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SARI 

Anik Sholikatun. 2010. Kualitas Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek Menulis 
Untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning. Skripsi. 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Wagiran, M.Hum., 
Pembimbing II: Dra.Suprapti, M. Pd. 

Kata kunci : kualitas isi, buku teks, aspek menulis 

Buku teks berperan penting dalam proses belajar mengajar. Buku teks 
berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran 
tertentu. Guru dan siswa membutuhkan buku teks untuk membantu proses 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Buku teks yang disusun dan dikembangkan 
sesuai kurikulum yang berlaku akan sangat membantu guru dalam pemilihan 
materi dan penyampaian materi. Buku teks yang baik akan sangat membantu 
siswa dalam menguasai materi dan dapat memperluas pengetahuannya. Kualitas 
pembelajaran menulis bahasa Indonesia pun sangat ditentukan oleh kualitas 
materi menulis yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia. 

Masalah penelitian ini adalah bagaimana kualitas isi buku teks bahasa 
Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 
Learning  dengan rincian: (1) Bagaimana kesesuaian materi buku teks bahasa 
Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 
Learning dengan KTSP? (2) Bagaimana relevansi materi buku teks bahasa 
Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 
Learning ditinjau dari segi tujuan pendidikan? (3) Bagaimana kebenaran materi 
buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan 
Esis The Innovative Learning ditinjau dari segi ilmu bahasa dan ilmu sastra? (4) 
Bagaimana kesesuaian materi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk 
siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan tingkat 
perkembangan kognitif siswa? 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kulitas isi dari tiap 
materi menulis yang disajikan dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 
VII terbitan Esis The Innovative Learning. Data dalam penelitian ini adalah materi 
bahasa Indonesia aspek menulis buku Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi 
Bahasa Indonesia untuk  SMP dan MTs Kelas VII terbitan Esis The Innovative  
Learning. Adapun sumber data penelitian ini adalah bahan ajar yang berupa buku 
teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII  terbitan Esis The Innovative Learning 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, pilah 
dan catat. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
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analisis isi. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan 
informal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas isi buku teks bahasa 
Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 
Learning tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan (1) kesesuaian isi 
denan kurikulum adalah 80%, (2) reklevansi materi ditinjau dari segi tujuan 
pendidikan adalah 90%, (3) kebenaran  materi diinjau dari  ilmu bahasa dan ilmu 
sastra adalah 90%, dan (4)  kesesuaian materi dengan tingkat kognitif siswa 
adalah 90 %. 

Berdasarkan analisis tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain  para 
guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas hendaknya 
memprioritaskan buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Penerbit hendaknya 
selektif dalam menerbitkan buku teks dengan memperhatikan kualitas isi buku 
teks yang akan diterbitkan. Penulis buku hendaknya ketika menyusun buku teks 
memperhatikan kesesuaian materi dengan kurikulum, relevansi materi dengan 
tujuan pendidikan, kesesuaian materi dengan kebenaran ilmu bahasa dan sastra 
Indonesia, kesesuaian materi dengan tingkat kognitif. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Qs. Al- Insyirat: 5-6) 

2. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 

jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 

(Qs. At-Talaq: 2-3) 

3.  Dan jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu.  

4. Jangan kau melihat kecilnya suatu dosa, tapi hendaklah kau lihat siapa 

yang kau durhakai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan dapat diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat sering disebut 

pendidikan nonformal sedangkan pendidikan di lingkungan sekolah disebut  

pendidikan formal. 

Pendidikan di lingkungan sekolah merupakan kegiatan belajar mengajar 

yang melahirkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Guru sebagai 

pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan 

guru. Calon guru mempelajari ilmu keterampilan dan seni sebagai guru, dan juga 

dibina untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik yang profesional. Guru 

melakukan interaksi pendidikan secara berencana dan sadar di sekolah. 

Upaya untuk memperoleh kemajuan ilmu pengetahuan dalam pendidikan 

perlu diadakan pembaharuan dan perencanaan di dalamnya. Salah satunya adalah 

pembaharuan dalam kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu faktor untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Perkembangan mutakhir dikenal 

dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (selanjutnya disingkat 

KTSP). KTSP merupakan paradigma baru dalam pendidikan khususnya dalam 

pengembangan kurikulum karena memberikan kesempatan yang luas pada setiap 
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satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mewujudkan proses 

belajar mengajar di sekolah lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Melalui 

pengembangan KTSP ini sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber 

daya, dana, sumber belajar dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritas masing-masing sekolah. 

Sejalan dengan penerapan KTSP di sekolah maka buku teks yang 

digunakan harus disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang terdapat dalam kurikulum tersebut. Menurut Husen (1998: 179) buku teks 

adalah buku pelajaran dalam bidang  studi tertentu, yang merupakan buku standar, 

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

instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan 

mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, 

sehingga dapat menunjang suatu pengajaran. 

Buku teks berperan penting dalam proses belajar mengajar. Pengadaan dan 

penggunaan buku teks merupakan salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan 

karena buku teks dapat menjadi sumber belajar. Buku teks berfungsi sebagai 

penunjang kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran tertentu. 

Buku teks berperan penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah-sekolah. Penggunaan buku teks dapat memperlancar proses belajar 

mengajar. Guru dapat memanfatkan buku teks sebagai alat pembelajaran dan 

pengembangan kemampuan berpikir peserta didiknya. Buku teks yang baik dapat 

membantu siswa belajar. 
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Pencapaian target materi pembelajaran yang digariskan kurikulum sangat 

ditentukan oleh kualitas buku teks yang digunakan. Kesesuaian materi dengan 

kurikulum menjadi salah satu dasar penilaian kualitas buku teks tersebut. Apabila  

penyajian dan pengembangan materi telah sesuai dengan kurikulum maka buku 

teks tersebut dapat dikatakan berkualitas. Sebaliknya jika penyajian dan 

pengembangan materi tidak sesuai dengan kurikulum akan menjadi kendala 

keberhasilan proses belajar mengajar dan tujuan pendidikan nasional. 

Berkenaan dengan pentingnya buku teks dalam proses belajar mengajar 

khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, para pengguna khususnya 

para guru perlu mengkaji terlebih dahulu buku teks yang akan digunakan dalam 

proses belajar mengajar. Buku teks yang akan digunakan harus memenuhi standar 

mutu, baik dilihat dari segi kurikulum maupun teori-teori ilmu yang relevan. 

Buku teks dapat dikatakan telah memenuhi standar mutu apabila mutu 

buku tersebut telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan 

dinyatakan sebagai buku yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Penulis tertarik meneliti buku teks bahasa Indonesia yang diterbitkan Esis 

The Innovative Learning untuk SMP dan MTs kelas VII karena dalam buku 

tersebut belum dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, tapi sampul buku 

tersebut tercantum KTSP standar isi 2006. Penulis merasa perlu mengevaluasi 

kualitas buku teks tersebut.  

Guru dan siswa membutuhkan buku teks untuk membantu proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Buku teks yang disusun dan dikembangkan 
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sesuai kurikulum yang berlaku dapat membantu guru dalam pemilihan materi dan 

penyampaian materi. Buku teks yang baik dapat membantu siswa dalam 

menguasai materi dan dapat memperluas pengetahuannya. Kualitas pembelajaran 

menulis bahasa Indonesia pun sangat ditentukan oleh kualitas bahan ajar menulis 

yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia. 

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kualitas isi 

buku bahasa Indonesia aspek menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innovative Learning. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berhasil tidaknya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berkaitan erat 

dengan pemilihan dan penggunaaan buku teks. Buku teks dipilih dengan 

memperhatikan hal yang langsung tampak dan materi buku teks. Hal yang 

langsung tampak yakni format buku (bentuk buku secara keseluruhan, seperti 

ukuran dan jilid, kulit luar, kertas, gambar atau ilustrasi, serta warna-warna yang 

digunakan). Buku teks yang baik mengandung materi yang sesuai dengan teori 

ilmu yang relevan, dan dapat membantu guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Buku teks yang digunakan dalam proses belajar mengajar harus 

berkualitas. Kualitas buku teks menyangkut empat hal pokok yaitu kelayakan isi 

atau materi, penyajian materi, bahasa dan keterbacaannya, dan format buku atau 

grafika. 
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Isi buku merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam buku teks. 

Untuk mengetahui isi buku teks diperlukan ukuran-ukuran standar yang 

mencakup masalah kesesuaian materi dengan kurikulum, relevansi materi ditinjau 

dari segi tujuan pendidikan, kebenaran materi ditinjau dari segi ilmu bahasa dan 

ilmu sastra, dan kesesuaian materi pokok dengan tingkat perkembangan kognitif 

siswa. 

Aspek penyajian materi harus diperhatikan dalam buku teks, baik 

berkenaan dengan penyajian tujuan pembelajaran, keteraturan urutan dalam 

penguraian, kemenarikan minat dan perhatian siswa, kemudahan dipahami, 

keaktifan siswa, hubungan bahan maupun latihan dan soal. 

Aspek bahasa dan keterbacaan dapat dijabarkan menjadi dua aspek yaitu 

aspek bahasa dan aspek keterbacaan. Aspek bahasa sarana penyampaian dan 

penyajian bahan, seperti kosa kata, kalimat, paragraf dan wacana. Aspek 

keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa ( kosakata, kalimat, 

paragraf, dan wacana) bagi siswa. 

Aspek format buku atau grafika berkenaan dengan fisik buku, seperti 

ukuran buku, kertas, cetakan, ukuran buku, warna, dan ilustrasi.        

