainkan ditunjang oleh banyak literatur, sehingga 

guru tidak perlu lagi ‘membanggakan’ buku pegangan yang dipakainya bertahun-

tahun untuk memaksakan konsep-konsep pembelajarannya. Buku-buku BSE justru 

dapat digunakan sebagai sumber motivasi dan informasi dalam rangka menggali 

dan memperkaya keterampilan mengajar karena di dalamnya memuat banyak 

informasi tentang materi, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran. 

(http://ilmu-pendidikan.net/pustaka-/buku/fungsi-tujuan-dan-manfaatpenggunaan-

buku-teks-pelajaran-dalam-pembelajaran.html: diunduh 10 Desember 2014) 

 

2.1.3. Keunggulan dan Sistem Pembelajaran BSE 

Salah satu kelebihan BSE adalah proses penyebaran informasinya yang 

lebih cepat dibandingkan dengan bentuk buku tercetak. Tentunya dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang telah ada saat ini, BSE dapat dengan lebih 

cepat sampai ke tangan guru maupun siswa di seluruh Indonesia. 

Banyak kalangan yang meragukan efektivitas BSE baik yang mangangkat 

latar belakang ketersediaan fasilitas telekomunikasi (telepon maupun internet, 

mengingat sejak awal Kemdikbud memberikan petunjuk bahwa BSE dapat diunduh 

http://ilmu-pendidikan.net/pustaka-/buku/fungsi-tujuan-dan-manfaatpenggunaan-buku-teks-pelajaran-dalam-pembelajaran.html
http://ilmu-pendidikan.net/pustaka-/buku/fungsi-tujuan-dan-manfaatpenggunaan-buku-teks-pelajaran-dalam-pembelajaran.html
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lewat internet di sistus http://bse.depdiknas.go.id. Sedangkan dalam kenyataannya 

BSE juga dapat disebarluaskan dalam bentuk CD yang tentunya hal ini merupakan 

jalan keluar untuk mengatasi belum adanya internet di daerah pedesaan. 

Sumber daya manusia yang belum menguasai IT juga akan bisa menjadi 

kendala serius di dalam pengadaan BSE ini. Belum siapnya sumber daya manusia 

(guru) tentang teknologi komputer kususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

BSE juga menimbulkan keraguan pada beberapa pihak bahwa BSE tidak akan dapat 

segera berfungsi secara efektif. Akan tetapi BSE yang sudah dibeli hak ciptanya 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan untuk diperbanyak 

dalam bentuk data maupun tercetak tanpa harus khawatir dituduh melakukan 

pembajakan. 

Dalam BSE para penulis buku mempunyai keleluasaan untuk 

menambahkan informasi yang mendukung penjelasan tentang materi pelajarannya. 

Informasi pendukung tersebut dapat berupa gambar, foto, grafik, dan sebagainya 

yang bahkan dapat ditampilkan dalam warna aslinya. Para penulis buku BSE tidak 

lagi harus mempertimbangkan berapa banyak halaman bukunya akan disusun 

seperti halnya jika akan menulis buku dalam bentuk tercetak. Dengan materi 

pelajaran yang lebih kaya tersebut BSE diharapkan materi pelajaran akan dipahami 

secara lebih dalam. 

Kualitas BSE inipun tidak diragukan. BSE telah dinilai oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks 

pelajaran berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 34 Tahun 2008 tertanggal 10 Juli 

http://bse.depdiknas.go.id/
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2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat kelayakan 

untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.  

Dengan lebih banyaknya buku sumber dalam BSE memungkinkan guru 

untuk lebih aktif dan kreatif membuat kompilasi materi pelajaran dari berbagai 

sumber sehingga menghasilkan komposisi materi pelajaran yang lebih padat dan 

efektif. Hal ini akan berbeda jika materi pelajaran hanya diambil dari sedikit buku 

sumber. Selain itu, berbagai pendekatan, strategi, maupun metode pembelajaran 

yang bervariasi juga akan muncul jika guru mempunyai lebih banyak sumber 

belajar dalam proses pembelajarannya. (http://id.wikipedia.org/wiki/-Buku-

_sekolah_elektronik: diunduh 22 Maret 2015) 

Berikut adalah beberapa hal tentang bagaimana sebaiknya cara 

memanfaatkan BSE sebagai sumber belajar. 

 

2.1.3.1. Mengunduh BSE 

1. Sekolah yang sudah mempunyai jaringan internet dapat mengunduh sendiri 

secara gratis dari http://bse.depdiknas.go.id maupun dari server mirrornya. 

2. Sekolah yang belum mempunyai jaringan internet dan di daerah perkotaan 

dapat menggunakan warnet untuk mengunduh BSE. 

3. Sekolah juga dapat melakukan download BSE dengan cara bergotong 

royong dalam hal biayanya sehingga secara ekonomis lebih efisien. 

Kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki 

fasilitas dan SDM yang memadai. Perusahaan telekomunikasi, swasta, 

BUMN dan lembaga pendidikan ternama dapat melaksanakannya sebagai 

bentuk kepedulian sosial di bidang pendidikan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/-Buku-_sekolah_elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/-Buku-_sekolah_elektronik
http://bse.depdiknas.go.id/
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4. Download BSE juga dapat memanfaatkan teknologi GPRS yang 

memungkinkan dilakukan di daerah yang terpencil.  

 

2.1.3.2. Distribusi untuk mensosialisasikan BSE 

Setelah BSE diunduh, BSE dapat didistribusikan dalam dua bentuk, yaitu: 

(1) CD  BSE atau dengan flashdisk untuk sekolah, guru, dan siswa yang mempunyai 

PC atau laptop untuk membaca file PDF BSE dan (2) BSE print out untuk sekolah, 

guru, dan siswa yang belum mempunyai PC atau laptop untuk membaca BSE. 

 

2.1.3.3. Pemanfaatan BSE 

1. Sekolah membuat print out atau mengkopi cetak buku-buku BSE untuk 

kemudian diserahkan ke perpustakaan sekolah sehingga dapat dipinjam, 

dibaca, atau digandakan baik oleh guru maupun siswa. 

2. Guru yang mempunyai PC atau laptop diberi copy file buku BSE agar dapat 

mempelajari sendiri di rumah. Mungkin dalam hal ini diperlukan kerjasama 

dengan beberapa guru lain yang sudah tahu tentang cara membuka file PDF 

BSE. Dengan demikian guru mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk 

menyusun materi pelajarannya secara lebih lengkap dari beberapa buku 

sumber BSE. 

3. Siswa yang mempunyai PC atau laptop juga diberi copy file BSE untuk 

dipelajari sendiri. Mungkin secara psikologis hal ini lebih menguntungkan 

karena dalam mempelajari buku-buku tersebut tidak terbebani dengan buku 

yang tebal-tebal. 
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4. Dalam keadaan yang sangat terbatas, guru dapat juga membuat ‘ramuan’ 

materi pelajaran dari beberapa buku BSE untuk dijadikan sebuah buku 

sumber dalam bentuk cetak yang kemudian dapat digandakan untuk 

kepentingan siswa. Dalam hal ini diperlukan dukungan sekolah dalam hal 

pembiayaan khususnya pada tahapan awal proses pencetakan buku BSE. 

Selanjutnya diserahkan kepada kemauan dan kreatifitas guru untuk 

mewujudkannya menjadi sebuah ‘ramuan’ materi pelajaran. 

5. Secara ekonomis proses mencetak sendiri buku BSE lebih murah 

dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pada masing-masing 

buku. Akan tetapi ada kebebasan untuk memilih dan menentukan buku BSE 

yang akan dicetak, tentunya atas pertimbangan segi materi pelajarannya dan 

bukan karena alasan banyak sedikitnya halaman buku. Dapat pula buku BSE 

hanya dicetak pada bagian materi pelajarannya saja dan tidak termasuk 

bagian tambahan seperti lampiran, daftar pustaka, glosarium, daftar tabel, 

daftar gambar, index sehingga dapat menghemat beberapa lembar 

pencetakan. (http://ilmu-pendidikan.net/pustaka-/buku/fungsi-tujuan-dan-

manfaat-penggunaan-buku-teks-pelajaran-dalam-pembelajaran: 2014) 

 

2.2. Buku Teks 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan panduan mengajar guru dan 

belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Sekarang ini, BSE tergolong ke 

dalam buku acuan wajib sesuai sengan standar Kurikulum 2013 menggantikan buku 

teks yang digunakan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada 

prinsipnya BSE sama penggunaan dan fungsinya dengan buku teks. Pada BSE kita 

http://ilmu-pendidikan.net/pustaka-/buku/fungsi-tujuan-dan-manfaat-penggunaan-buku-teks-pelajaran-dalam-pembelajaran
http://ilmu-pendidikan.net/pustaka-/buku/fungsi-tujuan-dan-manfaat-penggunaan-buku-teks-pelajaran-dalam-pembelajaran
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hanya tinggal mengunduhnya saja melalui media internet tanpa harus membeli ke 

penerbit. Maka dari itu isi dari BSE tak jauh berbeda dengan buku teks. Berikut 

dijelaskan mengenai buku teks. 

 

2.2.1. Pengertian Buku Teks 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 

2008 menjelaskan mengenai istilah dan pengertian buku teks. Buku teks pelajaran 

pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku 

teks adalah acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah 

atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan 

keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan (Hoesein, 1997: 17). 

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang tertentu yang merupakan 

bidang standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu yang dilengkapi 

dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya 

di sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program 

pengajaran. Sejak dahulu telah banyak ahli menaruh perhatian pada buku teks, dan 

juga mengemukakan berbagai macam pengertian. Ada yang berkata bahwa buku 

teks adalah rekaman pikiran rasial yang disusun buat maksud-maksud dan ujian 

intruksional (Quest, dalam Tarigan, 2009: 12). 

Buku teks merupakan sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-

sekolah dan perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran, dalam 
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pengertian moderen dan yang umum dipahami (Buckingham, dalam Tarigan, 2009: 

12). Buku teks itu selalu ditulis untuk menunjang suatu program pengajaran.  

Ahli yang lain menjelaskan bahwa buku teks adalah buku standar atau 

buku setiap bidang studi dan dapat terdiri dari dua tipe buku pokok dan buku utama 

(Lange, dalam Tarigan: 2009). Ada pula ahli yang mengemukakan bahwa buku teks 

adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan 

disiapkan oleh para pakar atau ahli dalam bidangnya dan dilengkapi dengan sarana-

sarana pengajaran yang sesuai dan serasi (Bacon, dalam Tarigan, 2009: 12). 

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: (1) Buku teks itu selalu merupakan buku pelajaran yang ditujukan 

bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu, (2) Buku teks selalu berkaitan dengan 

bidang studi tertentu, (3) Buku teks biasanya disusun dan ditulis oleh para pakar di 

bidangnya masing–masing, (4) Buku teks itu ditulis untuk tujuan instruksional 

tertentu, (5) Buku teks biasa juga dilengkapi dengan sarana pengajaran, (6) Buku 

teks ditulis untuk jenjang pendidikan tertentu, serta (7) Buku teks selalu ditulis 

untuk menunjang sesuatu program pengajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa buku teks sama dengan buku pelajaran atau 

buku penunjang pelajaran lainnya seperti ebook atau Buku Sekolah Elektronik 

(BSE). Secara lebih lengkap dapat didefinisikan buku teks adalah buku pelajaran 

dalam bidang tertentu yang merupakan bidang standar, yang disusun oleh para 

pakar dalam bidangnya dan dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan 

mudah dipahami oleh para pemakainya disekolah hingga perguruan tinggi sehingga 

dapat menunjang suatu program pengajaran.  
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Greene dan Petty, (dalam Tarigan: 2009) telah merumuskan peranan buku 

teks tersebut sebagai berikut:  

1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai 

pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran 

yang disajikan.  

2. Menyajikan suatu sumber pokok masalah, mudah dibaca dan bervariasi 

yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi 

program kegiatan yang disarankan dimana keterampilan yang diperoleh di 

bawah kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 

 

2.2.2. Fungsi buku teks 

Secara umum buku mengandung informasi tentang perasaan, gagasan, 

atau pengetahuan pengarangnya untuk disampaikan kepada orang lain dengan 

menggunakan simbol–simbol visual dalam bentuk huruf, gambar, atau bentuk 

lainnya. Dengan demikian fungsi utama buku adalah sebagai media informasi yang 

awalnya dalam bentuk tulisan tangan kemudian cetakan dan belakangan ini sering 

dijumpai dalam bentuk elektronik (Sitepu, 2012: 20). 

Dunia kita adalah dunia buku. Dari ungkapan tersebut ditegaskan betapa 

pentingnya kedudukan buku dalam kehidupan pada masa modern ini. Dengan buku-

buku, maka ilmu pengetahuan dapat dihimpun secara permanen. Dari semua buku, 

maka buku teks merupakan sarana atau instrumen yang paling baik serta 

memberikan pengaruh besar terhadapa kesatuan nasional melalui pendirian dan 

pembentukan suatu kebudayaan umum (Hoesein, 1997: 181). 
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Guru merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran, kemudian 

buku menjadi sumber utama kedua yang memungkinkan orang dapat belajar dari 

buku tanpa kehadiran guru. Dalam konteks luas, buku teks mengandung bahan 

belajar yang dapat memberikan kemampuan bagi siswa sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam kurikulum serta merupakan tahapan dalam pencapain tujuan 

pendidikan nasional.  

Menurut Sitepu (2012: 21) jika dilihat dari isi dan penyajiannya, buku teks 

berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi guru dalam 

membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Pedoman 

belajar bagi siswa berarti siswa menggunakannya sebagai acuan utama dalam hal 

sebagai berikut: (1) Mempersiapkan diri secara individu atau kelompok sebelum 

kegiatan belajar di kelas, (2) Berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, (3) 

Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan (4) Mempersiapkan diri untuk 

tes atau ujian formatif dan sumatif. Sedangkan bagi guru, buku teks dipergunakan 

sebagai acuan dalam hal sebagai berikut: (1) Membuat desain pembelajaran, (2) 

Mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, (3) Mengembangkan bahan belajar 

yang kontekstual, (4) Memberikan tugas, dan (5) Menyusun bahan evaluasi. 

Peran guru sangatlah penting. Guru hendaknya menjelaskan bahwa nilai 

buku teks bergantung atas penggunaannya bagi tujuan-tujuan mempelajari 

keuntungan-keuntungan khusus tersebut. Keuntungan–keuntungan tersebut di 

antaranya adalah sebagai berikut: (1) Kesempatan mempelajarinya sesuai dengan 

kecepatan masing-masing, (2) Kesempatan untuk mengulangi dan meninjau 

kembali, (3) Kemungkinan mengadakan pemeriksaan terhadap ingatan, (4) 
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Kemudahan untuk membuat catatan-catatan bagi pemakai selanjutnya, dan (5) 

Kesempatan khusus yang dapat ditampilkan oleh sarana visual dari sebuah buku 

(Buckingham, 1958 dalam Tarigan, 2009: 16). 

Buku teks memberi kesempatan pada pemiliknya untuk menyegarkan 

ingatan. Membaca kembali tentulah dapat memperkuat ingatan yang sudah ada. 

Bahkan, membaca kembali dapat digunakan sebagai pemeriksaan daya ingat 

seseorang terhadap hal yang pernah dipelajarinya melalui buku teks. 

Sarana khusus yang ada dalam suatu buku teks dapat menolong para 

pembaca terutama siswa untuk memahami isi buku. Sarana seperti skema, diagram, 

matriks, gambar–gambar ilustrasi, dan sebagainya berguna sekali dalam mengantar 

pembaca ke arah pemahaman isi buku. Penyusunan buku teks dalam upaya 

pengembangan pembelajaran di sekolah tidaklah disusun tanpa fungsi yang jelas. 

Fungsi dan peranan buku teks itu adalah: (1) Mencerminkan suatu sudut pandang 

yang tangguh dan modern mengenai penagjaran serta mendemonstrasikan 

aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan, (2) Menyajikan suatu sumber 

pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi yang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang 

disarankan di mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di bawah 

kondisi-kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya, (3) Menyediakan 

suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampila-keterampilan 

ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi, (4) Metode dan 

sarana penyajian bahan dalam buku teks harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Misalnya harus menarik, menantang, merangsang, bervariasi sehingga siswa benar-
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benar termotivasi untuk mempelajari buku teks tersebut, (5) Menyajikan fiksasi 

(perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga sebagai penunjang bagi 

latihan-latihan dan tugas-tugas praktis, (6) Buku teks juga berperan sebagai sumber 

atau alat evaluasi dan pengajaran remidial yang serasi dan tepat guna (Green dan 

Petty dalam Tarigan, 2009: 17) . 

Menurut Tarigan (2009: 18), buku teks sebaiknya menyajikan bahan 

secara mendalam. Ini berguna bagi penyelesaian tugas dan pelatihan yang dituntut 

dari siswa. Tugas dan pelatihan ini juga akan memperdalam pengetahuan, sikap dan 

keterampilan siswa. Di samping sebagai sumber bahan, buku teks juga berperan 

sebagai sumber atau alat evaluasi dan pengajaran remidial. Artinya, di samping 

bahan, tersedia juga alat evaluasi.  

Dari pernyataan di atas, peneliti mencoba memvisualisasikan dalam 

bentuk gambar skema seperti berikut.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai fungsi buku teks. 