 Dari penjelasan di atas, unsur isi merupakan unsur yang sangat penting 

dalam buku teks sehingga perlu kiranya ada penelitian yang meneliti tentang isi 

buku teks. Isi buku teks juga menjadi salah satu faktor penentu buku teks dapat 

dinyatakan berkualiats baik atau berkualitas kurang baik.  
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Buku teks dipilih dengan memperhatikan format buku dan materi 

yang terdapat di dalamnya. Format dan materi buku teks dikatakan baik jika telah 

memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Pusat Perbukuan 

Depdiknas. Luasnya pembahasan tentang format dan materi, serta membutuhkan 

waktu yang tidak singkat untuk membahasnya maka penulis hanya memaparkan 

materi buku teks.  

 Pembatasan masalah dalam skripsi ini dipusatkan pada kualitas isi buku 

teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innnovative Learning.  

Kualitas isi buku teks Bahasa Indonesia yang baik harus memenuhi empat 

kriteria yakni (1) kesesuaian materi dengan kurikulum, (2) relevansi materi 

ditinjau dari segi tujuan pendidikan, (3) kebenaran materi ditinjau dari segi ilmu 

bahasa dan ilmu sastra, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan 

kognitif siswa. 

Dalam penelitian ini penulis memilih aspek menulis dengan pertimbangan 

bahwa menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan semua ide, gagasan, 

atau perasaan yang ada dalam pikirannya melalui tulisan. 

Pembatasan pada siswa kelas VII SMP didasarkan pada pertimbangan 

bahwa kelas VII merupakan kelas pertama pada jenjang Sekolah Menengah yang 

merupakan permulaan dari sekian banyak materi yang akan dikembangkan pada 

kelas selanjutnya. 
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Peneliti memilih buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan 

Esis The Innovative Lerning dengan label KTSP sebagai sumber data penelitian. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1) Bagaimana kesesuaian materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning dengan KTSP? 

2) Bagaimana relevansi materi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis 

untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning 

ditinjau dari segi tujuan pendidikan? 

3) Bagaimana kebenaran materi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis 

untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning 

ditinjau dari segi ilmu bahasa dan ilmu sastra?  

4) Bagaimana kesesuaian materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning dengan tingkat perkembangan kognitif siswa? 

 

 

 

 

 



8 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah 

1) Mendeskripsi kesesuaian materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning dengan  KTSP. 

2) Mendeskripsi relevansi materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning ditinjau dari segi tujuan pendidikan. 

3) Mendeskripsi kebenaran materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning ditinjau dari segi ilmu bahasa dan ilmu sastra. 

4) Mendeskripsi  kesesuaian materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari dua segi yaitu segi teoretis dan segi praktis. 

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan 

dapat menunjang pengembangan teori buku teks khususnya berkaitan dengan 

kualitas isi buku teks  bahasa Indonesia aspek menulis. 

 Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

buku teks, penerbit, guru dan siswa. 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penulis buku teks agar 

memeperhatikan kualitas isi buku dalam menyusun dan menulis buku teks. Bagi 

penerbit hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan agar penerbit selektif 

dalam menerbitkan buku teks dengan memperhatikan kualitas isi buku teks yang 

akan diterbitkan. Guru dan siswa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

memilih dan menggunakan buku teks bahasa Indonesia yang sesuai dan dapat 

digunakan  dalam proses belajar mengajar.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian yang berkaitan dengan kualitas buku teks dan kurikulum pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya Alfiah (2001), Abdussamad (2002), 

Muna (2002), Priyanti (2005), Hidayati (2009). Penelitian tersebut menjadi dasar 

inisiatif peneliti untuk mengkaji aspek yang berbeda. 

 Alfiah (2001) mengadakan penelitian yang berbentuk skripsi yang 

berjudul Kesesuaian Antara Bahan Ajar Apresiasi Sastra dalam Buku Pintar 

berbahasa Indonesia dan GBPP Kurikulum 1994. Dalam penelitian tersebut 

diteliti ada tidaknya kesesuaian antara bahan ajar apresiasi satra Indonesia dalam 

buku Pintar Berbahasa Indonesia dan bahan ajar apresiasi sastra Indonesia dalam 

GBPP kurikulum SLTP 1994, keurutan susunan bahan ajar dan keluasan bahan 

ajarnya. Metode yang digunakan adalah metode normatif dan metode telaah 

pustaka. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan 

perhatian utama pada kesesuaian, keruntutan, dan keluasan. Berdasarkan hasil 

analisis dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi kesesuaian bahan ajar apresiasi 

bahasa dan sastra Indonesia dalam buku Pintar Berbahasa Indonesia jilid 1,2, dan 

3 belum sesuai dengan bahan ajar dalam GBPP kurikulum  SLTP 1994. Dari segi 

keurutan, bahan ajar apresiasi bahasa dan sastra Indonesia belum memenuhi  

persyaratan psikologi belajar, sedangkan dari segi keluasan bahan ajar belum 

mengikuti prinsip spiral progesif.   
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Abdussamad (2002) dalam penelitian yang berbentuk tesis yang berjudul 

Kualitas Buku Pelajaran Bahasa Indonesia SMU ( Kajian Tentang Cakupan Dan 

Sajian Bahan Ajar Meulis) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas bahan ajar menulis dalam buku-buku 

yang dikaji belum memenuhi standar. Dari cakupan aspek bahan ajar menulis 

buku Penuntun Belajar Bahasa Indonesia 2 relatif telah memenuhi tuntutan 

kurikulum, teori pembelajaran bahasa, dan teori menulis. Buku Pelengkap Bahasa 

dan Sastra Indonesia secara formal telah memenuhi tuntutan kurikulum, tapi  

belum memenuhi tuntutan teori pembelajaran bahasa dan teori menulis. Buku 

Terampil Berbahasa Indonesia 2 belum memenuhi tuntutan kurikulum, teori 

pembelajaran bahasa dan teori menulis. Dari segi sajian bahan ajar, buku-buku  

yang dikaji tersebut tidak menerapkan prinsip penjenjangan. 

  Muna (2005) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kualitas Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas X SMA Terbitan 

Erlangga dan Grasindo. Metode pengumpulan data menggunakan metode pilah 

dan catat, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

dan kualitatif. Adapun masalah yang dikaji adalah kualitas isi, cara penyajian, 

materi, kualitas bahasa dan keterbacaan, serta kualitas grafika dari buku pelajaran 

bahasa dan satra Indonesia terbitan Erlangga dan Grasindo. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas isi buku bahasa dan sastra Indonesia terbitan 

Erlangga adalah 97, 92%, sedangkan kualitas isi buku bahasa dan sastra Indonesia 

terbitan Grasindo adalah 85%. Kualitas cara penyajian materi buku pelajaran  

bahasa dan sastra Indonesia terbitan Erlangga adalah 100%, sedangkan kualitas 
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cara penyajian materi buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terbitan 

Grasindo adalah 83,81%. Kualitas bahasa dan keterbacaan buku pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia terbitan Erlangga adalah 98, 67%, sedangkan kualitas bahasa 

dan keterbacaan buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terbitan Grasindo 

adalah 77,33%. Kualitas grafika buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

terbitan Erlangga dan Grasindo adalah 84%. 

Priyanti (2005) dalam penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul     

Kesesuaian dan Spiralisasi Pengembangan Materi Keterampilan Berbahasa pada 

Aspek Berbicara dalam Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMA Terbitan 

Grasindo dengan Kurikulum 2004. Metode yang digunakan adalah metode simak 

dan teknik catat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 

kesesuaian materi aspek berbicara yang terdapat dalam buku teks yang dikaji 

kurang sesuai dengan kurikulum 2004. Dari 30 pembelajaran untuk kelas X, XI, 

dan XII yang sesuai 8. Kedelapan pembelajaran tersebut dari atas 4 pembelajaran 

kelas X, 2 pembelajaran kelas XI, dan 2 pembelajaran kelas XII. Adapun 

ketidaksesuaian 22 pembelajaran terdiri atas 8 pembelajaran kelas X,                        

8 pembelajaran kelas XI, dan 6 pembelajaran kelas XII. Secara kuantitatif 

kesesuaian materi dengan kurikulum 26,7% terhitung kurang baik. Sistem 

spiralisasi untuk SMA kelas X sudah mencerminkan prinsip penjenjangan dan 

pembobotan. Sistem spiralisasi untuk kelas XI dan XII kurang mencerminkan 

prinsip penjenjangan tetapi sudah mencerminkan pembobotan, yaitu diupayakan 

untuk mengarah pada perataan yang bersiklus.        



13 

 

Hidayati (2009) melakukan penelitian berjudul Kelayakan Buku Teks 

Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Kelas X Terbitan Esis dan Erlangga Dilihat 

dari Pola Penyajian. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kualitas buku teks bahasa Indonesia SMA kelas X terbitan Esis dan Erlangga 

dilihat dari aspek penyajiannya? Metode pengumpulan data menggunakan metode 

pilah dan catat, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dan deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pola  

penyajian yang terdapat dalam buku teks terbitan Esis sesuai dengan standar isi 

2006 adalah sangat baik dan buku teks terbitan  Erlangga sesuai dengan standar isi 

2006 sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat pada perhitungan persentase pada 

setiap aspek antar lain kualitas pola penyajian buku teks terbitan Esis sesuai 

standar isi 2006 adalah 83,89% dan kualitas pola penyajian buku teks terbitan 

Erlangga sesuai standar isi 2006 adalah 79, 58 %. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa 

penelitian tentang telaah bahan ajar sangatlah menarik untuk dikaji dengan 

berbagai sudut pandang ilmu tertentu. Berpijak dari beberapa penelitian itu pula, 

Kualitas Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek Menulis Untuk SMP Kelas VII 

Terbitan Esis The Innovative Learning dilakukan.  

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Persamaannya terdapat pada objek penelitian dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Objek penelitian berupa buku teks 

bahasa Indonesia terbitan Esis The Innovative Learning dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan deskriptif.  
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Hidayati (2009) telah melakukan penelitian berjudul Kelayakan Buku Teks 

Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Kelas X Terbitan Esis dan Erlangga Dilihat 

dari Pola Penyajian. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kualitas buku teks bahasa Indonesia SMA kelas X terbitan Esis dan Erlangga 

dilihat dari aspek penyajiannya, sedangkan penulis meneliti dari sudut pandang 

kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII 

dengan judul Kualitas Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek Menulis Untuk SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning. Walaupun buku yang diteliti 

dari penerbit yang sama, namun terdapat perbedaan pada buku teks tersebut. 

Perbedaan buku teks dapat dilihat pada aspek kualitas buku teks, jenjang 

pendidikan pengguna buku teks, dan aspek keterampilan berbahasa pada buku 

teks yang diteliti. Perbedaan tersebut tentu berpengaruh pada hasil penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tentang telaah bahan ajar.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

 Beberapa konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah (1) 

hakikat buku teks, (2) fungsi buku teks, (3) kualitas buku teks, (4) kualitas buku 

teks, (5) hakikat menulis, (6) tujuan menulis, (7) manfaat menulis, (8) materi 

menulis pada kelas VII, (9) KTSP, (10) tujuan pendidikan, (11) kebenaran ilmu 

bahasa dan ilmu sastra, (12) perkembangan kognitif siswa. 
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2.2.1 Hakikat Buku Teks  

Buku teks yang dimaksud pada penelitian ini adalah terjemahan dari 

textbook yang lebih banyak mengacu pada buku pelajaran yang digunakan di 

sekolah untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.  

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan pengertian buku teks salah 

satunya adalah Husen dkk. (1997: 179-180) mengatakan bahwa buku teks adalah 

buku pelajaran dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar, yang disusun 

oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan 

instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan 

mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. 

Tarigan (1990: 11-13) mengatakan beberapa hal tentang buku teks seperti 

berikut ini. 

1) Buku teks selalu merupakan buku pelajaran yang ditujukan bagi 

siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi ada buku teks untuk 

SD, SMP, SMU dan sebagainya. 

2) Buku teks itu selalu berkaitan dengan bidang studi tertentu. Ada 

buku teks matematika, sejarah, bahasa, dan ekonomi. 

3) Buku teks itu selalu buku standar. Pengertian standar di sini ialah 

baku, menjadi acuan, berkualitas dan biasanya ada tanda 

pengesahan dari badan yang berwewenang. Di Indonesia misalnya, 

badan itu di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. 
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4) Buku teks itu biasanya disusun dan ditulis para pakar, dan ahli di 

bidang masing-masing. 

5)  Buku teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. Buku teks 

mengenai matematika ditulis untuk tujuan pengajaran tertentu di 

bidang matematika. Buku teks keterampilan berbahasa menyimak 

ditulis untuk tujuan pengajaran menyimak pula. 

6) Buku teks biasanya juga dilengkapi dengan sarana pengajaran. 

Misalnya berupa pita rekaman dalam pelajaran menyimak atau peta 

dalam pelajaran geografi atau gambar tiruan dalam ilmu kesehatan, 

dan sebagainya. 

7) Buku teks itu ditulis untuk jenjang pendidikan tertentu. Ada buku 

teks untuk SD, SMP, SMU, dan sebagainya. 

8) Buku teks itu ditulis untuk menunjang suatu program pengajaran. 

Ada buku yang ditulis untuk menunjang pengajaran kebahasaan. 

Ada buku  teks yang menunjang pengajaran kesastraan. Ada pula 

buku teks yang menujang pembelajaran keterampilan bahasa, dan 

sebagainya. 

Menurut Hartono (2003: 2) buku teks adalah bahan/ materi pelajaran yang 

dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai bahan 

pegangan belajar dan mengajar baik sebagai pegangan pokok maupun pelengkap. 

Buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang 

tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan bidang 

studi tertentu (Pusbuk 2005:4)  
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Agam (2009: 28) mengatakan bahwa buku teks atau textbook merupakan 

karya ilmiah yang ditulis seseorang atau beberapa orang tentang suatu aspek dari 

ilmu tertentu. Pada umumnya berisi priunsip-prinsip pokok yang digunakan 

sebagai bahan pendidikan dan pengajaran pada tingkat-tingkat tertentu di dalam 

perguruan tinggi. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa buku 

teks adalah buku yang ditulis oleh para ahli atau pakarnya dalam bidang tertentu 

untuk maksud dan tujuan instruksional dan dilengkapi dengan sarana-sarana 

pengajaran yang sesuai dan serasi untuk memperlancar proses belajar mengajar. 

 

2.2.2 Fungsi Buku Teks 

   Menurut Green dan Petty (dalam Husen 1996: 162) fungsi dan peranan 

buku teks adalah (1) mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan 

modern mengenai pengajaran dan 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 sumber yang tersusun 

rapi dan bertahap mengenai keterampilan-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, dan bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk 
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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) di samping sebagai sumber bahan buku teks juga berperan sebagai 

sumber atau alat evaluasi dan pengajaran remedial yang serasi dan tepat guna. 

 Hartono (2003:1) mengatakan bahwa buku teks memiliki multifungsi. 

Pertama, buku teks memberikan berbagai pengetahuan dasar cara-cara memahami 

sesuatu dan keterampilan yang diperlukan anak untuk kehidupan mereka setelah 

dewasa. Kedua, buku teks memberikan kerangka dasar bahan yang akan diajarkan 

dan cara terbaik untuk mengajarkannya sehingga merupakan suatu instrumen 

penting dalam pengembangan profesionalisme guru. Ketiga, buku teks dapat 

digunakan orang tua atau wali murid untuk membantu dan memantau pelajaran 

anak-anaknya.  

 Dipandang dari proses pembelajaran buku teks memiliki peran yang 

penting. Buku teks memberi informasi berupa pengalaman dan latihan yang 

diperlukan siswa secara terprogram. Guru terbantu dengan adanya buku teks yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk memilih, mengembangkan dan menyajikan 

materi yang akan diajarkan (Pusbuk 2004: 4-5). 

 Wagiran (2008: 4) mengataan buku teks berfungsi sebagai (1) sumber 

pokok masalah yang menjadi program kegiatan, (2) sumber bahan pembelajaran, 

(3) sarana penyegaran ingatan, (4) sarana pemberi motivasi belajar, (5) sumber 

latihan dan tugas , dan (6) sarana evaluasi dan remedial.  
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 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks berfungsi 

sebagai sumber belajar yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar 

dengan baik. 

 

2.2.3 Kualitas  Buku Teks 

Buku teks dapat dikatakan baik atau tidak dengan mengetahui kualitas 

buku teks tersebut. Semakin baik kualitas buku teks, maka dapat meningkatkan 

kualitas  pengajaran mata pelajaran yang ditunjangnya. Greene dan Petty (dalam 

Husen 1996:186-190) telah menyusun cara penilaian buku teks dengan kriteria (1)                             

memiliki landasan prinsip, (2) kejelasan konsep, (3) relevan dengan kurikulum  

yang berlaku, (4) sesuai dengan minat siswa, (5) menumbuhkan  motivasi belajar, 

(6) merangsang, menentang, dan menggairahkan aktivitas siswa, (7) ilustrasi tepat 

dan menarik, (8) mudah dipahami siswa yaitu bahasa yang digunakan memiliki 

karakter yang sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa, kalimat-

kalimatnya efektif, terhindar dari makna ganda, sederhana, sopan dan menarik, (9) 

dapat menunjang mata pelajaran lain, (10) menghargai perbedaan individu, 

kemampuan, bakat, minat, ekonomi, sosial, dan budaya, (11) memantapkan nilai-

nilai budi pekerti di masyarakat. 

Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas buku teks atau buku pelajaran 

menurut Pusbuk (2004:14) dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek yaitu (1) 

isi atau materi pelajaran, (2) penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, (4) 

format buku atau grafika. Keempat aspek itu terkait satu dengan yang lain. 
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Aspek isi atau materi pelajaran merupakan bahan pembelajaran yang 

disajikan di dalam buku pelajaran. Kriteria materi harus spesifik, jelas, akurat, dan 

mutakhir dari segi penerbitan, informasi yang disajikan tidak mengandung makna 

bias. Kosa kata, struktur kalimat, panjang paragraf dan tingkat kemenarikan sesuai 

dengan minat dan kognisi siswa. Kutipan lagu, puisi atau wacana yang diambil 

dari sumber otentik lain diberi sumber rujukan. Ilustrasi harus sesuai dengan teks. 

Demikian pula dengan peta, tabel serta grafik harus sesuai dengan teks, harus 

akurat dan sederhana. Sementara itu, perincian materi harus sesuai dengan 

kurikulum. Perincian materi juga harus memperhatikan keseimbangan dalam 

penyebaran materi, baik yang berkenaan dengan pengembangan makna dan 

pemahaman, pemecahan masalah, pengembangan proses, latihan dan praktik, tes 

keterampilan maupun pemahaman.  

Aspek penyajian materi merupakan aspek tersendiri yang harus 

diperhatikan dalam buku pelajaran, baik berkenaan dengan penyajian tujuan 

pembelajaran, keteraturan urutan dalam penguraian, kemenarikan minat dan 

perhatian siswa, kemudahan dipahami, keaktifan siswa, hubungan bahan, maupun 

latihan dan soal. Dari berbagai studi terlihat bahwa bahasa (termasuk keterbacaan) 

merupakan aspek yang cukup unik dalam penyajian materi, aspek ini kemudian 

disajikan terpisah dari materi. Seringkali, penjelasan mengenai dua hal tersebut 

masih bertumpang tindih, terutama antara materi,  penyajian, dan garfika. 