Fungsi buku teks bagi guru adalah sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa 

yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa, mengetahui urutan penyajian bahan 

ajar, mengetahui teknik dan metode pengajaranya, memperoleh bahan ajar secara 

mudah, dan menggunakannya sebagai alat pembelajaran baik di dalam atau di luar 

sekolah. 

Fungsi buku teks bagi siswa adalah sebagai sarana kepastian tentang apa 

yang dipelajari, alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh 

ia telah menguasai materi pelajaran, alat belajar (di luar kelas buku teks berfungsi 

sebagai guru) dan dapat menemukan petunjuk, teori, maupun konsep dan bahan-

bahan latihan atau evaluasi. 

 

2.2.3. Karakteristik buku teks 

Buku teks sebagai bahan ajar memiliki peranan yang penting karena 

merupakan salah satu komponen dalam proses belajar mengajar. Buku teks 

merupakan komponen yang menopang tercapainya tujuan pengajaran. Dalam buku 

teks terdapat bahan/materi pelajaran yang disajikan pada siswa untuk dipelajari. 

Bahan pengajaran yang terdapat dalam buku teks inilah yang diharapkan dapat 

mewarnai tujuan, mendukung tercapainya isi tujuan atau tingkah laku yang 

diharapkan siswa. 

Bagi siswa dan guru, salah satu buku yang sangat diperlukan ialah buku 

teks. Buku teks berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dalam mata 
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pelajaran tertentu. Mata pelajaran Seni Budaya misalnya, memerlukan buku teks, 

demikian pula dengan mata pelajaran lainnya.  

Semakin baik kualitas buku teks, maka semakin sempurna pengajaran 

mata pelajaran tersebut. Buku teks pada mata pelajaran Seni Budaya yang bermutu, 

tentu akan meningkatkan kualitas dan hasil pengajaran yang baik pula pada mata 

pelajaran tersebut.  

Buku teks sebagai bahan ajar dapat memfasilitasi karakteristik pengguna 

baik guru maupun siswa dengan persayaratan sebagai berikut: (1) Sesuai dengan 

tujuan, (2) Mudah dipahami, (3) Menarik untuk dibaca dan dipelajarai, (4) 

Merangsang daya pikir, (5) Runtut/ sistematis.  

Menurut Tuhusetya (2007: 1), buku teks yang baik adalah yang 

komunikatif dan dapat mengembangkan kemampuan siswa. Hal ini 

menggambarkan bahwa buku teks yang baik dapat mengkomunikasikan tujuan 

materi yang ditulis dan materi yang ada dalam buku teks dapat meningkatkan 

kemampuan siswa baik dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

Greene dan Petty dalam Traigan (2009: 20–21), juga telah menyusun cara 

penilaian buku teks dengan sepuluh kriteria. Kriteria tersebut adalah: (1) Buku teks 

haruslah menarik minat terutama siswa dalam menggunakannya, (2) Buku teks 

haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang menggunakannya, 

(3) Buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati siswa yang 

memanfaatkannya, (4) Buku teks seyogyanya mempertimbangkan aspek linguistik 

sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang menggunakannya, (5) Buku 

teks seharusnya antara isi pelajaran-pelajaran lainnya saling berhubungan erat, 
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lebih baik lagi jika menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan 

suatu kebulatan yang utuh dan terpadu, (6) Buku teks haruslah dapat menstimulasi, 

merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya, (7) Buku 

teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep yang samar-samar dan 

tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang menggunakannya, 

(8) Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan 

tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pamakainya yang setia, 

(9) Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai 

anak dan orang dewasa, (10) Buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-

perbedaan pribadi para siswa pemakainya.  

Bila ditelaah lebih mendalam kriteria yang dikemukakan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan sepuluh butir yang dapat digunakan sebagai titik tolak 

dalam penentuan kualitas buku teks, yaitu meliputi minat siswa, motivasi, ilustrasi, 

lunguistik terpadu, menggiatkan, aktivitas, kejelasan konsep, titik pandang, 

pemnatapan nilai, dan penghargaan perbedaan pribadi.  

Buku teks berkaitan erat dengan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu 

buku teks haruslah relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum. Dari penjelasan 

di atas, dapat diuraikan kembali oleh Hoesein (1997: 188–190) dalam modifikasi 

maupun kriteria yang ditetapkan dalam urutan sebagai berikut:  

1. Sudut pandangan (point of view). Buku teks harus mempunyai landasan, 

prinsip dan sudut pandang tertentu yang menjiwai atau melandasi buku teks 

secara keseluruhan. Sudut pandangan ini dapat berupa teori dari jiwa, 

bahasa dan sebagainya. 
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2. Kejelasan konsep. Konsep-konsep yang digunakan dalam suatu buku teks 

harus jelas dan tegas. Ketidakjelasan, kesamaran perlu dihindari agar siswa 

atau pembaca juga memperoleh kejelasan, pemahaman, dan pengertian. 

3. Relevan dengan kurikulum. Buku teks ditulis untuk digunakan di sekolah-

sekolah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bahwa buku teks harus 

relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. 

4. Menarik minat. Buku teks ditulis untuk siswa, karena itu penulis buku teks 

harus mempertimbangkan minat-minat siswa sebagai pemakai buku teks 

tersebut. Semakin sesuai buku teks dengan minat siswa, semakin tinggi daya 

tarik buku teks tersebut. 

5. Menumbuhkan motivasi. Motivasi bersal dari kata motif yang berarti daya 

pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan motivasi diartikan 

sebagai penciptaan kondisi yang ideal, sehingga seseorang ingin, mau, 

senang mengerjakan sesuatu. Buku teks yang baik adalah buku teks yang 

dapat membuat siswa ingin, mau, senang mengerjakan apa yang 

diinstruksikan di dalam buku tersebut. Apalagi bila buku teks tersebut dapat 

menggiring siswa ke arah penumbuhan motivasi instrinsik.  

6. Menstimulasi aktifitas siswa. Buku teks yang baik adalah buku teks yang 

dapat merangsang, menantang, dan menggiatkan aktivitas siswa. Di 

samping tujuan dan bahan, faktor metode sangat menentukan dalam hal ini. 

7. Ilustratif. Buku teks harus disertai dengan ilustrasi yang mengena dan 

menarik. Ilustrasi yang cocok pastilah memberikan daya penarik tersendiri 

serta memperjelas hal yang dibicarakan. 
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8. Mudah dipahami. Buku teks haruslah mudah dimengerti oleh para 

pemakainya, yakni siswa. Pemahaman harus didahului oleh komunikasi 

yang tepat. Faktor utama yang berperan adalah bahasa. Oleh karena itu 

bahasa buku teks haruslah sesuai dengan bahasa siswa, kalimatnya efektif, 

terhindar dari makna ganda, sederhana, sopan, dan menarik. 

9. Menunjang mata pelajaran lain. Buku teks mengenai seni budaya dan 

keterampilan misalnya, disamping menunjang mata pelajaran seni budaya 

dan keterampilan juga menunjang mata pelajaran lainnya.  

10. Menghargai perbedaan individu. Buku teks yang baik tidak membesar-

besarkan perbedaan individu tertentu. Perbedaan dalam kemampuan, bakat, 

minat, ekonomi, sosial, budaya setiap individu tidak dipermasalahkan tetapi 

diterima sebagaimana adanya. 

11. Memantapkan nilai-nilai. Buku teks yang baik berusaha untuk 

memantapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Uraian-uraian 

yang menjurus kepada penggoyahan nilai-nilai yang berlaku pantas 

dihindarkan.  

Untuk memperjelas dan memantapkan pemahaman terhadap uraian 

tersebut, maka di bawah ini uraian-uraian tersebut divisualisasikan ke dalam skema 

berikut ini. 
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2.2.4. Keterbatasan Buku Teks 

Di antara beraneka ragam jenis buku yang berdar, salah satu jenis buku 

yang dianggap paling berperan bagi siswa adalah buku teks. Setiap mata pelajaran 

sebaiknya dilengkapi dan ditunjang oleh minimal satu buku teks. Namun, harus 

disadari pula bahwa terkadang buku teks terdapat kekurangan-kekurangan. 

Kekurangan tersebut terkadang tak hanya berasal dari dalam buku, tetapi juga dari 

luar buku tersebut.  

Gambar 2.2 

Faktor – Faktor Penentu Kualitas Buku Teks 
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Green dan Petty (dalam Tarigan, 2009:26), mengidentifikasikan beberapa 

keterbatasan buku teks, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Buku teks itu sendiri 

tidaklah mengajar, tetapi merupakan suatu sarana pengajaran, (2) Isi yang disajikan 

sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu secara artifisial atau secara 

buatan saja bagi setiap kelas tertentu, (3) Pelatihan-pelatihan dan tugas-tugas 

praktis agaknya kurang memadai karena keterbatasan-keterbatasan dalam ukuran 

buku teks dan dikarekanan begitu banyaknya praktik-praktik dan pelatihan yang 

perlu dilaksanakan secara perbuatan, (4) Sarana-sarana pengajaran juga sangat 

sedikit dan singkat karena keterbatasan-keterbatasan ruang, tempat, atau wadah 

yang tersedia di dalamnya, serta (5) Pertolongan-pertolongan atau bantuan-bantuan 

yang berkaitan dengan evaluasi hanyalah bersifat sugestif dan tidak mengevaluasi 

keseluruhan sesuai hasil yang diinginkan.  

Buku teks tidak dapat menggantikan fungsi guru secara tuntas. Buku teks 

dianggap tidak dapat mengikuti dan menyesuaikan terhadap setiap kemungkinan 

situasi. Menurut Tarigan, isi atau bahan yang disajikan dalam buku teks sebenarnya 

dipadu secara artifisial. Maksudnya adalah sengaja dibuat-buat agar mendekati 

situasi yang sebenarnya terjadi pada kelas-kelas tertentu pada saat pembelajaran.  

Dalam segi teori, mungkin buku teks tidak menunjukkan kekurangan, 

tetapi dalam praktik, pelatihan-pelatihan yang tidak sesuai terkadang menjadi 

kekurangan dalam buku teks. Misalnya, pelatihan menggambar yang tertulis apda 

salah satu tugas di buku teks. Hal ini akan sulit dilaksanakan jika hanya berpedoman 

pada buku teks saja tanpa ada pengawasan atau instruksi langsung dari guru.  
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Buku teks juga terbatas dalam ruang atau halaman. Ini menyebabkan 

petunjuk, saran, contoh, ilustrasi pengajaran dinyatakan dalam bentuk yang singkat. 

Padahal dengan petunjuk dan saran yang luas serta contoh dan ilustrasi yang banyak 

sekalipun belum tentu menjamin pengajaran berjalan dengan maksimal. Dengan 

segala keterbatasan tersebut, harapannya guru dapat berperan lebih aktif untuk 

menutupi keterbatasan tersebut.  

Evaluasi yang terdapat pada buku teks dianggap kurang sempurna, 

menyeluruh, dan menyakinkan karena hanya bersifat sugestif, anjuran, dan 

pengawasannya yang longgar. Namun, evaluasi yang langsung disusun, 

dilaksanakan, diawasi, serta dimonitoring guru secara langsung hasilnya akan lebih 

dapat diandalkan.  

Perhatikan keterbatasan-keterbatasan buku teks yang divisualisasikan 

dalam bentuk skema di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa buku teks harus 

dilengkapi dengan acuan yang lain agar sarana pengajaran semakin lengkap, padu, 

Buku teks itu sendiri 

“tidak mengajar” 

(don’t teach) 
Isinya biasanya 

dipadu secara 

artifisial 

Pelatihan dan tugas 

praktis yang 

kurang memadai 

Bantuan evaluasi 

hanya bersifat 

sugestif 

Sarana – sarana 

pengajaran dirasa 

kurang karena 

keterbatasan ruang 

Keterbatasan 

buku teks 

Gambar 2.3 

Keterbatasan – Keterbatasan Buku Teks 
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dan menunjang sehingga kualitas pengajaran semakin baik dan sesuai dengan apa 

yang diharapkan, serta hasil belajar pun dapat semakin berkualitas pula. 

 

2.3.  Ilustrasi 

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 

menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. 

Gambar ilustrasi adalah gambar atau bentuk visual lain yang menyertai suatu teks, 

tujuan utama dari ilustrasi adalah memperjelas naskah atau tulisan di mana ilustrasi 

itu dikumpulkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi adalah gambar yang bercerita 

yang memiliki tema sesuai dengan tema isi cerita tersebut. 

Istilah ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ilustrate yang berarti 

menjelaskan. Penjelasan ini berhubungan dengan buku penjelasan, buku ilmiah, 

buku cerita, karya sastra, majalah, dan surat kabar. Selain itu, ilustrasi dapat 

berfungsi untuk menghias halaman buku atau majalah dan surat kabar pada kolom–

kolom tertentu. Jadi, gambar ilustrasi merupakan karya seni dua dimensi yang 

bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Mayer (dalam Muharrar, 2003: 2) 

mendefinisikan ilustrasi sebagai gambar yang secara khusus dibuat untuk menyertai 

teks seperti pada buku atau iklan dalam memperdalam pengaruh dari teks tersebut.  

Gambar ilustrasi dimulai dengan adanya upaya untuk menggunakan grafis 

sebelum tulisan, yang ingin sekedar bernilai tanda atau untuk memenuhi kepuasan 

estetis, merupakan pengganti kata-kata dan pengesahan lisan. Dinding pada gua, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Drawing
http://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa
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belum mengandung sandi yang membentuknya menjadi bahasa, tetapi sudah 

menunjukan sebuah pesan sehingga upaya untuk menorehkan gagasan-gagasan 

kepada mereka dalam gambar-gambar yang bersifat simbolik atau magis. 

Komunikasi adalah kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang 

dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup adalah hal yang mendorong manusia untuk berkomunikasi. Gambar ilustrasi 

merupakan sebuah cara komunikasi antara komunikasi seseorang dengan orang 

lain, sekalipun di dalam masyarakat primitif yang berusaha mengungkapkan isi 

cerita melalui gambar. 

Proses belajar mengajar ilustrasi merupakan bagian yang paling menarik 

untuk belajar melalui gambar-gambar. Hasil penelitian Seth Spaulding (Sudjana, 

2001: 12) dijelaskan ilustrasi gambar sebagai berikut: (1) Ilustrasi gambar 

merupakan perangkat pelajaran yang sangat menarik minat belajar siswa, (2) 

Ilustrasi gambar membantu siswa membaca dalam penafsiran dan mengingat isi 

materi teks yang menyertainya, (3) Pada umumnya anak-anak lebih menyukai 

setengah atau sehalaman penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas, 

(4) Ilustrasi gambar harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, agar minat para 

siswa menjadi efektif, (5) Ilustrasi gambar hendaknya ditata sedemikian rupa. 

 

2.3.2. Jenis Ilustrasi 

Menurut Salam (dalam Muharrar, 2003: 13) ilustrasi terbagi  menjadi 

beberapa yang meliputi: 

1. Ilustrasi buku (merujuk pada ilustrasi yang dibuat sebagai pendamping atau 

penjelas teks pada buku). Adapaun beberapa jenisnya antara lain: ilustrasi 



30 
 

30 
 

buku ilmiah (non-fiksi), ilustrasi buku kesusastraan, ilustrasi buku anak–

anak, ilustrasi buku komik. 

2. Ilustrasi editorial merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk menyajikan 

pandangan (opini) dimuat di surat kabar atau majalah, jenisnya antara lain: 

ilustrasi kolom, komik strip, karikatur, kartun. 

3. Ilustrasi busana (merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk memperkenalkan 

atau menjual produk busana yang sedang mode). 

4. Ilustrasi televisi (ilustrasi yang dibuat untuk kepentingan siaran televisi. 

Dapat berupa sket sederhana sampai ilustrasi yang mendetail dan berwarna 

warni, ilustrasi televisi didesain untuk siaran televisi). 

5. Ilustrasi animasi (ilustrasi ini menampilkan unsur rupa atau gambar dan 

gerak. Penggabung antara ilustrasi dan film membawa pada penemuan 

ilustrasi animasi) 

6. Seni klip (clip art) merupakan ilustrasi yang dibuat untuk mendukung suatu 

tulisan, tetapi tidak memiliki biaya unutk membelinya. Seni klip merupakan 

seni siap saji di mana dapat ditempatkan pada lay out tanpa harus meminta 

izin atau membayar royalti pada orang lain, seni ini dapat berbentuk cetakan 

atau digital.  

7. Ilustrasi cover, kalender, kartu ucapan, perangko, poster, dan lain 

sebagainya (ilustrasi ini dibuat untuk memenuhi maksud dan tujuan dari 

benda–benda di mana ia ditampilkan). 
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2.3.3. Fungsi Ilustrasi 

Fungsi ilustrasi diuraikan secara rinci oleh Kusmiati (dalam Muharrar, 

2003) yang menjelaskan bahwa ilustrasi merupakan suatu cara utnuk menciptakan 

efek atau memperlihatkan suatu subyek dengan tujuan: 

1. Untuk menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum pernah 

ada. 

2. Menggambarkan kejadian atau peristiwa yang agak mustahil, misalnya 

gambar sebuah pohon yang memakai sepatu. 

3. Mencoba menggambar ide abstrak, misalnya depresi. 

4. Memperjelas komentar, biasanya komentar editorial, dapat berbentuk 

kartun atau karikatur. 

5. Memperjelas suatu artikel untuk bidang medis atau teknik dnegan gambar 

yang memperlihatkan bagaimana susunan otot atau cara kerja sebuah mesin. 

6. Menggambar sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu tumbuh – 

tumbuhan yang mengurai bagian tampak tumbuhan. 