Aspek bahasa dan keterbacaan dapat dijabarkan menjadi dua aspek yaitu 

aspek bahasa dan aspek keterbacaan. Aspek bahasa merupakan sarana 

penyampaian dan penyajian bahan, seperti kosa kata, kalimat, paragraf dan 
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wacana. Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosa 

kata, kalimat, paragraf, dan wacana) bagi kelompok atau tingkat siswa. Berbagai 

ahli keterampilan membaca sepakat bahwa bahasa dan keterbacaan sebuah buku 

pelajaran menjadi ukuran kualitas buku pelajaran. Ada tiga ide utama yang terkait 

dengan keterbacaan yakni (1) kemudahan membaca (berhubungan dengan bentuk 

tulisan atau tipografi, ukuran huruf dan lebar spasi yang berkaitan dengan aspek 

grafika), (2) kemenarikan (berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide 

bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan, yang berkaitan dengan aspek 

penyajian materi) dan (3) kesesuaian ( buhungan dengan kata dan kalimat, 

panjang-pendek, frekuensi, bangun kalimat dan susunan paragraf, yang berkaitan 

dengan bahasa dan keterbacaan).  

Aspek format buku atau grafika berkaitan dengan fisik buku, seperti 

ukuran buku, kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi. 

Dengan demikian, standar buku pelajaran secara garis besar dapat diukur 

melalui aspek isi atau materi, penyajian materi, bahasa dan keterbacaan, serta 

grafika. 

 

2.2.4 Kualitas Isi  Buku Teks  

 Isi buku merupakan bahan pelajaran yang disajikan dalam buku pelajaran. 

Untuk mengetahui isi di dalam buku pelajaran dapat diukur dengan (1) kesesuaian 

materi dengan kurikulum, (2) relevansi materi ditinjau dari segi tujuan 

pendididikan, (3)  kebenaran materi ditinjau dari ilmu bahasa dan ilmu sastra, (4) 
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kesesuaian materi pokok dengan tingkat perkembangn kognitif siswa (Pusbuk 

2005:22). 

 Subaspek kesesuaian materi dengan kurikulum mengacu pada kriteria 

berikut ini. 

1) Kecocokan bahan pelajaran dengan materi yang tercantum dalam kurikulum 

secara proposional. Indikatornya memuat materi (1) keterampilan berbahasa dan 

(2) keterampilan bersastra. 

2) Keterpaduan materi keterampilan berbahasa dan pengalaman bersastra. 

Indikatornya memuat meteri keterampilan berbahasa dan pengalaman bersastra 

meliputi (1) dikembangkan secara terpadu, dan (2) berorientasi pada proses 

pembelajaran, bukan pada pengetahuan. 

3) Kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum. Indikatornya memuat 

kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum meliputi: (1) penambahan 

materi berupa penyediaan materi pilihan yang sejenis, (2) penambahan materi 

berupa penyediaan konteks seperti konteks sosial budaya berupa latar, waktu 

dan tempat, dan (3) perincian materi pokok, seperti definisi, uraian, dan contoh.               

Subaspek relevansi materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan mengacu 

pada kriteria relevansi penggunaan kalimat atau wacana dengan tujuan 

pendidikan. Indikatornya memuat penggunaan kalimat atau wacana menimbulkan 

dorongan dan penghargaan terhadap salah satu tujuan pendidikan yaitu (1) 

kebhinekaan: kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat dan kesediaan 

untuk hidup bersama dengan rukun, (2) pengembangan budaya bangsa, (3) 
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pengembangan ilmu teknologi dan seni, dan (4) pengembangan kecerdasan 

berpikir, kehalusan perasaan, dan kesantunan sosial. 

 Kriteria pada subaspek kebenaran materi ditinjau dari segi ilmu bahasa dan 

sastra  adalah sebagai berikut.                                                                                                                 

1) Kebenaran dalam menjelaskan prinsip kebahasaan dipandang dari ilmu 

bahasa. Indikatornya memuat prinsip kebahasaan (disertai contoh-contoh) dan 

mengarah pada peningkatan keterampilan berbahasa. 

2) Kebenaran dalam menjelaskan prinsip kesastraan dipandang dari ilmu sastra. 

Indikatornya memuat prinsip kesastraan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan mengarah pada peningkatan apresiasi, ekspresi dan kreasi sastra. 

3) Kebenaran sarana penyajian materi (wacana) dilihat dari konteks 

pembelajaran. Indikatornya memuat wacana untuk menyajikan materi sesuai 

dengan ciri-ciri wacana (contoh wacana puisi sesuai dengan hakikat puisi, 

wacana percakapan sesuai dengan konteks percakapan). 

Kriteria subaspek kesesuiaan materi pokok dengan tingkat perkembangan 

kognitif siswa yaitu struktur kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa. Indikatornya memuat penggunaan struktur 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan pikiran, perasaan, dan etika siswa serta 

materi mengandung unsur edukatif. 

 

2.2.5 Pengertian Menulis 

   Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia.  
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 Menurut Tarigan (1986:3-4) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis itu penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur kata, dan kosa kata. Keterampilan menulis tidak 

datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak 

dan teratur. 

Menulis ialah mengabadikan bahasa dengan tanda-tanda grafis. Aspek-

aspek di luar bahasa pun dapat diabadikan dalam suatu tulisan seperti kesan-kesan 

subjektif seseorang, pendapat, perasaan dan sebagainya (Harjono 1988: 85).    

Suriamiharja dkk. (1996:1-2) mengatakan menulis adalah kegiatan 

melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa 

menulis adalah berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak 

kepada orang lain secara tertulis. 

Suparno dan Yunus (2006: 1.3) mengatakan bahwa menulis dapat 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan/ komunikasi dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media. Pesan adalah isi atau muatan 

yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan suatu simbol atau 

lambang bahasa yang dapat dilihat dan dapat dan disepakati pemakainya. Dengan 

demikian dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur terlibat, 

penulis sebagai penyampai pesan, pesan, saluran atau media berupa tulisan, dan 

pembaca sebagai penerima pesan. 
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Wiyanto (2004: 1-2) mengatakan bahwa kata menulis mempunyai dua arti. 

Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-

tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi bahasa, yaitu bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (mulut dan perangkat kelengkapannya: 

bibir, gigi dan langit-langit). Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan 

mengungkapkan gagasan secara tertulis.   

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis                             

merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis untuk mengungkapkan perasaan, 

gagasan, dan pikiran kita kepada orang lain dengan medium bahasa yang telah 

disepakati bersama dan tidak secara tatap muka.  

 

2.2.6 Tujuan Menulis 

 Hugo Hartig (dalam Tarigan 1982: 24-25) mengungkapkan bahwa tujuan 

menulis (1) untuk penugasan bukan kemauan sendiri, (2) altruistik, yaitu untuk 

menyenangkan pembaca, (3) persuasif, yaitu meyakinkan para pembaca dan 

kebenaran gagasan yang diutamakan, (4) informasional yaitu untuk memberi 

informasi, (5) pernyataan diri yaitu untuk memperkenalkan diri sebagai pengarang 

kepada pembaca, (6) pemecahan masalah yaitu untuk mencerminkan atau 

menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pengarang, dan (7) kreatif, 

yaitu untuk mencapai nilai-nilai artisti dan nilai-nilai kesenian. 

Tujuan menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami 

oleh orang lain yang mempunyai kesamaan terhadap bahasa yang digunakan 

(Suriamiharja dkk. 1996: 2).  
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Semi (1998: 19) mengatakan secara umum tujuan menulis adalah sebagai 

berikut. 

1) Memberikan arahan, yaitu memberi petunjuk kepada orang lain 

dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya petunjuk mengenai cara 

menjalankan mesin, petunjuk minum obat, atau arahan merangkai 

bunga. 

2) Menjelaskan sesuatu, yaitu memberi uraian atau penjelaskan 

tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Misalnya 

menjelaskan tentang manfaat lari pagi bagi kesehatan jantung, atau 

penjelasan tentang pentingnya menjaga keselarasan lingkungan 

hidup. 

3) Menceritakan kejadian, yaitu memberikan informasi tentang 

sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu. 

Misalnya mencaritakan tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol 

menghadapi penjajah. 

Gie (2002: 10) mengatakan tujuan seseorang menulis adalah (1) mendapat 

honorarium, (2) mempengaruhi orang lain, (3) mencardaskan masyarakat, (4) 

menghibur anak-anak, (5) menenangkan kalbu, (6) menyampaikan pengetahuan, 

dan (7) untuk menghabiskan waktu senggang.  

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

bertujuan untuk mengungkapkan buah pikiran, perasaan, gagasan, dan imajinasi 

seseorang dalam berbagai tulisan dengan menggunakan bahasa yang tertib dan 

teratur serta sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dengan bahasa yang tertib dan 
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teratur serta sesuai dengan kaidah kebahasaan, maka tulisan itu menjadi menarik 

dan mudah dipahami  oleh orang lain yang membacanya. 

 

2.2.7  Manfaat Menulis 

 Kegiatan menulis memiliki banyak manfaat bagi diri seseorang. Menurut 

Akhaidah dkk. (1988: 1-2) menulis mempunyai manfaat bagi penulis itu sendiri 

yang diantaranya adalah (1) dengan menulis penulis dapat lebih mengenali potensi 

dirinya, (2) penulis dapat mengembangkan berbagai gagasan, (3) penulis dapat 

lebih banyak menyerap, mencari serta menginformasikan sehubungan dengan 

topik yang ditulis, (4) penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan secara 

sistematis serta mengekspresikan secara tersurat, (5) menulis dapat meninjau dan 

menilai gagasannya sendiri secara objektif, (6) penulis mudah memecahkan 

masalah, (7) penulis terdorong untuk belajar secara aktif, dan (8) penulis menjadi 

terbiasa berpikir dan berbahasa secara tertib dan teratur. 

Enre (1988: 6) mengatakan manfaat menulis adalah (1) menulis dapat 

menemukan apa yang diketahui, (2) menulis dapat menghasilkan ide-ide baru, (3) 

menulis membantu mengorganisasikan pikiran dan menempatkannya dalam suatu 

bentuk berdiri sendiri, (4) menulis menjadikan pikiran seseorang siap untuk 

dilihat dan dievaluasi, (5) membantu menyerap dan menguasai informasi, dan (6) 

menulis dapat membantu seseorang menyelesaikan masalah dengan jalan 

menjelaskan unsur-unsurnya. 

Suparno dan Yunus (2006: 1.4) mengatakan banyak manfaat yang dapat 

dipetik dari menulis. Kemanfaatan itu di antaranya dalam hal: 1) peningkatan 
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kecerdasan, 2) pengembangan daya inisiatif dan keatifitas, 3) penumbuhan 

keberanian, dan 4) pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan 

informasi.   

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari menulis adalah 

membiasakan kita untuk berpikir kritis, logis, cepat, dan sistematis sehingga 

mempermudah kita untuk menghadapi berbagai masalah. 

 

2.2.8 Materi Menulis pada  Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII  

Siswa SMP  kelas VII mendapat mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

terdiri atas dua unsur yaitu kebahasaan dan sastra yang masing-masing memiliki 

empat aspek yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek 

menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan semua ide, gagasan, atau perasaan yang 

ada dalam pikirannya melalui tulisan.  

Secara keseluruhan keterampilan menulis untuk siswa SMP kelas VII 

terdapat empat standar kompetensi ( yang selanjutnya ditulis SK) dan sembilan 

kompetensi dasar ( yang selanjutnya ditulis KD). Berikut ini SK dan KD aspek 

menulis yang terdapat kurikulum tingkat satuan pendidikan kelas VII. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Aspek Menulis untuk 
Siswa SMP Kelas VII 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
4. Mengungkapkan  pikiran 
dan pengalaman dalam buku  
harian dan surat pribadi.  

4.1 Menulis buku harian atau pengalaman 
pribadi dengan memperhatikan cara peng-
ungkapan dan bahasa yang ekspresif 
4.2 Menulis surat pribadi dengan mem-
perhatikan komposisi, isi,dan bahasa 
4.3. Menulis teks pengumuman dengan baha-
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sa yang efektif, baik, dan benar. 
8. Mengekspresikan pikiran, 
perasaan, dan pengalaman 
melalui pantun dan dongeng. 
 

8.1 Menulis pantun yang sesuai dengan 
syarat-syarat pantun 
8.2 Menulis  kembali dengan bahasa sendiri 
dongeng yang pernah dibaca atau didengar. 

12. Mengungkapkan 
berbagai informasi dalam 
bentuk narasi dan pesan 
singkat 

12.1 Mengubah  teks wawancara menjadi 
narasi 
12.2. Menulis pesan singkat sesuai dengan isi, 
dengan menggunakan kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 

16. Megungkapkan 
keindahan alam dan 
pengalaman melalui kegiatan 
menulis kreatif puisi 

16.1  Menulis kreatif puisi berkenaan dengan 
keindahan alam 
16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan 
peristiwa yang pernah dialami. 

 

SK dan KD tersebut sebagai dasar yang harus diperhatikan dalam 

menyusun buku teks bahasa Indonesia aspek menulis. Materi buku teks bahasa 

Indonesia aspek menulis disusun dengan cara memperhatikan dan  

mengembangan KD.  

Berikut ini penjabaran SK, KD dan contoh materi menulis mata pelajaran 

bahasa Indonesia untuk siswa kelas VII. 

 Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan  pikiran dan pengalaman dalam 

buku  harian dan surat pribadi.  

Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi de-

ngan memperhatikan cara pengungkapan dan 

bahasa yang ekspresif 

Materi berupa menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan mem-

perhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang ekspresif meliputi (1) definisi 

buku harian atau pengalaman pribadi, (2) contoh buku harian atau pengalaman 
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pribadi, (3) bahasa ekspresif. Berikut ini penjabaran materi buku harian atau 

pengalaman pribadi. 

1) Definisi Buku Harian atau Pengalaman Pribadi 

Pada bagian awal materi menulis buku harian atau pengalaman pribadi 

biasanya mencantumkan pengertian buku harian atau pengalaman pribadi. Ada 

beberapa pendapat tentang pengertian buku harian misalnya, dalam bahasa Inggris 

dikenal perkataan diary atau journal yang kedua-duanya berati sebuah buku 

harian, yatu suatu penulisan catatan mengenai kegiatan atau peristiwa sehari-hari 

yang dilakuka seseorang (Gie 2002:161). 

Menurut Tarigan (1988:31) buku harian merupakan salah satu bentuk 

tulisan pribadi. Tulisan pribadi adalah suatu pernyataan dari gagasan-gagasan  

serta perasaan kita, mengenai pengalaman-pengalaman kita sendiri yang ditulis 

baik dari segi kesenangan kita sendiri atau bagi kepentingan dan kenikmatan 

sanak keluarga atau sahabat karib.   

Buku harian merupakan buku catatan harian yang berisi curahan perasaan 

atau peristiwa-peristiwa pribadi (Maryati dan Sutopon 2008: 20). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 26), 

pengalaman adalah yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung, dsb), 

pribadi adalah perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Berdasarkan 

pengertian pengalaman dan pribadi, pengalaman pribadi dapat diartikan sesuatu 

yang pernah dialami atau dijalani, dirasakan, ditanggung oleh manusia sebagai 

perseorangan. 
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2) Contoh Buku Harian atau Pengalama Pribadi 

1) Waktu : 22 Desember 2007 
2) Tempat : Semarang 
3) Peristiwa : Aku belajar menjadi ibu 
Dari keterangan tersebut dapat ditulis dalam buku harian seperti berikut ini. 

 
Semarang, 22 Desember 2007 

Badanku terasa capek karena seharian ini aku mengerjakan pekerjaan 
rumah. Mulai dari menyapu,mengepel, belanja, dan memasak aku kerjakan 
sendiri. 

Duh repotnya! 
Selama ini aku hanya sekolah, les, ikut ekstra kurikuler, dan nonton TV. 

Tak pernah sekalipun aku membantu ibuku. Aku hanya diam saja kalau melihat 
ibuku kerepotan. Bahkan pura-pura sibuk mengerjakan PR. Kali ini aku tak bisa 
duduk saja. Ibuku masuk rumah sakit sehingga aku harus menggantikan tugas ibu. 
Walau capek, tapi aku bisa merasakan berapa berat tugas ibuku. 
Ibu, di hari Ibu ini aku ingin mengucapkan terima kasih padamu. 

    (sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1) 
 
 
Selain prosa pengalaman pribadi dapat ditulis dalam bentuk puisi.   

   Akhir tahun 2009 

Ibu,  
Terima bunga 
Dari anakmu 
Sebagai ucapan terimakasihku  
Atas segala pengorbananmu! 
  (sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1) 

3) Bahasa yang Ekspresif 

Bahasa ekspresif merupakan bahasa yang mampu mengungkapkan 

keadaan, maksud, gagasan, atau perasaan secara tepat. 

Bab berikutnya menyajikan standar kompetensi yang sama dengan 

kompetensi dasar menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi,dan 

bahasa. Berikut ini penjabarannya. 
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Standar Kompetensi: 4. Mengungkapkan  pikiran dan pengalaman dalam 

buku  harian dan surat pribadi.  

Kompetensi Dasar: 4.2 Menulis surat pribadi dengan memperhatikan 

komposisi, isi,dan bahasa 

Materi berupa menulis surat pribadi meliputi (1) pengertian surat pribadi, 

(2) struktur, isi dan bahasa surat pribadi, dan (3) contoh surat pribadi  

Pengertian Surat Pribadi 

Surat pribadi adalah suratyang berisi masalah pribadi yang ditujukan 

kepada keluarga, teman, atau kenalan karena sifatnya santai (Soedjito dan 

Solchan: 1987:14). Surat pribadi adalah salah satu bentuk surat-menyurat yang 

ditulis seorang sebagai pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan. Pada 

umumnya, surat pribadi bersifat tidak resmi dan berisi masalah-masalah pribadi. 

Struktur, Isi dan Bahasa Surat Pribadi 

(Kota, Tanggal surat) 
 

(Nama dan alamat penerima surat) 
 
(Salam pembuka) 

(Paragraf  pembuka) 
 

(Paragraf isi) 
 

(Paragraf penutup)    
 

(Salam Penutup) 
( Tanda Tangan )  
(Nama Jelas ) 

 
Dalam menulis surat pribadi menggunakan ragam bahasa yang ditentukan 

oleh penerima surat dan tujuan penulisan surat. Penerima surat meliputi usia 

penerima, jenis kelamin, dan hubungan dengan penerima, sedangkan tujuan 
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penulisan surat; mengundang, memohon maaf, mengucapkan, selamat, simpati, 

dll. Contoh ragam bahasa baku digunakan untuk menulis surat duka cita, simpati 

dan untuk orang tua. Sedangkan untuk yang lebih ragam informal (bahasa sehari-

hari) digunakan untuk menulis kepada teman. 

Kotaraja, 21 Maret 2007 
Sahabatku, 
Rina Damanyanti 
Di Kotaraja 

 
Salam persahabatan, 

Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? 
Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu 
kamu  
lho Rin? Kamu pasti tambah cantik, ya? Atau mungkin tambah gemuk?  

Rina, sahabatku yang baik. Sejak kita berpisah, banyak hal yang 
terjadi  
di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu 
menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah.  
Kini sudah muncul bangunan super mewah, sayang tempat itu hanya  
untuk belanja! Rasanya tak mungkin untuk berkesenian, apalagi untuk 
pentas drama. 

Rin, sekian dulu, ya! Jangan lupa membalasnya. Kutunggu 
kabarmu! Sampaikan salamku untuk Ibu dan Bapak. Juga Mas Dodi. 
Terima kasih Rin ... sampai jumpa dalam liburan yang akan datang. 
 