7. Membuat corak tertentu pada suatu tulisan yang menggambarkan masa atau 

zaman pada tulisan ini dibuat, misalnya masa “Victorian” digambarkan 

dalam bentuk yang lembut dan garis berornamen. 

Dari kesimpulan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilustrasi 

dapat dijadikan sebagai sarana penarik perhatian dan perangsang minat baca 

pembaca atau audience untuk memahami isi keseluruhan dari media tersebut. 

Fungsi ilustrasi dapat dikatakan pula sebagai penggambaran secara grafis dari suatu 

tulisan. Maka dari itu, kesuksesan dari seorang ilustrator dapat dilihat dari 



32 
 

32 
 

kemampuannya di dalam membuat gambar yang pada dasarnya digunakan untuk 

memperjelas dari suatu subyek tulisan yang dapat dengan mudah untuk dipahami 

oleh para audience. 

 

2.4. Peran Ilustrasi dalam Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai perwujudan real dari proses pendidikan menempati 

posisi strategis dalam mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik dari 

kehidupan manusia. Manusia sebagai mahluk tuhan yang memiliki akal sudah 

sewajarnya memikirkan pemecahan masalah berdasarkan informasi yang telah 

dicapainya sehingga kehidupannya menjadi dinamis. Generasi baru yang lahir akan 

terus terlibat dalam proses transformasi dengan belajar pada generasi sebelumnya 

dan mengupayakan kondisi yang lebih baik disbanding masa sebelumnya. Oleh 

karena itulah pendidikan menjadi komponen kehidupan yang mutlak adanya. 

Sistem informasi berbasis komputer dalam kenyataannya banyak 

membantu pekerjaan manusia, jika dibandingkan dengan sistem informasi yang 

masih menggunakan cara-cara manual. Peranan sistem informasi berbasis komputer 

dalam lembaga pendidikan sangat penting dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Tugas dari sistem informasi berbasis komputer adalah memberikan 

kemudahan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan suatu lembaga pendidikan 

sehingga tujuan institusional suatu lembaga pendidikan tersebut dapat tercapai.  

Sistem informasi yang baik juga sangat membantu dalam pembelajaran 

terutama terkait dengan media pembelajaran. Penyediaan informasi yang sempurna 
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akan sangat membantu dalam tujuan pembelajaran sebab siswa akan lebih jelas 

dalam memahami permasalahan yang ada. 

Di era sekarang ini, ilustrasi bukanlah hal yang sulit untuk dioptimalkan 

dalam meyampaikan pesan pembelajaran. Bilamana ini dapat direalisasikan maka 

akan meminimalisasi pengalaman belajar yang verbalistik yang pada giliran 

berikutnya akan mendukung kualitas proses dan hasil belajar. 

 

2.4.1. Ilustrasi sebagai Sarana Komunikasi Visual dalam Pembelajaran 

Kapasitas manusia dalam menerima masukan dan menghasilkan keluaran 

adalah terbatas. Kenyataan lebih banyak menyediakan masukan dari pada yang 

dapat diterima oleh sistem pengolahan manusia. Manusia mengurangi masukan 

sampai batas tertentu. Oleh karenanya kemasan informasi sangat menentukan 

kapasitas informasi . Sebagai ilustrasi adalah pesan/informasi yang dikemas dalam 

bentuk gambar jauh lebih efisien daripada informasi dalam bentuk simbol verbal. 

Kata pepatah, satu gambar setara dengan seribu kata-kata. bahasa visual merupakan 

bahasa universal yang tidak terintangi oleh perbedaan makna kata-kata dari 

beragam bahasa yang ada di dunia. Ini berarti bahwa bahasa visual mempunyai arti 

yang sama untuk setiap orang yang menerimanya. Yang disebut visual adalah apa 

yang dapat dilihat, sehingga semua hal yang dapat dilihat masuk kategori visual. 

Konsep visual ini dapat dijelaskan dengan rangsangan yang mengenai indera 

penglihatan. Namun demikian, melihat belum tentu sampai menimbulkan 

pengertian. Pada taraf melihat, pengertian tidak serta merta akan mengikuti. Untuk 

mencapai pengertian maka orang harus apa yang dilihatnya ke otak sekaligus 

mengkaitkan dengan maklumat yang telah dimiliki sebelumnya.  
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Komunikasi visual ini sangat efektif. Komunikasi visual sebagai suatu 

proses penyampaian dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan 

dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang visual merupakan 

aktivitas keseharian manusia. Yang dimaksud dengan simbol-simbol visual adalah 

penggunaan lambang, gambar yang dapat dilihat oleh mata. Komunikasi visual 

dibanding dengan bentuk komunikasi yang lain akan memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Bentuk komunikasi ini terkait dengan pemanfaatan indera penglihatan, 

yang sangat mungkin akan mengalami kelelahan dalam melakukan aktivitas 

mengamati. Di dunia yang dihadapi ini ada sekian banyak objek yang harus dilihat 

dalam satuan waktu yang kecil seperti satuan detik, sehingga terkadang ada objek 

yang tidak terekam dalam memori. 

Komunikasi visual biasanya merupakan model komunikasi langsung. 

Sistem pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi yang berorientasi 

pada tujuan. Komunikasi visual sudah seharusnya dilakukan mengingat pesan 

belajar menyangkut hal-hal yang kongkrit terjadi atau ada dalam kehidupan. 

Keterlibatan secara aktif dalam menangkap pesan visual merupakan aktivitas 

mengamati dan bukan sekedar melihat. 

Semestinya penggunaan simbol verbal tidaklah mendominasi komunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran. Selain menyangkut aspek proses belajar sebagai 

bentuk komunikasi, pembelajaran visual pun harus dikembangkan secara sistemik 

sampai pada aspek evaluasi. Salah satu bentuk evaluasi adalah pengukuran 

pendidikan yang mencakup beberapa ranah, yangbiasa digolongkan menjadi 

pengukuran bidang kognitif, bidang afektif dan bidang psikomotor. Oleh karena itu, 
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objek evaluasi tidak dapat diukur secara langsung. Pengukuran dilakukan dengan 

memberi stimulus dan diharapkan akan menimbulkan respon yang menggambarkan 

kemampuan, hasil belajar atau ciri lain dari objek pengukuran pendidikan. 

 

2.4.2. Peran Ilustrasi Visual dan Pemanfaatannya 

Ilustrasi visual memiliki peran yang sangat strategis dalam pembelajaran 

karena merupakan bentuk komunikasi visual yang sederhana, efektif dan efisien. 

Oleh karena itu penggunaannya perlu dirancang secara matang agar tidak sekedar 

sebagai pendukung bentuk komunikasi verbal yang selama ini begitu dominan 

dalam pembelajaran yang kemudian menimbulkan masalah pengalaman belajar 

yang verbalistik dalam dunia pendidikan kita. Tentu saja penggunaan ilustrasi 

visual harus disesuaikan dengan karakteristik peserta belajar dan tersistem dalam 

sistem pembelajaran. 

Pemanfaatan ilustrasi visual dalam pembelajaran pada umumnya 

digunakan dalam buku-buku pelajaran sekolah dan buku-buku ilmiah untuk 

menjelaskan dan menggambarkan fakta, konsep maupun prosedur agar lebih 

memperjelas uraian dalam bentuk tulisan/ komunikasi verbal. Demikian juga pada 

tes hasil belajar biasanya tertera beberapa ilustrasi visual. Namun demikian 

penggunaannya terasa sekedar sebagai peran pendukung saja. Tentu saja hal ini 

tidaklah tepat mengingat potensi yang sangat besar dari ilustrasi visual dalam proses 

komunikasi pada umumnya dan pembelajaran pada khususnya. 
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2.4.3. Ilustrasi yang Efektif 

Ilustrasi berfungsi memperjelas teks sehingga penyajian ilustrasi menjadi 

lebih konkret. Jadi, pernyataan yang bersifat argumentatif dari data empiris itulah 

yang dapat mencerminkan ilustrasi yang baik. Selain itu, ilustrasi harus digunakan 

dengan cermat sehingga lebih memberikan gambaran yang lebih jelas. Hal ini 

dikarenakan ilustrasi merupakan gambar yang langsung mendukung isi tulisan. 

Ilustrasi harus memperjelas isi buku atau teks yang diperjelas dengan gambar 

sehingga penyajian ilustrasi lebih jelas.  

Penyajian ilustrasi dimaksudkan untuk memperjelas informasi yang 

disampaikan oleh penulis. Secara umum, penyajian ilustrasi berfungsi untuk: (1) 

Menunjukkan detail data yang dapat diuraikan dengan kata-kata, (2) Menerangkan 

komponen data dalam suatu bentuk yang singkat dan padat, (3) Menjelaskan isi 

tulisan menjadi lebih konkret dan jelas. Ilustrasi digunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan harus diungkapkan secara cermat agar lebih menggambarkan yang 

lebih konkret. Hal ini disebabkan ilustrasi mendukung secara langsung terhadap 

teks maupun isi buku. Dengan demikian, ilustrasi bukan hanya gambar yang 

bersifat menarik saja namun merupakan gambar yang mempunyai hubungan 

dengan isi buku dan merupakan bagian utuh dari keseluruhan isi laporan atau buku.  

Ilustrasi yang baik harus mencerminkan detail teks atau isi buku sehingga 

mendukung untuk membantu dalam menguraikan teks atau isi buku tersebut. Dalam 

memenuhi ilustrasi yang baik, perlu diperhatikan hal-hal berikut: (1) ilustrasi 

haruslah menarik perhatian pembacanya, artinya ilustrasi dapat menjadi pendukung 

dan menarik hati siswa maupun pembaca yang menggunakannya. Ilustrasi juga 
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akan memberikan daya tarik tersendiri serta memperjelas isi bacaan. (2) Ilustrasi 

haruslah dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca, artinya jika ilustrasi dan isi 

materi pada buku telah sesuai maka akan semakin memudahkan pembaca dalam 

memahami isi materi tersebut. Pada dasarnya, ilustrasi digunakan untuk 

memperjelas suatu objek tulisan agar dapat dengan mudah dipahami oleh para 

pembaca. (3) Ilustrasi dapat menjelaskan isi materi atau buku, artinya bahwa 

ilustrasi merupakan karya dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu 

pengertian pada isi buku atau materi. Hal ini sejalan dengan fungsi ilustrasi yaitu 

sebagai penjelas suatu artikel. (4) Ilustrasi haruslah menarik minat baca, artinya 

peran ilustrasi dianggap sangat penting karena dengan adanya ilustrasi sebagai 

pendamping isi buku diharapkan pula dapat meningkatkan minat siswa dalam 

membaca sehingga siswa atau pembaca dapat menyerap isi buku lebih baik lagi. (5) 

Ilustrasi haruslah sesuai dengan materi yang di ajarkan, artinya ilustrasi bukanlah 

hanya sekedar gambar yang menarik saja namun juga merupakan gambar yang 

mempunyai hubungan dengan isi buku dan merupakan bagian utuh di dalamnya. 

Perencanaan penyajian ilustrasi harus benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut 

agar dihasilkan ilustrasi yang efektif.  

 

2.5. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum 

baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan 

sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan 

berkarakter, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
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presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum ini 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan 

sejak 2006 lalu. Dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. 

Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik dipilih sesuai dengan pilihan 

mereka. Kedua kelompok mata pelajaran tersebut (wajib dan pilihan) terutama 

dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan SMK) 

sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7 s.d 

15 tahun maka mata pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik SD dan 

SMP. 

 

2.5.1. Keunggulan Kurikulum 2013 

Menurut Mulyana (2013: 163), implementasi Kurikulum 2013 diharapkan 

dapat menghasilkan insan yang produkrif, kreatif dan inovatif. Hal ini 

dimungkinkan karena Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi, yang 

secara konseptual memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah. 

2. Penilaian didapat dari semua aspek. Pengambilan nilai siswa bukan hanya 

di dapat dari nilai ujian saja tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, 

praktek, sikap dan lain lain. 

3. Ada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah 

diintegrasikan ke dalam semua program studi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
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4. Kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. 

5. Kompetensi menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. 

6. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, 

keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan). 

7. Kurikulum 2013 tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada 

tingkat lokal, nasional, maupun global. . Untuk tingkat SD, penerapan sikap 

masih dalam ruang lingkup lingkungan sekitar, sedangkan untuk tingkat 

SMP penerapan sikap dituntut untuk diterapkan pada lingkungan 

pergaulannya dimanapun ia berada. Sementara itu, untuk tingkat 

SMA/SMK, dituntut memiliki sikap kepribadian yang mencerminkan 

kepribadian bangsa dalam pergaulan dunia. 

8. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional) 

9. Menuntut adanya remediasi secara berkala. 

10. Tidak memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci karena Pemerintah 

menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman 

pembahasan sudah tersedia 

11. Sifat pembelajaran kontekstual. 

12. Meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi 

profesi, pedagogi, sosial, dan personal. 
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13. Buku, dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap sehingga memicu dan 

memacu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi, dan 

membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP, dan menerapkan 

pendekatan scientific secara benar. 

 

2.5.2. Kelemahan Kurikulum 2013 

Menurut Mulyasa (2013:169), disamping keunggulan, terdapat pula 

kelemahan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada beberapa aspek 

yang harus dipenuhi, misalnya penilaian yang ditekankan pada nontes dan 

portopilio. Hal ini menjadikan kelemahan-kelemahan pada Kurikulum 2013, 

beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini guru 

tidak perlu menjelaskan materinya. Padahal kita tahu bahwa belajar 

matematika, fisika, dan mata pelajaran lainnya tidak cukup hanya membaca 

saja. Peran guru sebagai fasilitator tetap dibutuhkan, terlebih dalam hal 

memotivasi siswa untuk aktif belajar. 

2. Sebagian besar guru belum siap. Jangankan membuat kreatif siswa, 

terkadang gurunya pun kurang kreatif. Untuk itu diperlukan pelatihan-

pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi 

materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Selain itu 

guru harus dipacu kemampuannya untuk meningkatkan kecakapan 

profesionalisme secara terus menerus. Sebagai contoh di Singapura, dalam 

setahun guru berhak mendapatkan pelatihan selama 100 jam. 
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3. Konsep pendekatan scientific masih belum dipahami, apalagi tentang 

metoda pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. 

4. Ketrampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya 

dikuasai oleh guru. 

5. Tugas menganilisis SKL, KI, KD, Buku Siswa dan Buku guru belum 

sepenuhnya dikerjakan oleh guru, masih banyak yang copy paste dan 

kurangnya waktu untuk membaca dokumen secara mendalam. 

6. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan 

kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah-olah guru dan siswa 

mempunyai kapasitas yang sama. 

7. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil 

dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian 

nasional (UN) masih diberlakukan. UN hanya mendorong orientasi 

pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses 

pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran 

yang tidak diujikan dalam UN. Padahal, mata pelajaran non-UN juga 

memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. 

8. Kurikulum 2013 ditetapkan tanpa ada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum 

sebelumnya yaitu KTSP. 

9. Pengintegrasian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu mata pelajaran-

mata pelajaran itu berbeda. 
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10. Dalam mata pelajaran matematika SMA kelas X terdapat matematika wajib, 

matematika peminatan yang harus diikuti siswa peminatan IPA. Matematika 

wajib dan peminatan memiliki silabus yang berbeda. Terutama dalam 

matematika peminatan diperlukan beberapa materi prasyarat yang belum 

dibahas di kelas sebelumnya. Contoh: Dalam materi persamaan eksponen 

diperlukan beberapa rumus turunan dari persamaan kuadrat yang belum 

dibahas di kelas sebelumnya. 

11. Penyusunan materi ajar belum runtut sesuai tahap berpikir siswa, guru harus 

memilah dan menentukan materi esensial mengingat materi yang harus 

dikuasai siswa cukup banyak. 

12. Pada buku paket matematika terdapat berbagai soal tingkat tinggi seperti 

soal olimpiade. Mengingat banyaknya materi yang harus dikuasai siswa 

maka tidak semua soal dapat diselesaikan. Soal-soal tersebut lebih cocok 

diberikan pada siswa yang berminat mengikuti pendalaman matematika. 

13. Seperti kurikulum sebelumnya, belum ada sinkronisasi antara matematika 

sebagai alat bantu untuk menunjang pelajaran lainnya. Misalnya 

sinkronisasi antara matematika dengan fisika, ada banyak materi fisika yang 

memerlukan hitungan matematika seperti vektor, diferensial, integral dan 

trigonometri tetapi belum dibahas dalam matematika. 

14. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya 

mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya 

melampaui tingkat kemampuan siswa 
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15. Standar proses pembelajaran menggambarkan urutan pembelajaran yang 

kurang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam 

dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 

16. Materi terlalu luas, kurang mendalam. 

17. Beban belajar terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP, menggunakan pendekatan kualitatif 

agar memperoleh data mengenai kefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP.  

 

3.2. Data dan Sumber Data  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan perwujudan visual dan 

keefektifan ilustrasi terhadap isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. Sumber data penelitian ini adalah Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP terbitan pusat perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

3.3.1. Angket (kuesioner)  

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada subjek untuk menggali 

data sesuai dengan permasalahan penelitian. Penggunaan angket merupakan hal 

penting untuk pengumpulan data terkait dengan informasi awal.  



45 
 

45 
 

Sasaran dari angket (kuesioner) ini adalah Guru Mata Pelajaran Seni 

Budaya yang mengajar Kelas VII SMP dan siswa Kelas VII SMP serta peneliti.  

Angket (kuesioner) yang disajikan peneliti menggunakan format skala 

rating yang tersusun atas tabel-tabel yang berisi indikator-indikator keefektifan. 

Angket tersebut mengacu pada rubrik yang telah disusun sebelumnya. Skala terdiri 

dari 4 kolom yang masing–masing terdapat angka 1, 2, 3 dan 4. Masing–masing 

skala diuraikan dengan kalimat deskriptif setelah peneliti selesai menganalisis data.  

Analisis data Keefektifan Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP ini dilakukan melalui 

penskoran. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Hasil dari penghitungan melalui analisis deskriptif dikategorikan pada 

tabel berikut:  

Tabel 3.1 

Kategori Keefektifan Buku Berdasarkan Deskriptif Persentase 

Tingkat/Skala Persentase Kategori 

4 81,3% - 100% Sangat baik/efektif 

3 62,53% - 81,28% Baik/efektif 

2 43,77% - 62,52% Cukup baik/efektif 

1 25% - 43,75% Kurang baik/efektif 

 

  

DP = 
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100%,   

   DP = Deskriptif Persentase 
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3.3.2. Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan mendalam. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber secara terstruktur sesuai dengan isi konteks dari Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP agar 

memperoleh informasi yang diharapkan secara mendalam.  

Peneliti mewawancarai dua subjek yang dijadikan sebagai narasumber 

untuk wawancara, yaitu: (1) Guru Seni Budaya Kelas VII SMP dan (2) Siswa Kelas 

VII SMP yang menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya Kelas 

VII SMP sebagai buku panduan pembelajaran Seni Budaya.  

Persiapan wawancara dilakukan menurut tahap-tahap sebagai berikut, 

yaitu: (1) Menentukan topik untuk wawancara, topik wawancara dalam penelitian 

ini yaitu mengenai keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP, (2) Menentukan siapa yang 

akan diwawancarai, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai dari dua unsur, yaitu 

empat orang Guru Pengampu Mata Pelajaran Seni Budaya Kelas VII SMP di Kota 

Semarang, dan 12 orang siswa Kelas VII SMP yang menggunakan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

sebagai buku panduan dalam mata pelajaran Seni Budaya SMP, (3) Mencari tahu 

bagaimana cara yang sebaiknya digunakan untuk mengadakan/ kontak dengan 

subjek, yaitu dengan cara wawancara secara terstruktur dan mendalam yang 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya, 

(4) persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara dengan cara menyusun 
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daftar pertanyaan. Peneliti menyiapkan beberapa bahan pertanyaan untuk 

wawancara kepada subjek. Misalnya, menurut Bapak/Ibu apakah gambar ilutrasi 

yang terdapat pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP sudah sesuai dengan isi konteks dari buku teks 

tersebut? Apakah kualitas ilustrasi buku teks tersebut sudah baik? dan lain 

sebagainya, (5) Menulis laporan hasil wawancara, peneliti mencatat dan membuat 

laporan tertulis tentang hasil wawancara yang telah dilakukan. 

 

3.3.3. Observasi  

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi tak langsung. Peneliti 

melakukan pengamatan secara tidak langsung dengan cara melakukan observasi 

melalui dokumen–dokumen dengan tujuan untuk mengenali lebih dalam mengenai 

objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen 

berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP terbitan pusat perbukuan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Hasil dari observasi ini kemudian dianalisis sehingga membentuk 

suatu kajian yang sistematis dan utuh. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis isi (content analysis) karena bertujuan untuk mendeskripsikan data yang 

komplit. Holsti (dalam Moleong, 2007: 220) memberikan definisi dan menyatakan 

bahwa kajian isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik simpulan melalui 
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usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan 

sistemastis.  

Margono (2005: 181) menyebutkan analisis konten dengan teknik 

dokumenter yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

tersebut. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS AN 

  

Pada bab ini dideskripsikan dan dianalisis keefektifan ilustrasi Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. 

Pembahasan keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP ini meliputi: (1) Gambaran umum 

materi dan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP, (2) Perwujudan visual ilustrasi Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP, dan 

(3) Keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. 

 

4.1. Gambaran Umum Materi dan Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP terbagi ke dalam empat cakupan materi, yaitu: seni rupa, seni 

musik, seni tari dan seni teater. Seni Budaya dirancang mencakupi aktivitas dan 

materi pembelajaran yang memberikan kompetensi pengetahuan tentang karya seni 

budaya dan keterampilan, serta kompetensi sikap yang terkait dengan seni budaya. 

Seni Budaya dalam Kurikulum 2013 dirumuskan untuk mencakup studi karya seni 

budaya untuk mengasah kompetensi pengetahuan, baik dari karya maupun nilai 

yang terkandung di dalamnya, praktik berkarya seni budaya untuk mengasah 
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kompetensi keterampilan, dan pembentukan sikap apresiasi terhadap seni budaya 

sebagai hasil akhir dari studi dan praktik karya seni budaya.  

Jika diperhatikan, mata pelajaran Seni Budaya khususnya tingkat SMP 

memiliki beberapa tujuan, yaitu dapat memahami konsep dan pentingnya seni 

budaya, mampu menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya, dapat 

menunjukkan kreativitas melalui seni budaya serta dapat menampilkan peran serta 

dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional maupun global. Selain tujuan, mata 

pelajaran Seni Budaya juga meliputi bebrapa aspek dalam cakupan materinya, 

yaitu: (1) Seni Rupa, mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan 

sebagainya, (2) Seni Musik, mencakupi kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik. (3) Seni Tari, mencakup 

keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, 

apresiasi terhadap gerak tari, (4) Seni Teater, mencakupi keterampilan olah tubuh, 

olah pikir, dan olah suara yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni 

tari, dan seni peran. Aspek serta tujuan tersebut telah tersaji dalam Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. 

 

4.1.1. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Berdasarkan Cakupan Materinya  

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP terbagi menjadi dua semester, yaitu Semester 1 dan Semester 

2. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP semester 1 telah terbit yang diterbitkan langsung oleh Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014 dan telah 

didistribusikan ke SMP sebagai media belajar siswa. Sedangkan untuk buku 

Semester 2 belum belum diterbitkan. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan 

secara rinci Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Semester 1 saja. Setiap semester, materi yang tersaji pada 

buku terdiri dua bab. Begitu pula pada materi seni rupa yang juga terdiri dari dua 

bab yang setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab. Berikut materi-materi pada 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

Semester 1 yang tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Materi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP Semester 1 

Seni Rupa 

BAB I Menggambar Flora, Fauna, dan Alam Benda 

 Pengertian menggambar 

 Objek Menggambar 

 Komposisi 

 Teknik 

 Alat dan media gambar 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman 

 Refleksi 

BAB II Menggambar Ragam Hias 

 Pengertian ragam hias 

 Motif ragam hias 

 Pola ragam hias 

 Teknik menggambar ragam hias 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman 

 Refleksi 

Seni Musik 

BAB III Bernyayi dengan Teknik Vokal 

 Bernyanyi secara unisono 

 Teknik vokal dan organ suara manusia 

 Berlatih vokal 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman  

 Refleksi  
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BAB IV Bermain Musik Ansambel 

 Musik ansambel 

 Musik Indonesia 

 Memainkan alat musik melodis 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman 

 Refleksi  

Seni Tari 

BAB V Elemen Gerak Tari 

 Pengertian elemen gerak tari 

 Ruang, waktu, dan tenaga 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman 

 Refleksi  

BAB VI Bermain Musik Ansambel 

 Pengertian level 

 Level gerak 

 Melakukan gerak tari sesuai iringan 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman 

 Refleksi  

Seni Teater 

BAB VII Teknik Bermain Akting dan Teater 

 Teknik dasar akting teater 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman  

 Refleksi  

BAB VIII Merencanakan Pementasan Teater 

 Merancang pementasan teater 

 Uji kompetensi 

 Rangkuman 

 Refleksi  

 

Dari tabel di atas, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP semester satu terdiri dari 8 bab. Pada materi 

seni rupa terdapat dua bab, yaitu Bab I mencakupi materi tentang menggambar 

flora, fauna dan alam benda, dan Bab II mencakupi materi menggambar ragam hias. 

Materi seni rupa tersaji dalam tabel  dengan format penulisan miring (italic) sebagai 

pembeda dengan materi lainnya. Selain itu, akan disajikan pula perbandingan 

jumlah sub bab pada masing–masing materi sehingga lebih terbaca dengan jelas 

selisihnya. 



53 
 

53 
 

Berikut perbandingan jumlah materi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1.  

Tabel 4.2 

Jumlah Materi dari Bab dan Sub Bab Pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 

Materi BAB Jumlah sub bab 
Total (sub bab) 

Seni Rupa 
1 8 15 

2 7 

Seni Musik 
3 6 12 
4 6 

Seni Tari 
5 5 11 
6 6 

Seni Teater 
7 4 8 

8 4 

 

Pada materi seni rupa terdapat delapan sub bab pad Bab I dan tujuh sub 

bab pada Bab II, dengan demikian pada materi seni rupa terdapat 15 sub bab 

bahasan materi. Sedangkan pada materi seni  musik terdapat 12 sub bab bahasan 

materi yang terdiri dari enam sub bab pada Bab I dan enam sub bab pada Bab II. 

Pada materi seni tari terdapat 11 sub bab yang terdiri dari lima sub bab pada Bab 1 

dan enam sub bab pada Bab II. Materi terakhir yaitu seni teater, terdapat delapan 

sub bab yang terdiri dari empat sub bab pada Bab I dan empat sub bab pada Bab II. 

Berdasarkan penjelasan di atas, materi seni rupa merupakan materi yang paling 

banyak cakupan materinya daripada materi-materi yang lain. Materi seni rupa 

banyak menjelaskan proses dan cara menggambar secara rinci. Isi materi yang 

dijelaskan pun lebih banyak, seperti pengertian menggambar, objek menggambar, 

komposisi, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan judul materi pada masing-

masing bab, yaitu menggambar flora, fauna dan alam benda serta menggambar 

ragam hias.  
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4.1.2. Materi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Berdasarkan Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD) 

Dari subjek materi yang telah dijelaskan di atas, tak terlepas pula dari isi 

Kurikulum 2013 yang mencakup ke dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) yang disesuaikan dengan isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP ini. Peserta didik diharapkan 

mampu menyerap lebih banyak materi mengenai Seni Budaya khususnya seni rupa 

melalui buku ini.  

Adapun Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk mata 

pelajaran  Seni Budaya (Seni Rupa) tersaji seperti tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)  

Mata Pelajaran  Seni Budaya 

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya  

1.1 Mengapresiasi keragaman dan keunikan 

karya seni daerah sebagai bentuk rasa 

syukur terhadap anugerah Tuhan dan 

memiliki rasa bangga terhadap bangsa 

dan tanah air 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

2.1 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap 

keragaman dan keunikan (ciri-ciri yang 

menjadi daya tarik) gagasan, struktur, 

makna dan teknik karya musik, karya tari, 

karya rupa dan karya teater sebagai 

kekayaan budaya bangsa 

 

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

3.1 Mengidentifikasi konseptual, 

operasional dan sintesis seni rupa 

3.2 Memahami teknik vokal dan pemainan 

musik ansambel 
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budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.3 Memahami teknik vokal dan karakteristik 

lagu daerah 

3.4 Mengidentifikasi gerak tari kreasi tradisi 

dan kreasi non tradisi berdasarkan level 

Tempo dan dinamika gerak 

3.5 Memahami teknik penyusunan 

konsep/naskah pertunjukan teater 

4. Mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori group 

dengan teknik vokal 

 

 

4.1 Menggambar flora dan fauna 

4.2 Menggambar ragam hias 

4.3 Membuat karya kriya tekstil dengan 

memanfaatkan berbagai teknik dan 

corak 

4.4 Membuat karya kriya kayu dengan 

memanfaatkan berbagai teknik dan 

corak 

4.5 Menyanyikan lagu daerah secara unisono 

dengan teknik vokal 

4.6 Menampilkan teknik permainan musik 

sederhana secara perseorangan dan 

berkelompok 

4.7 Menyanyikan lagu daerah bentuk vokal 

4.8 Menampilkan musik ansambel campuran 

4.9 Menemukan gerak tari kreasi tradisi 

berdasarkan level, tempo dan dinamika 

gerak 

4.10 Memperagakan teknik gerak tari kreasi 

tradisi berdasarkan level, tempo dan 

dinamika gerak sesuai iringan 

4.11 Mengembangkangerak tari kreasi non 

tradisi berdasarkan level, tempo dan 

dinamika gerak 

4.12 Memperagakan teknik gerak tari non 

kreasi non tradisi berdasarkan level, 

tempo dan dinamika gerak sesuai iringan 

4.13 Menerapkan teknik olah tubuh, olah 

suara, dan olah rasa yang mengacu pada 

sumber alam sekitar sebagai inspirasi 

4.14 Mengembangkan pembuatan 

konsep/naskah teater yang berkaitan 

dengan tema alam 

 

Kompetensi Inti (KI) pada mata pelajaran Seni Budaya terdiri dari empat 

poin yang secara keseluruhan mencakup empat pokok bahasan materi, yaitu seni 

rupa, seni musik, seni tari dan teater sehingga capaian dan tujuan dari KI untuk 

setiap materi sama. Berbeda dengan Kompetensi Dasar (KD) yang setiap sub poin 
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yang terdiri dari beberapa cakupan materi. Sub poin tersebut terbagi ke dalam 

pembahasan setiap materi. Pada sub poin ketiga dan keempat terdapat pembahasan 

khusus. Pada materi KD materi seni rupa terdapat pada KD 3.1 yaitu 

mengidentifikasi konseptual, operasional dan sintesis seni rupa dan KD 4.1 s.d 4.4. 

KD tersebut adalah menggambar flora dan fauna, menggambar ragam hias, 

membuat karya kriya tekstil dengan memanfaatkan berbagai teknik dan corak, dan 

membuat karya kriya kayu dengan memanfaatkan berbagai teknik dan corak.  

Berdasarkan KI dan KD, materi seni rupa sudah sesuai dengan ketentuan 

tersebut. Pada Bab I materi menggambar flora, fauna dan alam benda sudah sesuai 

dengan KD 4.1 menggambar flora dan fauna, kemudian untuk materi Bab II yaitu 

menggambar ragam hias sudah sesuai dengan KD 4.2 menggambar ragam hias. 

Dengan demikian, materi-materi yang terdapat pada Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Seni Budaya Kelas VII SMP sesuai isi Kurikulum 2013 sudah sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasarnya. Untuk KI dan KD pada mata pelajaran 

Seni Budaya dapat dilihat pada tabel 4.3, dan untuk materi Seni Rupa terlihat pada 

kolom yang tercetak miring (italic) dan tebal (bold). 

 

4.2. Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP  

Sama seperti buku teks lainnya, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya Kurikulum 2013 Kelas VII SMP juga memiliki banyak ilustrasi buku. 

Ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan biasanya untuk memperjelas isi materi dari buku 

tersebut. Ilustrasi tersebut digunakan sebagai contoh atau penjelas materi agar 

pembaca lebih mudah memahami isi materi. Selain itu, dengan adanya ilustrasi 
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diharapkan mampu menghilangkan rasa jenuh pembaca dalam belajar. Ilustrasi 

yang ditampilkan sangatlah beragam, ada yang berupa hasil foto, gambar tangan 

maupun ilustrasi yang dibuat dengan bantuan komputer atau gambar digital. 

Biasanya ilustrator membuat ilustrasi semenarik mungkin, seperti dalam penegasan 

warna dan mempertimbangkan unsur-unsur seni di dalamnya. 

Pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP Semester 1 terdapat 35 ilustrasi buku terbagi dalam dua bab, 15 ilustrasi 

terdapat pada Bab I dan 20 ilustrasi terdapat pada Bab II. 

 

4.2.1. Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP Semester 1 Bab I 

Berikut disajikan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 Bab I.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  
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Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP Semester 1 Bab I 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 

 

Gambar di atas adalah ilustrasi yang terdapat pada Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

Semester 1. Terdapat pada Bab I dengan materi menggambar flora, fauna dan alam 

benda. Pada Bab I terdapat 15 ilustrasi buku yang terdiri dari 8 foto (image), 4 

gambar tangan (drawing) , dan 3 gambar digital (computerized). Ilustrasi tersebut 

terdapat pada materi-materi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 Bab I. Uraian ilustrasi dan 

materi ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Daftar Ilustrasi dan Jenis Ilustrasi pada Sub Materi Bab I 

No. Sub Materi Gambar ke - Jumlah 
Jenis Ilustrasi 

1. 
Pengertian 

menggambar 
1 1 

Foto (image) 

2. Objek menggambar 2, 3, 4 3 
Foto (image) dan gambar 

tangan (darwing) 

3. Komposisi  5, 6 2 
Gambar tangan (darwing) 

4. Teknik menggambar 7, 8, 9, 10 4 
Gambar digital (computerized) 

5. 
Alat dan media 

gambar 

11, 12, 13, 

14, 15 
5 

Gambar digital (computerized) 

Total 15 
 

  

4.2.2. Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP Semester 1 Bab I 

Pada Bab II, terdapat 20 gambar ilustrasi. Berikut adalah penampakan 

ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP Semester 1 Bab II. 