Sampai jumpa. 

        
Sahabatmu, 

 
Marina Pertiwi 

(sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1) 
 

Kompetensi dasar menulis pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik 

dan benar menjadi dasar dalam mengembangkan materi menulis teks 

pengumuman. Pada bab ini akan disajikan contoh materi menulis pengumuman. 
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Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam 

buku  harian dan surat pribadi.  

Kompetensi Dasar: 4.3. Menulis teks pengumuman dengan bahasa yang 

efektif, baik, dan benar. 

Materi berupa menulis teks pengumuman meliputi (1) definisi 

pengumuman, (2) contoh pengumuman, dan (3) bahasa yang efektif. Materi 

tersebut  dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Definisi Pengumuman 

Definisi pengumuman misalnya, pengumuman adalah penyampaian pesan 

atau maksud dari penulis kepada pembaca atau orang lain yang berisi 

pemberitahuan. Pengumuman dapat disampaikan secara lisan dan tulisan. 

Pengumuman yang berbentuk tulis dapat disebut teks pengumuman. 

2) Contoh Pengumuman 

Pengumuman 
 

Diberitahukan kepada seluruh siswa kelas IX SMP 1 kota Gabus, bahwa 
kunjungan ke Panti Sosial "Kasih Ibu" akan dilaksanakan pada: 
hari, tanggal : Sabtu, 15 September 2007 
waktu berkumpul : Pukul 10.00 WIB 
tempat berkumpul : di Aula pertemuan SMP 1 Kota Baru 
Siswa yang berminat dapat mendaftarkan diri kepada ketua kelas masing-masing. 
Informasi lebih lanjut hubungi Humas OSIS SMP 1 Kota Gabus. 
 

Gabus, 5 September 2007 
Ketua Panitia 
       Ttd 
Agus Ircham  
 

 (Sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1 dengan perubahan seperlunya ) 
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3) Bahasa yang Efektif 

Bahasa yang efektif adalah bahasa yang menggunakan kata-kata secara 

tepat, hemat, jelas, masuk akal, dan tidak menimbulkan salah pengertian. Kalimat 

efektif sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan 

gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan 

yang terungkap dalam kalimat sebagaimana gagasan yang dimaksud penutur 

(Suparno 2006: 2.1). 

Rozak (1988: 2) kalimat dikatakan efektif bila mampu membuat proses 

penyampaian dan peneriamaan suatu ide atau gagasan berlangsung dengan 

sempurna. Kalimat yang efektif mampu membuat isi dan maksud yang 

disampaikannya tergambar lengkap dalam pikiran si penerima (pembaca) persis 

seperti apa yang disampaikan. 

Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif jika memenuhi syarat-syarat 

antara lain (1) secara tepat dapat mewakili gagsan atau perasaan pembicara atau 

penulis, (2) sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis (Keraf 

1970: 36).  

Tabel 2.2 Contoh Kalimat Tidak Efektif Dan Kalimat Efektif 
 

No Kalimat Tidak Efektif Kalimat Efektif 
1. 
 
2. 
 
3. 

Penari itu masuknya keluar dari 
pintu kanan atau kiri? 
Rumahnya bersebelahan dengan 
rumah daripada rumahku. 
Kedua tetangga itu saling tolong 
menolong dalam hidupnya. 

Penari itu keluar dari pintu kanan 
atau kiri? 
Rumahnya bersebelahan dengan 
rumahku. 
Kedua tetangga itu saling menolong 
dalam hidupnya. 
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Bahasa yang Baik dan Benar 

Artinya, pengumuman tersebut dibuat dengan memerhatikan bahasa yang 

baku, logis, lengkap dan jelas 

Jadi dalam menulis pengumuman harus memperhatikan bahasa yang baik 

dan benar. 

Menulis pantun merupakan kegiatan yang disukai siswa. Siswa dapat 

berlatih mengekspresikan pikiran, perasaan menulis pantun. Berikut ini contoh 

materi menulis pantun.   

Standar Kompetensi: 8. Mengekspresikan pikiran, perasaan, dan 

pengalaman melalui pantun dan dongeng. 

Kompetensi Dasar: 8.1 Menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat 

pantun 

Materi berupa menulis pantun meliputi (1)  pengertian pantun, (2) syarat-

syarat pantun, (3) contoh pantun, (4)  menulis pantun. Materi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Pengertian Pantun 

Pantun merupakan salah satu karya sastra dalam kesastraan Melayu. 

Pantun memiliki  kedudukan penting dalam kebudayaan Melayu. Pada hakikatnya 

pantun adalah bentuk puisi lama yang disusun atas baris-baris dalam sebuah bait 

yang penulisannya mempunyai syarat-syarat tertentu sesuai ciri pantun. Menurut 

Sugiarto (2010:11) pantun berarti misal, seperti, umpama. Sebagian orang 

mengatakan bahwa kata pantun berasal dari bahasa Jawa yaitu pantun atau pari 

yang berarti padi dalam bahasa Indonesia. Pendapat yang menyatakan bahwa 
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pantun berasal dari kata bahasa Jawa dikuatkan oleh adanya salah satu jenis 

pantun lisan Jawa yang mirip dengan pantun yang dinamakan  parikan. 

2) Syarat-Syarat Pantun 

Misal, Nursito (1998: 11) mengungkapkan syarat-syarat atau ciri-ciri 

pantun adalah (1) tiap baris terdiri atas empat baris, (2) tiap baris terdiri atas 

delapan sampai dua belas suku kata, (3) sajaknya berumus a, b, a, b, (4) kedua 

baris pertama merupakan sampiran, sedangkan isinya terdapat  pada dua baris 

terakhir. 

3) Contoh Pantun 

Berikut ini contoh pantun 

(1)  Pulau Pandan jauh di tengah 
Di balik pulau angsa dua 

Hancur badan dikandung tanah 
Budi baik terkenang jua 

(Sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1 ) 
 

4) Menulis Pantun  

Cara menulis pantun supaya mudah yaitu dengan langkah atau cara 

membuat isi terlebih dahulu baru membuat sampiran. Dalam membuat pantun 

mula-mula memikirkan isinya. Isi pantu dirakit menjadi dua kalimat yang akan 

diletakkan dalam baris ketiga dan keempat. Setelah merumuskan isi, barulah 

mencari sampiran yang cocok. Dengan cara seperti itu seseorang dapat membuat 

pantun dengan mudah dan cepat.  

Dongeng merupakan salah satu karya sastra yang tidak asing lagi bagi 

siswa. Dongeng tidak hanya menjadi pengantar tidur tapi juga dapat 
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menghaluskan budi pekerti dan memperbaiki perilaku seseorang dengan 

memperhatikan pesan yang terkandung di dalamnya. 

Standar Kompetensi: 8 Mengekspresikan pikiran, perasaan, dan 

pengalaman melalui pantun dan dongeng. 

Kompetensi Dasar : 8.2 Menulis  kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar. 

Materi berupa menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

(1) pengertian dongeng, (2) contoh dongeng, (3) menyusun pokok-pokok 

dongeng, (4) menulis kembali dongeng.  Dalam materi tersebut setidaknya dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Pengertian Dongeng 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:274), yang dimaksud 

dongeng adalah (1) cerita yang tidak benar-benar terjadi terutama tentang kejadian 

zaman dahulu yang aneh-aneh, (2) perkataan yang bukan-bukan atau tidak benar. 

Dongeng adalah cerita yang dianggap benar-benar tidak terjadi baik oleh 

penuturnya maupun pendengarnya. 

Dongeng adalah cerita tentang suatu hal yang tidak pernah terjadi dan 

tidak mungkin terjadi (fantastis belaka). Cerita fantasis ini sering berhubungan 

dengan kepercayaan kuna, keajaiban alam, atau kehidupan binatang (Nursito 

1998: 43). 

Dongeng merupakan suatu cerita fantasi yang kejadian-kejadiannya tidak 

benar terjadi (Zulfahnur, dkk. 1997: 3). 
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Jadi dongeng adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan. Kenyataan yang 

terdapat dalam cerita tidak dapat diterima sebagaimana biasa, tidak masuk akal.  

2) Contoh Dongeng 

Misal: dongeng Timun Mas, Si Kancil dengan Siput, Ande-Ande Lumut, 

Sangkuriang, Malin Kundang. 

3) Menyusun Pokok-Pokok Dongeng 

Pokok-pokok dongeng biasanya berisi tentang unsur-unsur pembangun 

dongeng dan hal-hal yang menarik yang terdapat dalam dongeng. 

4) Menulis Kembali Dongeng 

Menulis kembali dongeng dengan cara mengembangkan pokok-pokok 

dongeng menjadi sebuah cerita. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa mencukupi 

kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain sehingga   

manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh seseorang yang ingin 

mengetahui informasi tentang suatu hal membutuhkan bantuan seorang ahli dalam 

hal itu untuk menjelaskannya. Wawancara merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan seseorang mengenai suatu hal tertentu 

dari ahlinya. Berikut ini contoh materi menarasikan teks wawancara.  

Standar Kompetensi: 12. Mengungkapkan berbagai informasi dalam 

bentuk narasi dan pesan singkat 

Kompetensi Dasar: 12.1 Mengubah  teks wawancara menjadi narasi 
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Materi berupa  mengubah  teks wawancara menjadi narasi meliputi (1) 

pengertian wawancara, (2) menarasikan teks wawancara. Materi tersebut dapat  

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Pengertian Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Pewawancara 

biasanya wartawan, penyiar radio atau televisi. Orang yang diwawancarai adalah 

orang yang berprestasi ahli atau istimewa misalnya pejabat, tokoh, pakar dalam 

bidang tertentu ( Tarigan 1998:174). 

2) Menarasikan Teks Wawancara 

Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. 

Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, setting dan konflik. 

Narasi pada umumnya merupakan himpunan peristiwa yang disusun berdasarkan 

urutan waktu atau urutan kejadian. Paragraf naratif disusun dengan merangkai 

peristiwa-peristiwa yang berurutan atau kronologis. Tujuannya pembaca 

diharapkan seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan (Muthia 

2007: 2).  

Tulisan narasi yang berasal dari wawancara semua paragraf mulai dari 

awal sampai akhir harus sama dengan sumber aslinya. Artinya seorang penulis 

tidak boleh menambah-nambahkan informasi yang sebenarnya tidak ada dalam 

wawancara. 

Contoh: 

Wartawan : Wah hebat! Adik telah berhasil menjadi juara pertama Olimpiade 
Matematika. 

Pelajar  : Terima kasih. 
Wartawan  : Berapa lama Adik mempersiapkannya? 
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Pelajar   : Yah, kira-kira 1 tahun.  
 

Teks wawancara tersebut jika diubah menjadi narasi akan menjadi seperti berikut 

ini! 

Seorang pelajar telah berhasil menjadi juara pertama Olimpiade 
Matematika. Persiapan yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba tersebut selama 1 
tahun. 

 

Pesan singkat atau memo merupakan salah satu media untuk 

menyampaikan pesan. Memo pada hakikatnya adalah pesan singkat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu.  

Berikut ini contoh materi menulis pesan singkat atau memo. 

Standar Kompetensi 12. Mengungkapkan berbagai informasi dalam 

bentuk narasi dan pesan singkat 

Kompetensi Dasar  12.2. Menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan 

menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang 

santun 

Materi berupa meuulia pesan singkat meliputi (1) pengertian pesan 

singkat, (2) macam-macam pesan singkat, (3) contoh pesan singkat dengan bahasa 

yang efektif dan yang santun. Materi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Pengertian Pesan Singkat 

Memo atau pesan singkat merupakan salah satu alat komunikasi yang 

biasa dilakukan seseorang kepada orang lain dan di lingkup suatu organisasi. 

Memo merupakan singkatan memorandum berasal dari kata memory ( bahasa 

Inggris) yang berarti ingatan. Peredaran memo disuatu organisasi bisa secara 
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horisontal, yakni sesama pimpinan atau sesama fungsionaris organisasi bisa juga 

secara vertikal yakni dari pimpinan ke bawahan. 

2) Macam- Macam Pesan Singkat 

Memo ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Memo yang bersifat resmi 

biasanya memo yang ditulis suatu organisasi atau lembaga, sedangkan memo 

yang bersifat tidak resmi/ pribadi merupakan memo yang ditulis seseorang kepada 

orang lain dalam situasi tidak resmi. 

Karakteristik atau cir-ciri memo resmi adalah sebagai berikut. 

(1) Kepala memo yang isinya nama lembaga dan alamat yang mengirimi 

memo 

(2) Tempat dan tanggal pembuatan memo  

(3) Identitas yang dikirimi memo  

(4) Identisas yang menulis memo  

(5) Perihal yang akan disampaikan dalam memo tersebut  

(6) Isi memonya secara singkat, padat, dan jelas  

(7) Nama terang penulis memo dan  

(8) Bahasanya baku. 

Karakteristik  atau ciri-ciri memo yang tidak resmi adalah sebagai berikut. 

(1) Tempat dan tanggal pembuatan memo  

(2) Nama terang yang dkirimi memo  

(3) Nama terang penulis memo 

(4) Bahasanya tidak baku. 
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3) Contoh Pesan Singkat 

Di bawah ini contoh pesan singkat yang bersifat resmi dan tidak resmi. 

 

Contoh pesan singkat resmi  

SMP 1 Karang Sayung 
Jl. Raya Negara No. 33 Kota Batu 

12 September 2007 
Kepada : Bapak Ramelan 
Dari : Bendahara Sekolah 
Hal : Laporan keuangan 
Harap segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan 
Jambore Tingkat Kabupaten, paling lambat 20 September 2007.                           

Tertanda 
 

Zaenal, S.Pd. 
 

(Sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1 dengan perubahan seperlunya ) 
 

Contoh Pesan Singkat Tidak Resmi 

Dari: Vivi 
Untuk : Heni 
Pesan : Hen, latihan menari tidak jadi karena pelatihnya sedang sakit. 

Tertanda 
Vivi 

 
(Sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1 dengan perubahan seperlunya ) 
 
Pada bagian ini akan disajikan contoh materi menulis puisi berkenaan 

dengan keindahan alam. 

Standar Kompetensi: 16. Megungkapkan keindahan alam dan 

pengalaman melalui kegiatan menulis 

kreatif puisi 
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Kompetensi Dasar: 16.1  Menulis kreatif puisi berkenaan dengan ke-

indahan alam 

Materi berupa menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam. 

meliputi (1) pengertian puisi, (2) unsur-unsur puisi, dan (3) contoh puisi 

berkenaan dengan keindahan alam. Materi tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

1)  Pengertian Puisi 

Puisi merupakan ekspresi (jiwa) penyair mengenai kehidupan manusia, 

alam dan Tuhan melalui media bahasa yang estetik yang secara umum dan utuh 

dipadatkan kata-katanya dalam bentuk teks yang dinamai puisi (Zulfahnur, dkk. 

1997: 79-80) 

2) Unsur-Unsur Puisi 

Suharianto (2005: 38-49) menyebutkan unsur-unsur puisi terdiri atas 

(1)tema, (2) daya bayang, dan (3) rima dan irama. Seperti halnya karya sastra 

prosa puisi juga mempunyai tema. Umumnya tema puisi dinyatakan 

pengarangnya dengan cara tersirat. Daya bayang yakni kemampuan menciptakan 

citra atau bayangan ke dalam benak pembaca. Rima adalah istilah lain untuk 

persajakan dan persamaan bunyi sedangkan irama yang juga dikatakan ritme 

adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut atau cepat lambatnya kata 

atau baris-baris puisi bila puisi itu dibaca. 

3) Contoh Menulis Puisi Berkenaan dengan Keindahan Alam 

Saat itu aku sedang sendirian di rumah. Ibu yang kutunggu tidak segera 
pulang. Suasana terasa sepi. Tibatiba terdengar goncangan keras. Aku kaget 
sekali. Aku berteriak dan lari keluar. Ternyata telah terjadi gempa. Dan aku 
ternganga. Banyak kerusakan terjadi di sekelilingku. 
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Dari pengalaman tersebut, dapat menuangkannya dalam bentuk puisi seperti 
berikut. 

Tanah bergetar 
Pohon dan jalanan berserakan 
Tubuhku menggigil ketakutan 

Dengan sisa keberanian 
Kusebut nama-Nya 

(Sumber: Bahasa Dan Sastra Indonesia 1) 
Di bawah ini akan disajikan contoh materi menulis puisi berkenaan dengan 

peristiwa yang pernah dialami. 

 

Standar Kompetensi 16. Megungkapkan keindahan alam dan pengalaman 

melalui kegiatan menulis kreatif puisi 

Kompetensi Dasar 16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa 

yang pernah dialami. 

Materi berupa menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang 

pernah dialami meliputi (1) pengertian puisi, (2) unsurr-unsur puisi, (3) contoh 

menulis  puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami. Materi tersebut 

setidaknya dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Pengertian Puisi 

Puisi merupakan sebuah karya seni yang bersifat puitis. Kata puitis sudah 

mengandung nilai keindahan yang khusus untuk puisi. Sulit memberi definisi 

puitis itu. Juga sulit menguraikan sifat-sifat yang disebut puitis itu. Hanya saja 

sesuatu itu ( khususnya dalam karya sastra) disebut puitis bila hal itu 

membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas, 

secara umum bila hal itu menimbulkan keharuan disebut puitis ( Biribin 1990:11).  
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2) Unsur-Unsur Puisi 

Suharianto (2005: 38-49) menyebutkan unsur-unsur puisi terdiri atas 

(1)tema, (2) daya bayang, dan (3) rima dan irama. Seperti halnya karya sastra 

prosa puisi juga mempunyai tema. Umumnya tema puisi dinyatakan 

pengarangnya dengan cara tersirat. Daya bayang yakni kemampuan menciptakan 

citra atau bayangan ke dalam benak pembaca. Rima adalah istilah lain untuk 

persajakan dan persamaan bunyi sedangkan irama yang juga dikatakan ritme 

adalah tinggi rendah, panjang pendek keras lembut atau cepat lambatnya kata atau 

baris-baris puisi bila puisi itu dibaca. 

3) Contoh Menulis Puisi Berkenaan dengan Peristiwa yang Pernah  Dialami 

Saat itu aku akan berangkat sekolah. Seperti biasanya, aku berjalan kaki 
karena jarak sekolahku dan rumah tidak terlalu jauh. Jalan yang kulalui ramai 
sekali, semua kendaraan melewati jalan ini. Bus, mobil pribadi, angkutan umum, 
sepeda motor, ataupun sepeda biasa. Semua jadi satu. Dan yang paling ramai, 
ketika harus melewati perempatan itu. Kalau semua tidak mau mengalah, 
kemacetan tak akan terhindari lagi. Sampai suatu saat ketika aku berjalan, kulihat 
dari kejauhan seorang nenek akan menyeberangi jalan itu. Kulihat nenek itu sudah 
maju setengah jalan tetapi tiba-tiba berhenti dan mundur ke belakang. Dan dari 
belakang sebuah mobil menyerempet nenek itu. Kulihat nenek itu terjatuh dan 
kendaraan terhenti, lalu orangorang mulai mengerumuni tempat itu. 
Pengalaman tersebut dapat ditulis  menjadi sebuah puisi di bawah ini 

Seandainya Aku Cepat Berlari 
Seandainya aku cepat berlari  
Nenek itu tak kan terjatuh 
Nenek itu tak kan tersakiti 
Aku menyesali kelambananku 
Nek, maafkan aku 
Tak bisa menolongmu 

(Sumber: Bahasa dan Sastra Indonesia 1) 
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2.2.9 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum merupakan salah satu faktor yang penting dalam konteks 

belajar mengajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 (dalam 

Wagiran 2006:2) mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan 

muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran 

tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/ bahan /alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi 

dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Mulyana (2007:12) mengatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional 

yang disususn, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan 

yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36: 

• Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada standat 

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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• Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan semua pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diservikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

• Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan 

oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi 

lulusan dan standar isis serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat 

oleh BSNP. 