59 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 Bab II 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 

 

Dari data dimaksud, terdapat 10 foto (image), 10 gambar digital 

(computerized), seperti pada Bab II, ilustrasi pada bab ini juga menyertai materi-

materi yang terdapat pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 Bab II. Berikut uraian ilustrasi 

dan materi yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Daftar Ilustrasi dan Jenis Ilustrasi pada Sub Materi Bab II 

No. Sub Materi Gambar ke - Jumlah Jenis Ilustrasi 

1. 
Pengertian ragam 

hias 
1, 2, 3 3 

Foto (image) dan gambar 

digital (computerized) 

2. Motif ragam hias 4, 5, 6, 7, 8 5 
Foto (image) 

3. Pola ragam hias 9, 10 2 Foto (image) 
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4. 
Teknik menggambar 

ragam hias 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 
10 

Foto (image) dan gambar 

digital (computerized) 

Total 20 
 

 

Setelah dikonfirmasi dengan tabel 4.4 dan 4.5, maka disimpulkan bahwa 

pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP terdapat tiga jenis ilustrasi buku, yaitu foto (image), gambar tangan 

(drawing) dan gambar digital (computerized)  yang dijelaskan melalui tabel berikut. 

Tabel 4.6 

Persentase Jenis Ilustrasi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE)  

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 

No. Jenis Ilustrasi Jumlah Persentase 

1. Foto (image) 18 51,42 % 

2. Gambar digital (computerized) 14 40 % 

3. Gambar tangan (drawing)  3 8,58 % 

 Total 35 100 % 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ilustrasi berupa foto (image) yang 

terdapat pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Semester 1 sebanyak 51,42%, gambar digital sebanyak 40% 

dan gambar tangan (drawing) sebanyak 8,58%. Jadi, secara umum Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

Semester 1 lebih banyak menggunakan ilustrasi buku berupa foto (image) daripada 

jenis ilustrasi lainnya. Menurut peneliti, hal ini kurang sesuai karena pada materi 

menggambar seharusnya lebih banyak ilustrasi buku berupa gambar tangan 

(drawing) yang menjelaskan proses dan cara menggambar yang baik dan benar. 
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4.3. Perwujudan Visual Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya Kelas VII SMP Sesuai Isi Kurikulum 2013 

4.3.1. Ilustrasi Sampul Buku  

Umumnya, buku teks atau buku pelajaran terdapat sampul buku yang dapat 

menarik pembaca. Dengan adanya sampul buku, maka pembaca tidak akan 

kesulitan mencari buku yang diinginkan karena judul buku tersebut biasanya 

terdapat pada sampul buku. Sampul buku didesain semenarik mungkin baik dari 

warna maupun ilustrasinya, ilustrasi yang dibuat biasanya mencirikan apa yang 

terdapat pada isi buku. Begitu pula dengan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. Pada buku tersebut terdapat 

sampul buku yang dibuat dengan sangat menarik dan jelas oleh ilustratornya 

sehingga memudahkan pembaca terutama siswa dalam mengenali buku ini.  

Pada umumnya, buku teks atau buku pelajaran terbagi menjadi dua buku. 

Buku tersebut dibagi menjadi dua semester, yaitu Semester 1 (ganjil) dan Semester 

2 (genap). Sama halnya dengan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. Buku ini pun terbagi menjadi dua buku. 

Berhubung buku semester kedua belum digunakan, maka akan paparkan secara 

rinci sampul Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Semester 1.  

Berikut adalah perwujudan visual Sampul Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1. 
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Gambar tersebut adalah ilustrasi sampul Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1, tampak sisi 

depan dan sisi belakang. 

Jika diamati secara seksama bentuk visual sampul Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

berwarna dasar hijau. Pada sampul bagian depan terdapat judul buku “Seni 

Budaya”. Terdapat gambar sosok sedang menarikan tarian daerah. Selain itu, 

terdapat alat musik berupa gamelan dan tifa yang merupakan alat musik khas 

Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah dan Papua. Terdapat pula kesenian 

tradisional berupa wayang yang terbuat dari kayu yang ditampilkan sebagai hiasan. 

Ketiga unsur gambar tersebut merupakan simbol keanekaragaman seni di 

Gambar 4.3 

Sampul Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP Semester 1 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 
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Indonesia. Ilustrator memasukkan unsur seni rupa, seni musik dan seni tari di 

dalamnya. Hal ini sesuai dengan isi materi pada buku yang mengajarkan mata 

pelajaran Seni Budaya. Dengan desain sampul yang menonjolkan unsur seni, tanpa 

harus membaca judul buku maka pembaca akan dengan mudah mengenali jenis 

buku tersebut.  

 

4.3.2. Ilustrasi Isi Buku  

Ilustrasi merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing, lukisan, fotografi (image), atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 

menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. 

Gambar ilustrasi adalah gambar atau bentuk visual lain yang menyertai suatu teks, 

tujuan utama dari ilustrasi adalah memperjelas naskah atau tulisan. Ilustrasi buku 

merupakan gambar ilustrasi yang merujuk dan dibuat sebagai pendamping atau 

penjelas teks pada buku.  

 

4.3.2.1. Ilustrasi pada Bab 1 

a. Foto Gambar Perburuan pada Dinding Goa 

 

 

 

  

 

Gambar 4.4 

Foto Perburuan pada Dinding Goa 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 

http://id.wikipedia.org/wiki/Drawing
http://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa
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Ilustrasi tersebut di atas merupakan ilustrasi buku yang terdapat pada Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP Semester 1 pada Bab I. Ilustrasi tersebut merupakan gambar perburuan pada 

dinding gua yang terdapat pada materi pengertian menggambar. Gambar tersebut 

digunakan sebagai penjelas materi bahwa pada zaman purba manusia sudah 

mengenal tulisan melalui gambar yang divisualisasikan melalui dinding-dinding 

goa yang digunakan sebagai sarana komunikasi.  

Gambar tersebut sudah cukup baik karena dapat menjelaskan sebagian dari 

isi materi. Gambar yang dipilih sebagai ilustrasi buku pada materi ini juga dirasa 

pas, namun alangkah baiknya jika dapat menampilkan lebih dari 1 ilustrasi agar 

pembaca dapat lebih jelas dalam memahami materi tentang pengertian menggambar 

beserta sejarahnya.  

 

b. Foto (Image) Daun, Burung Elang, dan Gambar Tangan (Drawing) Alam 

Benda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

(atas) Gambar Tangan (drawing) Alam Benda, 

Foto (image) Burung Elang, (bawah) Daun  

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 
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Ketiga ilustrasi tersebut terdapat dalam materi objek menggambar. Pada 

materi ini dijelaskan bahwa dalam menggambar seseorang tidak hanya 

mengandalkan diri dalam berimajinasi, namun juga memerlukan objek dalam 

menggambar. Ilustrasi di atas digunakan sebagai contoh objek dalam menggambar. 

Terdapat ilustrasi daun dan burung elang yang divisualisasikan dalam bentuk 

gambar foto (image) sedangkan ilustrasi alam benda divisualisasikan dalam bentuk 

gambar tangan (drawing). Dari ketiga ilustrasi tersebut, penulis buku dianggap 

belum bisa menampilkan contoh ilustrasi yang lebih menarik karena objek gambar 

masih trelihat monoton. Seharusnya penulis buku dapat menampilkan contoh yang 

digunakan sebagai objek menggambar serta hasil gambar dari objek tersebut 

sehingga pembaca dapat memahami isi materi dengan lebih maksimal.  

Terdapat kesalahan redaksional pada kata “alam benda” yang seharusnya 

adalah “benda alam”. Materi yang dijelaskan pun lebih menjelaskan mengenai 

benda alam bukan alam benda. Kesalahan penulisan pada buku dapat 

mengakibatkan makna yang berbeda pula. 

 

c. Komposisi Simetris dan Komposisi Asimetris 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 

(kiri) Komposisi Simetris, (kanan) Komposisi Asimetris 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 
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Ilustrasi tersebut terdapat pada materi komposisi. Dalam menggambar, 

komposisi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komposisi simetris dan komposisi 

asimetris. Komposisi simetris merupakan komposisi yang bagian kanan dan kiri 

gambar sama atau hampir sama. Sedangkan komposisi asimetris adalah komposisi 

yang menunjukkan bagian kanan dan kiri gambar tidak sama. Perbedaan tersebut 

tampak pada ilustrasi di atas. Ilustrasi di atas digunakan sebagai pembeda antara 

komposisi simetris dan komposisi asimetris. Ilustrasi tersebut berupa gambar sketsa 

dengan menggunakan teknik arsir.  

Materi yang disampaikan dirasa kurang menjelaskan komposisi secara 

utuh. Pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Semester 1 hanya dijelaskan jenis komposisi saja. Sedangkan 

definisi komposisi sendiri tidak dimunculkan.  

Menurut Sunaryo (2002:6), komposisi sering disebut juga sebagai 

organisasi unsur-unsur rupa. Sedangkan menurut Gilbert, (dalam Sunaryo: 2002) 

memandang bahwa komposisi merupakan organisasi unsur rupa dalam karya-karya 

dwimatra, misalnya dalam lukisan, gambar, dan karya grafis. Unsur-unsur rupa atau 

komposisi sendiri terbagi menjadi enam yaitu: (1) Garis (line), (2) Raut (shape), (3) 

Warna (colour), (4) Gelap terang (light – dark), (5) Tekstur (texture), dan (6) Ruang 

(space).  

Pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP sama sekali tidak dijelaskan mengenai unsur-unsur rupa atau 

komposisi. Ilustrasi yang ditampilkan pun tidak sesuai dengan isi materi. Ilustrasi 

tersebut merupakan contoh gambar bentuk yang seharusnya diuraikan pada materi 
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tersendiri dengan bahasan gambar bentuk. Sedangkan untuk istilah komposisi 

simetris dan komposisi asimetris pun dirasa kurang sesuai karena istilah tersebut 

terdapat pada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan salah satu 

bagian dari enam prinsip-prinsip desain atau prinsip-prinsip komposisi (Sunaryo, 

2002: 6). 

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengaturan bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga 

susunan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, 

yaitu: (1) Keseimbangan setangkap (simetris), (2) Keseimbangan senjang 

(asimetris), dan (3) Keseimbangan memancar/ memusat (radial).  

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.7 

Jenis – Jenis Keseimbangan  

(kiri) Keseimbangan Simetris, (tengah) Keseimbangan Asimetris, (kanan) 

Keseimbangan Radial 

 

Keseimbangan setangkup (simetris) merupakan keseimbangan yang 

diperoleh bila bagian di belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan 

atau kemiripan wujud, ukuran, dan jarak penempatannya. Keseimbangan senjang 

(asimetris) merupakan keseimbangan yang memiliki bagian tidak sama antara 

belahan kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. 

Sedangkan keseimbangan memancar/ memusat (radial) merupakan bentuk 
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keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-bagian susunan di 

seputar pusat sumbu gaya berat (Sunaryo, 2002: 40).  

Contoh ilustrasi pada materi komposisi merupakan contoh gambar bentuk 

yang dibuat dengan gambar tangan (drawing). Ilustrasi tersebut merupakan contoh 

gambar bentuk dengan menggunakan keseimbangan asimetris karena pada bagian 

belahan kanan dan kiri benda tampak berbeda.  

 

d. Tahapan Menggambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8  

Tahapan Menggambar 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 
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Ke empat ilustrasi tersebut terdapat pada materi teknik menggambar. 

Ilsutrasi di atas menjelaskan bagaimana cara dan proses dalam menggambar yang 

dibuat secara bertahap. Dalam materi tersebut dibedakan pula menjadi sub pokok 

bahasan, yaitu teknik menggambar flora (tahapan menggambar bunga Kamboja 

Jepang dan bunga mawar), teknik menggambar fauna (itik) dan teknik menggambar 

alam benda (piring dan cangkir).  

Hampir seluruhnya ilustrasi yang dijadikan contoh gambar merupakan 

ilustrasi gambar digital. Padahal seharusnya, contoh ilustrasi yang ditampilkan 

adalah ilustrasi berupa gambar tangan (drawing) sehingga goresan pensil bisa 

terlihat dengan jelas oleh pembaca. Materi yang disampaikan pun akan lebih bisa 

disajikan dengan maksimal.  

Contoh ilustrasi yang disajikan dalam materi tahapan menggambar ini 

sangat tidak pas jika disajikan untuk siswa. Siswa akan kesulitan dalam memahami 

proses maupun tahapan dalam menggambar karena contoh yang terdapat pada buku 

tersebut merupakan gambar yang dibuat secara digital. Dari segi teknik, gambar 

digital dan gambar tangan sangatlah berbeda. Siswa akan lebih mudah menggambar 

dengan contoh gambar yang disajikan dengan gambar tangan daripada gambar 

digital.  
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e. Pensil, Pensil Warna, Krayon, Bolpoint, dan Kertas Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada materi alat dan media gambar terdapat lima gambar ilustrasi yang 

menjadi penjelas teks atau materi. Ilustrasi tersebut adalah pensil, pensil warna, 

krayon, bolpoint dan kertas gambar. Masing-masing ilustrasi terdapat kalimat 

penjelas yang mempertegas isi materi. Dengan adanya ilustrasi tersebut, pembaca 

akan lebih mudah dalam memahami dan membedakan alat dan media gambar.  

 

  

Gambar 4.9 

Pensil, Pensil Warna, Krayon, Bolpoint, dan Kertas Gambar 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 
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4.3.2.2. Ilustrasi pada Bab 2 

a. Gambar Ragam Hias (Stilisasi), Objek Gambar Ragam Hias, dan Gambar 

Ragam Hias (Deformasi) 

 

 

 

 

Gambar 4.10  

Gambar Ragam Hias (Stilisasi), Objek Gambar Ragam Hias, dan Gambar 

Ragam Hias (Deformasi) 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 

 

Ilustrasi tersebut menjelaskan mengenai materi pengertian ragam hias. 

Ragam hias adalah bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak jaman 

prasejarah. Ragam hias di indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora 

dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Beberapa ragam hias memiliki 

makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat 

pendukungnya. Dalam proses menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan 

stilisasi (penggayaan) yaitu menyederhanakan bentuk objek. Selain stilisasi dapat 

juga disederhanakan dengan cara dideformasi. Ketiga contoh ilustrasi di atas 

merupakan contoh gambar ragam hias yang sudah distilisasi (kiri) dan dideformasi 

(kanan) sesuai dengan gambar objek yaitu burung cendrawasih. 

Terdapat kesalahan redaksional pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP tepatnya pada kata stilisasi. 

Pada buku tertulis “stilasi”. Kesalahan penulisan pada buku dapat mengakibatkan 

makna yang berbeda pula. Walaupun beberapa buku ada yg menggunakan istilah 
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ini, namun kata baku untuk mengambarkan penyederhanaan penggayaan adalah 

stilisasi.  

Ilustrasi tersebut dirasa belum sesuai untuk dijadikan contoh gambar yang 

menjelaskan tentang materi pengertian ragam hias. Ilustrasi tersebut lebih cocok 

dijadikan sebagai contoh ilustrasi dalam proses pembuatan menggambar ragam 

hias. 

 

b. Motif Ragam Hias Nusantara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Motif Ragam Hias Nusantara 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 
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Kelima ilustrasi diatas terdapat pada materi motif ragam hias. Pada materi 

ini dijelaskan menjadi empat sub bab materi, yaitu ragam hias flora, ragam hias 

fauna, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif. Masing-masing sub bab pada 

materi tersebut sudah ada contoh ilustrasinya masing-masing seperti yang tampak 

pada ilustrasi diatas. Corak ragam hias pada ilustrasi tersebut merupakan corak 

ragam hias nusantara.  

Contoh ilustrasi yang ditampilkan dirasa sudah baik dan sudah sesuai 

dengan isi materi. Namun, kualitas warna dan kejelasan ilustrasi masih kurang 

maksimal sehingga ilustrasi  tampak lebih buram daripada gambar aslinya. 

 

c. Pola Ragam Hias Geometris Beraturan dan Tidak Beraturan  

 

 

 

 

Gambar 4.12  

Pola Ragam Hias Geometris Beraturan dan Tidak Beraturan 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 

 

Ilustrasi tersebut merupakan contoh gambar pola ragam hias geometris 

beraturan (atas) dan pola ragam hias geometris tidak beraturan (bawah) yang 

terdapat dalam materi pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola 

atau susunan yang diluang-ulang, teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. 

Pada contoh gambar ilustrasi diatas, ilustrasi yang ditampilkan dinilai 

kurang jelas dan kurang detail polanya sehingga menyulitkan pembaca dalam 

mengamati ilustrasi tersebut. 
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d. Teknik Menggambar Ragam Hias, Objek Ragam Hias dan Motif Ragam Hias 
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Gambar 4.13 

Teknik Menggambar Ragam Hias, Objek Ragam Hias dan Motif Ragam Hias 

Sumber: dok. BSE Seni Budaya Kelas VII SMP 

9 
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Kesepuluh ilustrasi di atas merupakan ilustrasi yang terdapat pada materi 

teknik menggambar ragam hias. Pada materi tersebut terdapat beberapa sub bab 

materi yaitu, menggambar ragam hias flora, menggambar ragam hias fauna, 

menggambar ragam hias geometris serta menggambar ragam hias figuratif.  

Pada ilustrasi nomor 1 s.d 5 merupakan ilustrasi yang etrdapat pada sub 

bab materi menggambar ragam hias figuratif. Ilustrasi nomor 1 merupakan contoh 

ragam hais yang sudah jadi, kemudian ilustrasi nomor 2 merupakan objek 

menggambar ragam hias dan pada gambar nomor 3 s.d 5 merupakan ilustrasi yang 

menjelaskan tahapan membuat ragam hias flora.  

Ilustrasi pada materi menggambar ragam hias flora dianggap sudah sesuai 

dengan isi materi yang di jelaskan. Materi yang terdapat pada sub bab ini terlalu 

sedikit, namun bisa ditangkap dengan jelas maksudnya karena terdapat ilustrasi 

yang sisitematis yang menyertainya.  

Selanjutnya ilustrasi nomor 6 dan 7 merupakan ilustrasi yang terdapat pada 

sub bab menggambar ragam hias fauna. Contoh ilustrasi yang disajikan merupakan 

tahapan menggambar ragam hias fauna yang sudah distilasi. Pada sub bab ini tidak 

ditampilkan ilustrasi yang menunjukkan objek gambar fauna.  

Pada ilustrasi nomor 8 merupakan contoh ilustrasi pada sub bab 

menggambar ragam hias geometris, sama seperti pada contoh ilustrasi menggambar 

ragam hias fauna, pada ilustrasi ini juga tidak terdapat contoh ilustrasi yang 

menunjukkan objek gambar. Ilustrasi yang ditampilkan hanya berupa proses dan 

tahapan menggambar ragam hias geometris.  
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Ilustrasi nomor 9 dan 10 merupakan ilustrasi yang terdapat pada sub bab 

materi menggambar ragam hias figuratif. Pada sub bab ini tidak terdapat tahapan 

menggambar seperti sub bab yang lain. Ilustrasi yang tersaji hanya berupa hasil 

gambar ragam hias figuratif saja. 

Berdasarkan penjelasan deskriptif tersebut seharusnya masing-masing sub 

bab terdapat ilustrasi yang menjadi contoh gambar ragam hias, baik dalam bentuk 

desain maupun ragam hias yang asli. Selain itu seharusnya seluruhnya terdapat 

tahapan maupun proses dalam membuat ragam hias, baik ragam hias flora, fauna, 

geometris, maupun figuratif sehingga dapat membantu pembaca dalam mengetahui 

proses pembuatan dan tahapan dalam menggambar ragam hias. Selain itu, dengan 

adanya ilustrasi yang lengkap, terperinci dan sistematis dapat membantu pembaca 

dalam memahami isi materi secara keseluruhan. Hal ini juga harus diselaraskan 

dengan kualitas gambar ilustrasi yang baik.  

 

4.4. Analisis Keefektifan Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP  

Guna menjaring data yang dibutuhkan, maka teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan adalah sebagai berikut, yaitu observasi, 

wawancara dan kuesioner. Telah dilakukan observasi tidak langsung dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai 

bahan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 terbitan pusat 

perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai objek observasi. 

Melalui teknik ini, dapat dikumpulkan data-data berupa isi materi, tujuan 
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pembelajaran serta ilustrasi-ilustrasi buku yang dijadikan sebagai objek utama 

dalam penelitian.  

Telah dilakukan juga wawancara kepada narasumber. Narasumber 

tersebut adalah guru Seni Budaya SMP serta siswa Kelas VII SMP di wilayah Kota 

Semarang yang telah menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP sebagai buku teks. Telah dilakukan 

penelitian secara acak di 4 Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang. Sekolah 

tersebut adalah SMP N 1 Semarang, SMP N 13 Semarang, SMP Sudirman 

Semarang, dan SMP IT Uswatun Khasanah. Keempat SMP tersebut dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena telah melakukan pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Seni Budaya dengan Kurikulum 2013 dan telah menggunakan buku panduan 

berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP.  

Selain melalui wawancara, kuesioner atau angket juga digunakan untuk 

menjaring data dari subjek. Subjek dari angket (kuesioner) ini terdiri dari tiga 

subjek, yaitu: Guru mata pelajaran Seni Budaya yang mengajar Kelas VII SMP, 

Siswa Kelas VII SMP dan peneliti. Secara keseluruhan terdapat 17 orang subjek 

yang terdiri dari 12 orang siswa di SMP Kota Semarang (SMP N 1 Semarang, SMP 

N 13 Semarang, SMP Sudirman Semarang, dan SMP IT Uswatun Khasanah), 4 

orang guru Seni Budaya SMP (SMP N 1 Semarang, SMP N 13 Semarang, SMP 

Sudirman Semarang, dan SMP IT Uswatun Khasanah), dan 1 orang peneliti.  
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Tabel 4.7 

Data Jumlah Subjek 

No. Subjek Jumlah Asal 

1. Siswa 

4 orang SMP Negeri 1 Semarang 

4 orang SMP Negeri 13 Semarang 

4 orang SMP Sudirman, Semarang 

4 orang SMP IT Uswatun Khasanah, Semarang 

2. Guru 

1 orang SMP Negeri 1 Semarang 

1 orang SMP Negeri 13 Semarang 

1 orang SMP Sudirman, Semarang 

1 orang SMP IT Uswatun Khasanah, Semarang 

3. Peneliti 1 orang Universitas Negeri Semarang 

 Total 17 orang 

 

4.4.1. Analisis Keefektifan Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Berdasarkan 

Indikatornya 

Dari data yang terjaring, selanjutnya dianalisis keefektifan ilustrasi Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP berdasarkan indikatornya. Berdasarkan landasan teori dari beberapa sumber 

yang telah dikaji, keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP ini dianalisis berdasarkan indikator-

indikator sebagai berikut: (1) Ilustrasi menarik perhatian pembaca, (2) Ilustrasi 

dapat dipahami/ dimengerti oleh pembaca, (3) Ilustrasi dapat menjelaskan isi 

materi/buku sehingga memudahkan dalam mengingat materi, (4) Ilustrasi menarik 

minat baca bagi pembacanya, dan (5) Ilustrasi sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Adapun kelima indikator dijabarkan sebagai berikut: 

 

a. Ilustrasi Menarik Perhatian Pembaca 

Berdasarkan pendapat dari Greene dan Petty dalam Tarigan (2009: 20-21) 

menyebutkan bahwa buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati siswa 
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yang membacanya. Hoesein (1997: 188-190) juga berpendapat bahwa buku teks 

juga harus disertai ilustrasi yang mengena dan menarik karena dengan adanya 

ilustrasi yang cocok dengan isi teks pastilah akan memberikan daya tarik tersendiri 

serta memperjelas isi bacaan. Indikator ini juga diperkuat oleh pendapat Kusmiati 

(dalam Muharrar, 2003) pada tujuan ilustrasi yang dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ilustrasi dapat dijadikan sebagai sarana penarik perhatian dan perangsang minat 

baca pembaca atau audience untuk memahami isi keseluruhan dari media tersebut. 

Dari pendapat ketiga ahli tersebut, maka terkerucutlah indikator yang pertama yaitu 

“ilustrasi menarik perhatian pembaca”. 

 

b. Ilustrasi dapat Dipahami/Dimengerti oleh Pembaca 

Tuhusetya (2007: 1) mengatakan bahwa buku teks atau bahan ajar haruslah 

dapat dipahami oleh penggunanya baik guru maupun siswa. Selain itu, sama halnya 

pada pendapat Hoesein (1997: 188-190) yang berpendapat bahwa buku teks harus 

mudah dipahami. Buku teks haruslah mudah dimengerti oleh pemakainya, yakni 

siswa. oleh karena itu bahasa pada buku teks haruslah sesuai dengan bahasa siswa, 

kalimatnya efektif sehingga terhindar dari makna ganda. Disamping isi buku harus 

dapat dimengerti, ilustrasi yang menyertai buku tersebut haruslah demikian. Isi 

buku dan ilustrasi yang sesuai dan mudah dimengerti oleh pembaca akan semakin 

memudahkan pembaca dalam memahami isi materi. Kusmiati (dalam Muharrar, 

2003) juga menyampaikan bahwa ilustrasi pada dasarnya digunakan untuk 

memperjelas dari suatu subjek tulisan yang dapat dengan mudah untuk dipahami 

oleh para audience.  
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c. Ilustrasi dapat Menjelaskan Isi Materi/Buku  

Salah satu kriteria buku teks adalah kejelasan konsep. Konsep yang 

digunakan dalam suatu buku teks harus jelas dan tegas sehingga siswa dapat dengan 

mudah memahami isi teks pada buku. Hal ini juga selaras dengan adanya ilustrasi 

yang melengkapi buku teks tersebut. Ilustrasi juga harus dapat membantu siswa 

dalam memahami konsep yang dijelaskan pada buku (Hoesein, 1997: 188-190). 

Mayer dalam Muharrar (2003: 2) juga menjelaskan bahawa ilustrasi merupakan 

karya dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Dengan 

demikian maka ilustrasi didefinisikan sebagai gambar yang secara khusus dibuat 

untuk menyertai teks seperti pada buku atau iklan dalam memperdalam pengaruh 

dari teks tersebut. Sama halnya seperti pendapat para ahli di atas, berdasarkan hasil 

penelitian Seth Spauding dalam Sudjana (2001: 12) dijelaskan bahwa dengan 

adanya ilustrasi dapat membantu siswa membaca dalam penafsiran dan mengingat 

isi materi teks yang menyertainya. Pada umumnya anak-anak lebih menyukai 

setengah atau sehalaman penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas.  

Kusmiati (dalam Muharrar, 2003) menyebutkan salah satu fungsi dari 

ilustrasi adalah untuk memperjelas suatu artikel. hal ini berkaitan erat terhadap 

pemanfaatan ilustrasi dalam pembelajaran yang pada umumnya digunakan dalam 

buku-buku teks di sekolah maupun buku ilmiah untuk menjelaskan dan 

menggambarkan fakta, konsep maupun prosedur agar memperjelas uraian dalam 

bentuk tulisan. Ilustrasi berfungsi memperjelas teks sehingga penyajian ilustrasi 

menjadi lebih konkret. Selain itu, ilustrasi harus digunakan dengan cermat sehingga 

lebih memberikan gambaran yang lebih jelas. Hal ini dikarenakan ilustrasi 
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merupakan gambar yang langsung mendukung isi tulisan. Ilustrasi harus 

memperjelas isi buku atau teks yang diperjelas dengan gambar penyajian ilustrasi 

yang jelas agar dapat membantu dalam menguraikan isi buku pula.  

 

d. Ilustrasi Menarik Minat Baca  

Tarigan (2009: 20-21), menyebutkan bahwa salah satu kriteria buku teks 

haruslah menarik minat terutama siswa dalam menggunakannya. Maksudnya 

adalah buku teks yang ditulis untuk siswa harus mempertimbangkan minat-minat 

siswa sebagai pemakai buku teks. Semakin sesuai buku teks dengan minat siswa, 

semakin tinggi pula daya tarik buku teks tersebut. Peran ilustrasi pun dianggap 

sangat penting. Dengan adanya ilustrasi sebagai pendamping isi pada buku teks 

diharapkan pula dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca sehingga siswa 

dapat menyerap isi buku teks lebih baik lagi.  

 

e. Ilustrasi Sesuai dengan Materi yang Diajarkan  

Kriteria yang lain pada buku teks adalah buku teks yang digunakan harus 

relevan dengan kurikulum. Buku teks ditulis untuk digunakan di sekolah-sekolah. 

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bahwa buku teks harus relevan dengan 

kurikulum yang berlaku di sekolah (Hoesein, 1997: 188-190). Selain itu dijelaskan 

pula bahwa ilustrasi bukan hanya gambar yang menarik saja namun merupakan 

gambar yang mempunyai hubungan dengan isi buku dan merupakan bagian utuh 

dari keseluruhan isi laporan atau buku.  

Landasan teori tersebut berdasarkan pendapat para ahli mengenai 

keterkaitan ilustrasi dan buku teks sehingga mampu menjadi dasar untuk 
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menganalisis  keefektifan ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP.  

Kelima indikator tersebut menjadi landasan dalam menyusun rubrik yang 

terdapat pada lampiran ketiga yang digunakan dalam menjaring data kepada subjek. 

Dalam rubrik tersebut, masing-masing indikator terdiri empat skala yang pada tiap 

skala terdapat penjelasan tersendiri.  

Selanjutnya, akan dijelaskan secara rinci hasil dari analisis data untuk 

masing-masing indikator. Analisis data ini berdasarkan hasil penelitian kepada 

sejumlah subjek. Data yang telah diolah dipaparkan secara terlampir.  

 

4.4.1.1. Indikator 1 (Ilustrasi Menarik Perhatian Pembaca) 

Pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Bab I, sejumlah 91,7% subjek dari unsur siswa dan 75% 

subjek dari unsur guru memilih skala 3 yang artinya kedua unsur subjek 

menyatakan ilustrasi menarik perhatian pembaca. Sedangkan sejumlah 100% 

subjek dari unsur peneliti memilih skala 2 yang menyatakan ilustrasi cukup menarik 

perhatian pembaca.  

Selanjutnya pada bab kedua sejumlah 66,7% subjek dari unsur siswa dan 

75% subjek dari unsur guru memilih skala 3. Sama halnya seperti bab pertama, pada 

bab ini kedua subjek juga menyatakan bahawa ilustrasi menarik perhatian pembaca. 

Subjek dari unsur peneliti memilih skala 2 dengan total presentase sejumlah 100% 

yang menyatakan ilustrasi pada Bab II cukup menarik perhatian pembaca.  
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Tabel 4.8 

Persentase Subjek Terhadap Indikator 1 

(Ilustrasi Menarik Perhatian Pembaca) 

Skala 
Subjek ∑subjek 

(%) Siswa (%) Guru (%) Peneliti (%) 

BAB 1 

1 0 0 0 0 

2 8,3 25 100 44,43 

3 91,7 75 0 55,57 

4 0 0 0 0 

Total 100 

BAB 2 

1 0 0 0 0 

2 25 25 100 50 

3 66,7 75 0 47,23 

4 8,3 0 0 2,77 

Total 100 

*Ket : 1. Kurang menarik perhatian pembaca 

 2. Cukup menarik perhatian pembaca 

 3. Menarik perhatian pembaca 

 4. Sangat menarik perhatian pembaca 

 

Dari tabel 4.8 dapat dicermati bahwa hasil rata – rata persentase subjek 

terdapat perbedaaan antara Bab I dan Bab II. Pada Bab I sejumlah 0% subjek berada 

pada skala 1, sejumlah 44,43% subjek berada pada skala 2, sejumlah 55,57% subjek 

berada pada skala 3 dan sejumlah 0% subjek berada pada skala 4. Sedangkan pada 

bab 2, sejumlah 0% subjek berada pada skala 1, sejumlah 50% subjek berada pada 

skala 2, sejumlah 47,23% subjek berada pada skala 3 dan sejumlah 2,77% subjek 

berada pada skala 4.  

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator 1, ilustrasi yang 

terdapat pada Bab I menarik perhatian pembaca. Sedangkan ilustrasi Bab II cukup 

menarik perhatian pembaca. Hal tersebut berdasarkan hasil rata-rata persentase 

subjek pada indikator 1 terhadap ilustrasi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. 
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Berdasarkan hasil wawancara, subjek pada skala 3 menyatakan bahwa 

ilustrasi yang tersaji pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP  menarik perhatian pembaca sehingga sesekali 

pembaca mencoba untuk mengamati ilustrasi yang dianggap menarik. Namun pada 

subjek skala 2 menyatakan bahwa ilustrasi tersebut diangap kurang menarik 

perhatian namun ada beberapa ilustrasi yang sesekali diamati karena rasa ingin tahu 

pembaca terhadap ilustrasi tersebut.  

 

4.4.1.2. Indikator 2 (Ilustrasi Dapat Dipahami dan Dimengerti Oleh 

Pembaca) 

Sesuai hasil penelitian, pada indikator ini terdata sejumlah 50% subjek dari 

unsur siswa memilih skala 3 yang  menyatakan bahwa ilustrasi yang disajikan pada 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP Bab I dapat dipahami dan dimengerti sedangkan sejumlah 75% subjek 

dari unsur guru dan 100% subjek dari unsur peneliti memilih skala 2 yang 

menyatakan bahwa ilustrasi tersebut cukup dipahami dan dimengerti.  

Sama halnya pada Bab II, terdapat 66,7% subjek dari unsur siswa 

menyatakan ilustrasi tersebut dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan memilih 

skala 3. Sedangkan 100% subjek dari unsur guru dan peneliti menyatakan ilustrasi 

cukup dapat dipahami dan cukup dimengerti dengan memilih skala 2. 
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Tabel 4.9 

Persentase Subjek Terhadap Indikator 2 

(Ilustrasi dapat Dipahami dan Dimengerti oleh Pembaca) 

Skala 
Subjek ∑subjek 

(%) Siswa (%) Guru (%) Peneliti (%) 

BAB 1 

1 0 0 0 0 

2 33,3 75 100 69,43 

3 50 25 0 25 

4 16,7 0 0 5,57 

Total 100 

BAB 2 

1 0 0 0 0 

2 25 100 100 75 

3 66,7 0 0 22,23 

4 8,3 0 0 2,77 

Total 100 
*Ket : 1. Kurang dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca 

 2. Cukup dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca 

 3. Dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca 

 4. Sangat dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca 

 

Dari tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa hasil rerata persentase subjek 

terhadap indikator 2 pada ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP  menyatakan bahwa pada Bab I 

sejumlah 0% subjek memilih skala 1, sejumlah 69,43% memilih skala 2, sejumlah 

25% memilih skala 3, dan sejumlah 5,57% memilih skala 4. Sedangkan pada bab 2 

sejumlah 0% subjek memilih skala 1, sejumlah 75% subjek memilih skala 2, 

sejumlah 22,23% subjek memilih skala 3, dan sejumlah 2,77% memilih skala 4.  

Hasil di atas menunjukkan persentase terbanyak terdapat pada skala 2 baik 

pada Bab I maupun Bab II yang artinya ilustrasi yang tersaji pada Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP cukup 

dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau subjek.  

Berdasarkan hasil wawancara, subjek yang menyatakan cukup dapat 

dipahami dan dimengerti mengatakan bahwa mereka paham dan mengerti ilustrasi 
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yang terdapat pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP tetapi tidak mengerti makna ilustrasi tersebut.  Hal 

tersebut karena beberapa ilustrasi ada yang bias maknanya dan tidak sesuai dengan 

isi materi. Sedangkan pada subjek yang mengatakan bahwa ilustrasi dapat dipahami 

dan dimengerti, mereka cukup paham dan mengerti ilustrasi yang disajikan pada 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP.  

 

4.4.1.3. Indikator 3 (Ilustrasi dapat Menjelaskan Isi Materi/Buku) 

Pada indikator ketiga terdapat perbedaan hasil antara Bab I dan Bab II. 

Pada bab pertama sebanyak 75% subjek dari unsur siswa memilih skala 3 yang 

menyatakan ilustrasi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP dapat menjelaskan isi materi sedangkan 

75% subjek dari unsur guru dan 100% subjek dari unsur peneliti memilih skala 2 

yang menyatakan ilustrasi tersebut cukup dapat menjelaskan isi materi.  

Pada bab kedua, sejumlah 50% subjek dari unsur siswa dan menyatakan 

ilustrasi sangat dapat menjelaskan isi materi yang ditandai dengan memilih skala 4, 

sedangkan 75% subjek dari unsur guru dan 100% subjek dari unsur peneliti 

menyatakan ilustrasi tersebut cukup dapat menjelaskan isi materi yang ditandai 

dengan memilih skala 2.  
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Tabel 4.10 

Persentase Subjek Terhadap Indikator 3 

(Ilustrasi dapat Menjelaskan Isi Materi/Buku) 

Skala 
Subjek ∑subjek 

(%) Siswa (%) Guru (%) Peneliti (%) 

BAB 1 

1 0 0 0 0 

2 16,7 75 100 63,9 

3 75 25 0 33,3 

4 8,3 0 0 2,77 

Total 100 

BAB 2 

1 0 0 0 0 

2 16,7 75 100 63,9 

3 33,3 25 0 19,43 

4 50 0 0 16,67 

Total 100 
*Ket : 1. Kurang dapat menjelaskan isi materi/buku 

 2. Cukup dapat menjelaskan isi materi/buku 

 3. Dapat menjelaskan isi materi/buku 

 4. Sangat dapat menjelaskan isi materi/buku 

 

Pada tabel 4.10 dijelaskan pula rerata persentase untuk seluruh subjek. 

Pada Bab I, hasil persentase tersebut terdapat sejumlah 0% subjek yang memilih 

skala 1, sejumlah 63,9% subjek memilih skala 2, sejumlah 33,3% subjek memilih 

skala 3, dan sejumlah 2,77% subjek memilih skala 4. Sedangkan pada Bab II 

sejumlah 0% subjek memilih skala 1, sejumlah 63,9% subjek memilih skala 2, 

sejumlah 19,43% subjek memilih skala 3, dan sejumlah 16,67% subjek memilih 

skala 4. 

Berdasarkan tabel di atas, rerata subjek terbanyak terdapat pada skala 2 

baik bab pertama maupun bab kedua yang artinya ilustrasi cukup dapat menjelaskan 

isi materi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP.   

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yang menyatakan 

cukup dapat menjelaskan isi materi, mengatakan bahwa subjek dapat mengingat 
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materi dengan baik namun hanya pada ilustrasi yang disukainya saja. Sedangkan 

subjek lainnya yang menyatakan bahwa ilustrasi dapat menjelaskan isi materi 

mengatakan bahwa subjek juga dapat mengingat materi dengan cukup baik karena 

terdapat bebarapa ilustrasi-ilustrasi yang menyertai pada materi tersebut. Pada 

subjek yang menyatakan bahwa ilustrasi sangat dapat menjelaskan isi materi, 

mereka mengatakan bahwa pembaca sangat terbantu dengan adanya ilustrasi pada 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP. Subjek lebih mudah dalam mengingat materi yang terdapat pada buku 

tersebut.  

  

4.4.1.4. Indikator 4 (Ilustrasi Menarik Minat Baca) 

Berdasarkan data yang telah dianalisis terhadap Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 Bab 

I, maka hasilnya adalah sebagai berikut: sejumlah 66,7% subjek dari unsur siswa 

menyatakan ilustrasi yang tersaji pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Bab I menarik minat baca. 

Kemudian 75% subjek dari unsur guru dan 100% subjek dari unsur peneliti 

menyatakan ilustrasi tersebut cukup menarik minat baca.  

Selanjutnya pada bab kedua, sejumlah 66,7% subjek dari unsur siswa dan 

75% subjek dari unsur guru menyatakan bahwa ilustrasi yang tersaji pada Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP Bab II dapat menarik minat baca bagi pembacanya. Kemudian 100% subjek 
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dari unsur peneliti menyatakan bahwa ilustrasi tersebut cukup dapat menarik minat 

baca. 

Tabel 4.11 

Persentase Subjek Terhadap Indikator 4 

(Ilustrasi Menarik Minat Baca) 

Skala 
Subjek ∑subjek 

(%) Siswa (%) Guru (%) Peneliti (%) 

BAB 1 

1 0 0 0 0 

2 8,3 75 100 61,1 

3 66,7 25 0 30,57 

4 25 0 0 8,33 

Total 100 

 

BAB 2 

1 0 0 0 0 

2 25 25 100 50 

3 66,7 75 0 47,23 

4 8,3 0 0 2,77 

Total 100 

*Ket : 1. Kurang dapat menarik minat baca 

 2. Cukup dapat menarik minat baca 

 3. Dapat menarik minat baca 

 4. Sangat dapat menarik minat baca 

Perhatikan tabel 4.11. Pada tabel tersebut rerata subjek terhadap indikator 

4 menyimpulkan bahwa pada Bab I terdapat 0% subjek memilih skala 1, sejumlah 

61,1% subjek memilih skala 2, sejumlah 30,57% subjek memilih skala 3, dan 

sejumlah 8,33% subjek memilih skala 4. Sedangkan pada Bab II sejumlah 0% 

subjek memilih skala 1, sejumlah 50% subjek memilih skala 2, sejumlah 47,23% 

subjek memilih skala 3, dan sejumlah 2,77% subjek memilih skala 4.  

Dengan demikian maka persentase terbanyak untuk indikator 4 pada bab 

pertama maupun bab kedua terdapat pada skala 2 yang artinya ilustrasi pada Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP cukup dapat menarik minat baca bagi pembacanya.  
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Dari hasil penelitian di atas, subjek yang menyatakan cukup dapat menarik 

minat baca, menilai bahwa ilustrasi yang tersaji pada Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP kurang menarik 

sehingga subjek kurang tertarik untuk membaca isi buku tersebut. Sedangkan untuk 

subjek yang menyatakan dapat menarik minat baca, menilai bahwa ilustrasi pada 

buku tersebut cukup membuat subjek tertarik utnuk membaca isi materi  pada buku 

namun hanya pada bagian materi yang terdapat ilustrasi yang disukainya saja.  

 

4.4.1.5. Indikator 5 (Ilustrasi Sesuai dengan Materi yang Diajarkan) 

Pada indikator ini, pada Bab I dan Bab II terdapat hasil yang berbeda, 

subjek dari unsur siswa sejumlah 75% memilih skala 3 sedangkan dua subjek dari 

unsur lainnya yaitu guru dan peneliti memilih skala 2 yang masing – masing 

sejumlah 75% dan 100%. 

Sedangkan pada Bab II, ketiga unsur subjek menyatakan bahwa ilustrasi 

pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 

Kelas VII SMP semester satu memilih skala 3. Subjek dari unsur siswa sejumlah 

75%, subjek dari unsur guru 75% dan subjek dari unsur peneliti sejumlah 100%.  
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Tabel 4.12 

Persentase Subjek Terhadap Indikator 5 

(Ilustrasi Sesuai dengan Materi yang Diajarkan) 

Skala 
Subjek ∑subjek 

(%) Siswa (%) Guru (%) Peneliti (%) 

BAB 1 

1 0 0 0 0 

2 0 75 100 58,33 

3 75 25 0 33,33 

4 25 0 0 8,33 

Total 100 

BAB 2 

1 0 0 0 0 

2 16,7 25 0 13,9 

3 75 75 100 83,33 

4 8,3 0 0 2,77 

Total 100 
 

*Ket : 1. Kurang sesuai dengan materi yang diajarkan 

 2. Cukup sesuai dengan materi yang diajarkan 

 3. Sesuai dengan materi yang diajarkan 

 4. Sangat sesuai dengan materi yang diajarkan 

Data pada tabel 4.12 merupakan rerata persentase  subjek terhadap 

indikator 5 dengan hasil sebagai berikut: pada Bab I sejumlah 0% subjek memilih 

skala 1, sejumlah 58,33% subjek memilih skala 2, sejumlah 58,33% subjek memilih 

skala 3, dan sejumlah 8,33% subjek memilih skala 4. Sedangkan pada Bab II 

sejumlah 0% subjek memilih skala 1, sejumlah 13,9% subjek memilih skala 2, 

sejumlah 83,33% subjek memilih skala 3, dan sejumlah 2,77% subjek memilih 

skala 4.  

Dengan demikian, maka berdasarkan jumlah persentase subjek terbanyak 

terhadap indikator 5, terdapat hasil skala 2 untuk bab 1 dan skala 3 untuk bab 2 

yang artinya pada bab 1 subjek menyatakan bahwa ilustrasi pada Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP cukup 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Sedangkan pada bab 2 subjek menyatakan 

bahwa ilustrasi sesuai dengan materi yang diajarkan.  



93 
 

93 
 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek juga mengatakan bahwa sebagaian 

besar ilustrasi yang tersaji sudah cukup sesuai dengan materi yang diajarkan pada 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP. Namun ada pula materi yang masih belum sesuai, contohnya pada materi 

komposisi pada Bab I. Informasi isi materi dan ilustrasi yang ditampilkan dirasa 

kurang pas dan kurang sesuai.  

 

4.4.2. Analisis Keefektifan Ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni 

Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP berdasarkan nilai 

skor  

Pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP Semester 1 terbagi menjadi dua bab. Bab pertama berisi materi 

tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sedangkan pada  bab kedua 

menjelaskan materi tentang menggambar ragam hias. Ilustrasi yang tersaji pun 

terbagi kedalam dua bab.  

Berikut adalah pengelompokan kategori keefektifan berdasarkan skala 

yang di rujuk pada rubrik kefektifan ilustrasi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 dan 

deskriptif persentase yang dapat dilihat pada tabel 3.1.  

Tabel 4.13 

Kategori Keefektifan Ilustrasi pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya 

(Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP Semester 1 

Tingkat/ skala Interval % Kategori Keefektifan 

4 48,78 – 60 81,3% - 100% Sangat Efektif 

3 37,52 – 48,77 62,53% - 81,28% Efektif 

2 26,26 – 37,51 43,77% - 62,52% Cukup Efektif 

1 15 – 26,25 25% - 43,75% Kurang Efektif 
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Rentang nilai pada kolom interval diperoleh dengan cara mencari skor 

maksimal dan skor minimal dari skala yang kemudian dikalikan tiga. Maksud 

dengan dikali tiga adalah karena subjek terdiri dari tiga unsur sehingga setiap unsur 

subjek akan dirata – rata terlebih dahulu nilai skor nya. Skor minimal adalah 15 

sedangkan skor maksimal adalah 60. Sedangkan untuk rentang/range diperoleh 

angka 11,25 yang berasal dari :  

Range = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 −𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒂𝒍𝒂
 

Range = 
𝟔𝟎−𝟏𝟓

𝟒
 = 11,25 

Selanjutnya akan ditampilkan hasil rerata rekapitulasi data kuesioner 

untuk masing-masing subjek.  

a. Subjek 1 (Siswa) 

Terdapat 12 orang subjek dari unsur siswa yang berasal dari 4 SMP yang 

berbeda. 3 orang siswa dari SMP 1 Semarang, 3 orang siswa dari SMP 13 

Semarang, 3 orang siswa dari SMP Sudirman Semarang, dan 3 orang siswa dari 

SMP IT Uswatun Khasanah Semarang. Seluruh subjek dari unsur siswa merupakan 

siswa Kelas VII SMP. Berikut adalah hasil rata-rata rekapitulasi data kuesioner 

tersebut.  
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Tabel 4.14 

Rerata Skor Rekapitulasi Data Kuesioner untuk Subjek dari Unsur Siswa 

Subjek ke - 
Skor 

BAB 1 BAB 2 

1 12 16 

2 16 11 

3 14 18 

4 16 15 

5 16 14 

6 15 15 

7 16 13 

8 14 17 

9 15 14 

10 16 14 

11 17 15 

12 12 15 

Rata – rata 14,92 14,75 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil yang berbeda antara rata–rata pada Bab I 

dan Bab II. Pada Bab I rata–rata rekapitulasi data kuesioner sejumlah 14,92 

sedangkan untuk Bab II sejumlah 14,75. Terdapat perbedaan yang sangat tipis 

karena antara Bab I dan Bab II hanya selisih sejumlah 0,17 saja.  

 

b. Subjek 2 (Guru) 

Terdapat 4 orang subjek dari unsur guru yang berasal dari 4 SMP yang 

berbeda. 1 orang guru berasal dari SMP 1 Semarang, 1 orang guru berasal dari SMP 

13 Semarang, 1 orang guru berasal dari SMP Sudirman Semarang, dan 1 orang guru 

berasal dari SMP IT Uswatun Khasanah Semarang. Seluruh subjek dari unsur guru 

merupakan guru yang mengajar mata pelajaran Seni Budaya Kelas VII dan sudah 

menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP sebagai panduan untuk mengajar. Berikut adalah 

hasil rata-rata rekapitulasi data kuesioner tersebut. 

Tabel 4.15 
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Rerata Skor Rekapitulasi Data Kuesioner untuk Subjek dari Unsur Guru 

Subjek ke - 
Skor 

BAB 1 BAB 2 

1 13 13 

2 12 12 

3 11 12 

4 11 11 

Rata – rata 11,75 12 

 

Sama halnya dengan hasil rekapitulasi pada subjek dari unsur siswa, 

berdasarkan data pada tabel 4.15 pada subjek dari unsur guru juga hanya terdapat 

selisih skor yang tipis antara Bab I dan Bab II. Pada Bab I rata-rata rekapitulasi data 

kuesioner sejumlah 11,75 sedangkan untuk Bab II sejumlah 12. Selisih dari 

keduanya adalah 0,25. 

 

c.  Subjek 3 (Peneliti) 

Subjek terakhir adalah subjek yang berasal dari unsur peneliti. Peneliti 

merupakan mahasiswi yang berasal dari Jurusan Seni Rupa, Universitas Negeri 

Semarang yang sedang melakukan penelitian pada ilustrasi Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP. 

Subjek dari unsur ini hanya terdiri dari 1 orang.  

 

Tabel 4.16 

Rerata Skor Rekapitulasi Data Kuesioner untuk Subjek dari Unsur Peneliti 

Subjek ke - 
Skor 

BAB 1 BAB 2 

1 10 11 

Rata – rata 10 11 

 



97 
 

97 
 

Pada subjek dari unsur peneliti terdapat selisih sejumlah 1. Hasil ini 

diperoleh dari hasil rata-rata rekapitulasi data kuesioner pada Bab I sejumlah 10 dan 

Bab II sejumlah 11.  

Dari ketiga hasil rata-rata rekapitulasi data kuesioner untuk masing-

masing subjek (siswa, guru dan peneliti) maka selanjutnya secara keseluruhan akan 

ditampilkan  pada tabel berikut. Tabel ini merupakan rekapitulasi total skor untuk 

seluruh unsur subjek.  

Tabel 4.17 

Total Skor Data Kuesioner Subjek 

Subjek 
Skor 

BAB 1 BAB 2 

Siswa 14,92 14,75 

Guru 11,75 12 

Peneliti 10 11 

Total 36,67 37,75 

Berdasarkan data pada tabel 4.17, maka dapat diuraikan bahwa pada bab 1 

terdapat jumlah 36,67 dan sejumlah 37,75 pada bab 2. Hasil tersebut merupakan 

hasil yang diperoleh dari jumlah rata-rata untuk masing-masing subjek. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan melalui tabel Kategori keefektifan ilustrasi pada 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas 

VII SMP Semester 1 yang terdapat pada tabel 4.13 bahwa ilustrasi pada Bab I 

merupakan ilustrasi yang cukup efektif karena jumlah skor tergolong pada tingkat/ 

skala 2. Sedangkan ilustrasi pada Bab II merupakan ilustrasi yang efektif karena 

jumlah skor tergolong pada tingkat/ skala 3.  

Setelah dikonfirmasi dengan tabel 4.13, jika dihitung secara keseluruhan 

hasil rata-rata data kuesioner baik bab pertama maupun bab kedua adalah sejumlah 
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37,21 atau 62,01% yang artinya seluruh ilustrasi baik bab pertama maupun bab 

kedua tergolong cukup efektif digunakan sebagai penunjang belajar pada Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII 

SMP Semester 1.  

Tabel 4.18 

Kategori Ilustrasi Berdasarkan Hasil Data Kuesioner Subjek 

Ilustrasi Skor % Kategori 

BAB 1 36,67 61,12 Cukup Efektif 

BAB 2 37,75 62,92 Efektif 

Rata - rata 37,21 62,01 Cukup Efektif 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik simpulan bahwa 

perwujudan visual ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP terdiri dari 2 bagian, yaitu ilustrasi sampul 

buku dan ilustrasi isi buku. Pada ilustrasi sampul buku sudah sesuai dengan judul 

buku yaitu Seni Budaya karena dengan melihat desain sampul buku, pembaca sudah 

paham jika buku tersebut merupakan buku Seni Budaya. Sedangkan pada ilustrasi 

isi buku, ada beberapa ilustrasi yang dirasa kurang sesuai, baik dari kualitas ilustrasi 

maupun kesesuaian terhadap materi buku.  

Selanjutnya, ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP dapat dikategorikan sebagai buku teks yang 

cukup efektif digunakan untuk siswa, guru maupun pengguna buku lainnya. 

Penelitian tersebut berdasarkan analisis yang telah ditemukan melalui landasan 

teori dari beberapa sumber yang dikaji.  

Keefektifan ilustrasi buku sekolah elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni 

Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP/MTS ini dianalisis berdasarkan indikator – 

indikator keefektifan sebagai berikut: (1) Ilustrasi menarik perhatian pembaca, (2) 

Ilustrasi dapat dipahami/ dimengerti oleh pembaca, (3) Ilustrasi dapat menjelaskan 

isi materi/buku sehingga memudahkan dalam mengingat meteri, (4) Ilustrasi 

menarik minat baca bagi pembacanya, dan (5) Ilustrasi sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Hasil dari analisis ini memberi gambaran bahwa buku sekolah elektronik 
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(BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 kelas VII SMP/MTS masih 

memiliki beberapa kelemahan namun dirasa cukup layak untuk  digunakan sebagai 

pedoman dan sumber belajar baik guru maupun siswa.  

Beberapa kelemahan yang terdapat pada Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP di antaranya adalah 

minimnya ilustrasi-ilustrasi berupa gambar tangan (drawing) yaitu sejumlah 8,58% 

karena sebaiknya ilustrasi yang disajikan lebih banyak menampilkan ilustrasi-

ilustrasi berupa gambar tangan (drawing) dan proses tahapan menggambar. 

Kelemahan tersebut ditemukan pada materi menggambar flora, fauna, dan alam 

benda. Ilustrasi yang terdapat pada buku juga terlalu banyak menampilkan ilustrasi 

yang berupa gambar digital yaitu sejumlah 40% yang dirasa kurang pas untuk 

menjelaskan materi tersebut. Uraian materi yang tersaji pada buku sudah runtut dan 

tersusun secara sistematis, namun ada beberapa ilustrasi yang menyertai materi 

tersebut yang dianggap kurang sesuai. Penulis buku dirasa perlu mengkaji teori 

lebih dalam lagi, karena ada beberapa kesalahan dalam penulisan kata yang akan 

menyulitkan pembaca dalam memahami materi. Materi yang tersaji juga masih ada 

yang belum sesuai. Minimnya kajian teori yang digunakan oleh penulis akan 

berakibat fatal terhadap pembaca. Hal ini terdapat pada materi komposisi yang 

seharusnya menjelaskan materi mengenai keseimbangan. Kurangnya keseuaian 

materi pada  Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 

2013 Kelas VII SMP akan menjadikan kandungan isi materi tersebut menjadi salah 

arti. Beberapa ilustrasi juga kurang jelas, beberapa diantaranya terlihat buram dan 

tampak kurang detail. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

Bagi guru dan siswa, lebih mencermati maksud materi pada buku sekolah 

elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kurikulum 2013 Kelas VII SMP 

sehingga ilustrasi yang menyertai materi dapat menjadi pendukung belajar siswa. 

Selain itu, hendaknya siswa dan guru dapat menggunakan buku teks Seni Budaya 

lainnya sehingga dapat memperkaya ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam belajar.  

Bagi penerbit dan penulis buku, hendaknya lebih menampilkan ilustrasi 

yang lebih bervariatif, jelas, mendetail dan sesuai dengan isi materi. Mengurangi 

ilustrasi-ilustrasi berupa gambar digital dan hendaknya menampilkan ilustrasi yang 

lebih jelas baik dalam kualitas gambar maupun warnanya. 

Bagi peneliti, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

mencari keefektifan ilustrasi pada buku teks lainnya.  
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(SENI RUPA) KURIKULUM 2013 KELAS VII SMP SEMESTER 1 BAB I  

Lampiran 1 



106 
 

106 
 

 



107 
 

107 
 

ILUSTRASI BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SENI BUDAYA 
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RUBRIK PENILAIAN  

KEEFEKTIFAN ILUSTRASI BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SENI BUDAYA (SENI RUPA)  

KURIKULUM 2013 KELAS VII SMP 

No Indikator 

Skala 

Skor )* 1 

*1 poin 

2 

*2 poin 

3 

*3 poin 

4 

*4 poin 

1. 
Ilustrasi menarik 

perhatian pembaca 

Ilustrasi sama sekali tidak 

menarik perhatian dan 

pembaca menghiraukan 

ilustrasi tersebut 

Ilustrasi kurang menarik 

perhatian pembaca namun 

ada beberapa ilustrasi yang 

diamati 

Ilustrasi cukup menarik 

perhatian dan pembaca 

sesekali mengamati 

ilustrasi yang 

dianggapnya menarik 

Ilustrasi sangat menarik 

perhatian pembaca 

sehingga pembaca tertarik 

mengamati ilustrasi tersebut 

 

2. 

Ilustrasi dapat 

dipahami/ dimengerti 

oleh pembaca 

Ilustrasi sama sekali tidak 

dapat dipahami/dimengerti 

oleh pembaca karena ilustrasi 

yang disajikan tidak jelas 

Pembaca paham/ mengerti 

ilustrasi yang terdapat pada 

buku tetapi tidak mengerti 

makna ilustrasi tersebut 

Pembaca cukup paham 

dan mengerti makna 

ilustrasi yang disajikan 

pada buku 

Ilustrasi yang disajikan 

sangat dipahami/ 

dimengerti oleh pembaca 

dan jelas maknanya 

 

3. 

Ilustrasi dapat 

menjelaskan isi 

materi/buku sehingga 

memudahkan dalam 

mengingat meteri 

Pembaca kesulitan mengingat 

materi karena ilustrasi yang 

disajikan tidak ada keterkaitan 

dengan materi 

Pembaca dapat mengingat 

materi dengan baik hanya 

pada ilustrasi yang disukai 

saja 

Pembaca cukup dapat 

mengingat materi dengan 

baik karena terdapat 

selingan ilustrai pada 

materi tersebut 

Pembaca sangat terbantu 

untuk mengingat materi 

dengan adanya ilustrasi 

yang menyertai materi pada 

buku 

 

4. 

Ilustrasi menarik 

minat baca bagi 

pembacanya 

Ilustrasi pada buku sama 

sekali tidak menarik perhatian 

pembaca sehingga pembaca 

enggan untuk membaca isi 

materi 

Ilustrasi yang tersaji kurang 

menarik sehingga pembaca 

kurang tertarik untuk 

membacanya 

Ilustrasi pada buku cukup 

membuat pembaca 

tertarik untuk membaca 

materi, namun hanya pada 

materi yang terdapat 

ilustrasi saja 

Dengan adanya ilustrasi 

pada buku, membuat 

pembaca semkain tertarik 

untuk membaca isi buku 

secara keseluruhan 

 

5. 

Ilustrasi sesuai 

dengan materi yang 

diajarkan 

Ilustrasi yang tersaji pada 

buku sama sekali tidak sesuai 

dengan isi materi 

Ilustrasi yang tersaji kurang 

sesuai dengan isi materi 

yang terdapat pada buku 

namun ada beberapa 

ilustrasi yang sudah sesuai 

Sebagian besar Ilustrasi 

yang tersaji sudah cukup 

sesuai dengan materi 

yang diajarkan pada buku 

Secara keseluruhan ilustrasi 

yang tersaji sudah sangat 

sesuai dengan isi materi 

yang terdapat pada buku 

 

 TOTAL SKOR  

Lampiran 3 
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)*Penilaian skor:  

Nilai 1 point untuk jawaban pada skala 1 

Nilai 2 point untuk jawaban pada skala 2 

Nilai 3 point untuk jawaban pada skala 3 

Nilai 4 point untuk jawaban pada skala 4 

 

 

Jumlah point pada tiap indikator dijumlahkan sehingga muncul Skor (Nilai Total) per subjek 

responden.  

Selanjutnya dari masing – masing unsur subjek dikelompokkan berdasarkan unsurnya untuk 

dicari skor rata – ratanya.  

Rubrik ini digunakan sebagai dasar dalam membuat kuisioner/angket yang diisi kepada 

responden untuk menilai ilustrasi Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Budaya) 

Kurikulum 2013 Kelas VII SMP berdasarkan indikator keefektifan pada masing – masing bab.  

 

  

Skor (Total nilai)  = Jumlah Nilai 
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LEMBAR KUESIONER  

KEEFEKTIFAN ILUSTRASI BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE)  

SENI BUDAYA (SENI RUPA) KURIKULUM 2013 KELAS VII SMP 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Gunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Seni Budaya (Seni Rupa) Kelas VII 

SMP/MTS Sesuai Isi Kurikulum 2013 sebagai acuan dalam mengisi kuisioner 

2. Perhatikan ilustrasi secara seksama 

3. Pengisian kuesioner dilakukan per Bab 

4. Beri tanda centang (v) pada kolom skala.  

Pada kolom skala 1, 2, 3 maupun 4 sudah terdapat penjelasan sendiri (perhatikan tabel 

rubrik penilaian) 

5. Kolom skor dan jumlah mohon untuk diabaikan 

6. Selamat mengerjakan  

 

BAB 1 Menggambar flora, fauna dan alam benda 

No. Indikator 
Skala 

Skor 
1 2 3 4 

1 Ilustrasi menarik perhatian pembaca      

2 Ilustrasi dapat dipahami/ dimengerti oleh pembaca      

3 Ilustrasi dapat menjelaskan isi materi/buku sehingga 

memudahkan dalam mengingat meteri 
    

 

4 Ilustrasi menarik minat baca bagi pembacanya      

5 Ilustrasi sesuai dengan materi yang diajarkan      

 Jumlah      

 

BAB 2 Menggambar ragam hias 

No. Indikator 
Skala 

Skor 
1 2 3 4 

1 Ilustrasi menarik perhatian pembaca      

2 Ilustrasi dapat dipahami/ dimengerti oleh pembaca      

3 Ilustrasi dapat menjelaskan isi materi/buku sehingga 

memudahkan dalam mengingat meteri 
    

 

4 Ilustrasi menarik minat baca bagi pembacanya      

5 Ilustrasi sesuai dengan materi yang diajarkan      

 Jumlah      

 

Lampiran 4 
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RUBRIK PENILAIAN  

KEEFEKTIFAN ILUSTRASI BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SENI BUDAYA (SENI RUPA)  

KURIKULUM 2013 KELAS VII SMP 

No Indikator 
Skala 

1 2 3 4 

1. 
Ilustrasi menarik 

perhatian pembaca 

Ilustrasi sama sekali tidak 

menarik perhatian dan 

pembaca menghiraukan 

ilustrasi tersebut 

Ilustrasi kurang menarik 

perhatian pembaca namun 

ada beberapa ilustrasi yang 

diamati 

Ilustrasi cukup menarik 

perhatian dan pembaca 

sesekali mengamati 

ilustrasi yang 

dianggapnya menarik 

Ilustrasi sangat menarik 

perhatian pembaca 

sehingga pembaca tertarik 

mengamati ilustrasi tersebut 

2. 

Ilustrasi dapat 

dipahami/ dimengerti 

oleh pembaca 

Ilustrasi sama sekali tidak 

dapat dipahami/dimengerti 

oleh pembaca karena ilustrasi 

yang disajikan tidak jelas 

Pembaca paham/ mengerti 

ilustrasi yang terdapat pada 

buku tetapi tidak mengerti 

makna ilustrasi tersebut 

Pembaca cukup paham 

dan mengerti makna 

ilustrasi yang disajikan 

pada buku 

Ilustrasi yang disajikan 

sangat dipahami/ 

dimengerti oleh pembaca 

dan jelas maknanya 

3. 

Ilustrasi dapat 

menjelaskan isi 

materi/buku sehingga 

memudahkan dalam 

mengingat meteri 

Pembaca kesulitan mengingat 

materi karena ilustrasi yang 

disajikan tidak ada keterkaitan 

dengan materi 

Pembaca dapat mengingat 

materi dengan baik hanya 

pada ilustrasi yang disukai 

saja 

Pembaca cukup dapat 

mengingat materi dengan 

baik karena terdapat 

selingan ilustrai pada 

materi tersebut 

Pembaca sangat terbantu 

untuk mengingat materi 

dengan adanya ilustrasi 

yang menyertai materi pada 

buku 

4. 

Ilustrasi menarik 

minat baca bagi 

pembacanya 

Ilustrasi pada buku sama 

sekali tidak menarik perhatian 

pembaca sehingga pembaca 

enggan untuk membaca isi 

materi 

Ilustrasi yang tersaji kurang 

menarik sehingga pembaca 

kurang tertarik untuk 

membacanya 

Ilustrasi pada buku cukup 

membuat pembaca 

tertarik untuk membaca 

materi, namun hanya pada 

materi yang terdapat 

ilustrasi saja 

Dengan adanya ilustrasi 

pada buku, membuat 

pembaca semkain tertarik 

untuk membaca isi buku 

secara keseluruhan 

5. 

Ilustrasi sesuai 

dengan materi yang 

diajarkan 

Ilustrasi yang tersaji pada 

buku sama sekali tidak sesuai 

dengan isi materi 

Ilustrasi yang tersaji kurang 

sesuai dengan isi materi 

yang terdapat pada buku 

namun ada beberapa 

ilustrasi yang sudah sesuai 

Sebagian besar Ilustrasi 

yang tersaji sudah cukup 

sesuai dengan materi 

yang diajarkan pada buku 

Secara keseluruhan ilustrasi 

yang tersaji sudah sangat 

sesuai dengan isi materi 

yang terdapat pada buku 
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REKAPITULASI DATA KUISIONER RESPONDEN (SISWA, GURU, PENELITI)  

BERDASARKAN INDIKATOR KEEFEKTIFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INDIKATOR 

SKALA SKALA SKALA 

JUMLAH 

RESPONDEN 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SISWA GURU PENELITI 

B
A

B
1

 

1   1 11      1 3      1    17 

2   4 6 2   3 1      1    17 

3   2 9 1   3 1      1    17 

4   1 8 3   3 1    1    17 

5     9 3   3 1      1    17 

B
A

B
 2

 

1   3 8 1   1 3      1   17 

2   3 8 1   4        1   17 

3   2 4 6   3 1      1   17 

4   3 8 1   1 3     1     17 

5   2 9 1   3 1       1   17 

Lampiran 5 
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PERSENTASE KUISIONER RESPONDEN (SISWA, GURU, PENELITI)  

BERDASARKAN INDIKATOR KEEFEKTIFAN 

 

 

 

INDIKATOR 

SKALA (%) SKALA (%) SKALA (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SISWA GURU PENELITI 

B
A

B
 1

 

1 0 8,3 91,7 0 0 25 75 0 0 100 0 0 

2 0 33,3 50 16,7 0 75 25 0 0 100 0 0 

3 0 16,7 75 8,3 0 75 25 0 0 100 0 0 

4 0 8,3 66,7 25 0 75 25 0 0 100 0 0 

5 0 0 75 25 0 75 25 0 0 100 0 0 

B
A

B
 2

 

1 0 25 66,7 8,3 0 25 75 0 0 100 0 0 

2 0 25 66,7 8,3 0 100 0 0 0 100 0 0 

3 0 16,7 33,3 50 0 75 25 0 0 100 0 0 

4 0 25 66,7 8,3 0 25 75 0 0 100 0 0 

5 0 16,7 75 8,3 0 75 25 0 0 0 100 0 

Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

RERATA SKOR REKAPITULASI DATA KUESIONER UNTUK SUBJEK  

DARI UNSUR SISWA, GURU, DAN PENELITI 

Subjek Subjek ke - 

Skor  

BAB 1 BAB 2 

SISWA 

1 12 16 

2 16 11 

3 14 18 

4 16 15 

5 16 14 

6 15 15 

7 16 13 

8 14 17 

9 15 14 

10 16 14 

11 17 15 

12 12 15 

Rata – rata  14,92 14,75 

GURU 

1 13 13 

2 12 12 

3 11 12 

4 11 11 

Rata – rata  11,75 12 

PENELITI 1 10 11 

Rata – rata  10 11 
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Lampiran 8 

 

PENGHITUNGAN KATEGORI ILUSTRASI  

BERDASARKAN HASIL DATA KUESIONER SUBJEK 

 

Subjek Skor % Kategori 

BAB 1 

Siswa 14,92 24,87 

Cukup Efektif  

Guru 11,75 19,58 

Peneliti 10 16,67 

Total 36,67 61,12 

BAB 2 

Siswa 14,75 24,58 

Efektif 

Guru 12 20 

Peneliti 11 18,33 

Total 37,75 62,92 

 

 

Ilustrasi Skor % Kategori  

BAB 1 36,67 61,12% Cukup Efektif 

BAB 2 37,75 62,92% Efektif 

Rata - rata 37,21 62,01 Cukup Efektif 

 

 

 