Hartono (2006:1) mengatakan KTSP dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi 

dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan 

KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan 

kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite 

sekolah/ madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan 

disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL 

serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. 

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan 

sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradikma baru 

pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan 

pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar 

mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan 

sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, 
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sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 

tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

Pengembangan KTSP dilakukan oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, 

dan Dewan Pendidikan. Mereka akan melakukan penilaian terhadap hasil 

pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga keberhasilan pembelajaran 

merupakan tanggung jawab guru secara professional. Guru melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas memahami betul apa yang harus dilakukan dalam 

pembelajaran berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dimiliki setiap satuan 

pendidikan di daerah masing-masing. Keterlibatan guru, kepala sekolah , 

masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah, dan dewan pendidikan dalam 

pengambilan keputusan membangkitkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap 

kurikulum, sehingga mendorong mereka untuk memberdayakan sumber daya 

yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

2.2.10 Tujuan Pendidikan 

 Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bamgsa, dan negara. 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang beradasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-
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nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

prubahan zaman. 

 Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum di dalam UU No. 20 

Tahun 2003 Bab II Pasal 3 ( dalam Wagiran 2008:4) adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Mulyana (2007: 13) mengatakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. 

1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 

penegtahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

3) Tujuan pendidkan menengah kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan kejurannya. 
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Badan Standar Nasional Pendidikan ( dalam Hartono 2006: 201) 

menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa Negara 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan 

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.  

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (2003:4) menjabarkan 

relevansi materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan ialah penggunaan kata/ 

kalimat/ wacana menimbulkan dorongan dan penghargaan terhadap salah satu 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu (1) kebhinekaan; kesadaran akan 

keanekaragaman dalam masyarakat dan kesediaan untuk hidup bersama dengan 

rukun, (2) pengembangan budaya bangsa, (3) pengembangan ilmu, teknologi, dan 
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seni, dan (4) pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, dan 

kesantunan sosial. 

 

2.2.11 Kebenaran Ilmu Bahasa dan Ilmu Sastra 

Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia dibuat dengan 

memberikan penekanan pada keterampilan berbahasa dan bersastra. Pembelajaran 

tersebut  memungkinkan siswa untuk berlatih terampil berkomunikasi baik lisan 

maupun tertulis. Siswa dapat berekspresi dan berkreasi yang memungkinka siswa 

dapat mengembangkan kemampuannya. 

Welek ( dalam Jabrohim,dkk. 2009:15) mengemukan perbedaan antara 

bahasa keilmuan dan bahasa sastra. Bahasa keilmuan bersifat mengajar (to teachl) 

dan murni denotasi yang bertujuan untuk korespondensi satu lawan satu antara 

tanda dan artinya. Di samping itu, bahasa keilmuan cenderung ke arah sebuah 

sistem tanda dan artinya. Bahasa keilmuan juga cenderung memakai ragam resmi, 

cenderung menjauhi kata-kata tak baku, dan berupaya meniadakan nada personal 

Bahasa sastra diresapi peristiwa sejarah, kenangan, dan asosiasi. Bahasa sastra 

memuat juga warisan sosiokultur masyarakat, penuh homonim, kategori-kategori 

semau-maunya, irrosional, konotatif. dan mempunyai segi ekspresif 

Wagiran dan much Doyin  (2005:43) mengatakn keterampilan menulis 

harus memperhatikan kebenaran ilmu bahasa sebagai berikut.    

 



53 

 

1) Pemakaian Tanda Baca  

Pemakaian tanda baca yang secara konvensional sisetujui bersama untuk 

memberi makna kepada pembaca mengenai sesuatu yang ingin disampaikan oleh 

penulis. Kesalahan pemakaian tanda baca dapat menimbulkankesalahan makna 

2) Pemakaian Ejaan 

Pemakaian ejaan merupakan kesepakatan bersama dalam penulisan. 

3) Pilihan Kata atau Diksi 

Pemilihan kata dalam menulis sangat diperlukan. Sebuah kata dapat 

menimbulkan berbagai makna. Pemilihan kata yang sesuai dengan situasi 

berbahasa sangat menentukan pada pemahaman hasil tulisan. Ada kata yang 

bermakna lugas, denotatif, konotatif, ada kata baku dan nonbaku. 

Kata yang digunakan dalam karangan ilmiah tidak sama dengan kata yang 

digunakan dalam karangan fiksi. Karangan ilmiah menggunakan kata-kata yang 

bermakna lugas supaya tidak menimbulkan makna ganda. 

4) Kalimat 

Pemakaian kalimat efektif dituntut dalam menulis. Efektifitas kalimat 

ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 

(1) Kalimat mengandung satu kesatuan pikiran, mengandung satu 

ide pokok yang tunggal 

(2) Unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat mempunyai 

hubungan yang jelas. Hubungan itu bias berupa hubungan antarsubjek dan 

predikat, subjek atau predikat dengan objek dan keterangan. Hubungan 

unsure-unsur iitu harus jelas. Ketidakjelasan hubungan unsure-unsur 
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dalam kalimat akan merusak satuan ide yang diungkapkan dalam kalimat 

tersebut. 

5) Paragraf atau Alinea 

Paragraf adalah satuan alinea yang lebih luas daripada kalimat. Paragraph 

merupakan himpunan kalimatyang berkaitan dalam satu rangkaian untuk 

membentuk satu ide. Ide akan menjadi jelas karena dibantu oleh uraian-uraian 

tambahan yang menjelaskan ide yang dikemukakan. 

Pengajaran sastra bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang sastra dalam bentuk teori maupun praktik. Pengalaman sastra 

dapat diperoleh dengan cara membaca, mendengarkan hasil atau mengalami 

kegiatan menulis karya sastra. Pengalaman sastra dapat diperoleh dengan 

mengapresiasi dan mengekspresi hasil karya sastra. Kegiatan apresiasi dapat 

dilakukan dngan cara mendengarkan, menonton, menulis karya sastra sehingga 

tumbuh pengertian, pemahaman, dan penghargaan terhadap karya sastra. Adapun 

kegiatan ekspresi sastra bertujuan untuk mengembangkan daya cipta siswa dengan 

menulis puisi, prosa, bermain drama. 

 

2.2.12 Perkembangan Kognitif Siswa 

Pikiran yang berada pada diri manusia adalah alat yang sangat bermanfaat 

dalam proses belajar.psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak 

ditentukan oleh stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang 

ada pada dirinya sendiri faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi 

yang berfungsi untuk mengenal dunia luar. Dengan pengenalan itu manusia 
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mampu memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pada pandangan itu, 

teori psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-

unsur kognisi terutama unsure pikiran untuk mengenal dan memahami stimulus 

dari luar ( Anni  2007:48). 

 Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang 

perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif 

membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-

pengalaman dan iteraksi-interaksi mereka. Menurut Piaget (dalam Soeparwoto 

2005:84), setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru di lahirkan 

sampai mengijak usia dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif. 

Empat tingkat perkembangan kognitif itu adalah 

1) Sensori motor (usia 0 – 2 tahun) 

2) Praoperasional (usia 2 – 7 tahun) 

3) Operasional konkret (usia 7 – 11 tahun) 

4) Operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa) 

Empat tingkat perkembangan kognitif tersebut dijabarkan  sebagai berikut. 

1) Tahap sensomotorik/ insingtif (0-2 tahun) 

Tahap ini merupakan masa di mana segala tindakan tergantung  melalui 

pengalaman inderawi. Anak melihat dan meresapkan apa yang terjadi tetapi belum 

mempunyai cara untuk mengkategorikan pengalaman itu. 

2) Tahap praoperasional/ intuitif (2-7 tahun) 

Tahap ini individu tidak ditentukan oleh pengamatan inderawi saja tetapi 

juga oleh intuisi. Anak mampu menyimpan kata-kata serta menggunakan, 
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terutama yang berhubungan erat dengan kebutuhan mereka. Pada masa ini anak 

siap belajar bahasa, membaca menyanyi. Menggunakan bahasa yang benar untuk 

berbicara pada anak akan mempunyai akibat yang baik bagi perkembangan bahasa 

mereka. Cara belajar dengan memegang peran pada tahap ini adalah intuisi (gerak 

hati). Pada tahap ini anak suka berhayal  intuisi membebaskan mereka dan 

semaunya berbicara, tanpa menghiraukan pengalaman konkret dan paksaan dari 

luar. Sering kita lihat anak berbicara sendiri dengan benda-benda disekitarnya, 

misalnya pohon, anjing, kucing, dan sebagainya yang menurut mereka benda-

benda tersebut dapat mendengar dan berbicara. Peristiwa semacam ini baik untuk 

melatih diri anak untuk menggunakan kekayaan bahasanya. Piaget menyebut 

tahapan ini sebagai tahap “ collective monolog”. Pembicara yang egosentris dan 

hubungan dengan orang yang sedikit sekali. 

3) Tahap konkret operasional (7-11 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah memahami hubungan fungsional karena mereka 

sudah menguji coba suatu permasalahan. Cara berpikir  anak masih konkret belum 

menangkap yang abstrak. Dalam hal ini sering terjadi kesulitan antara orang tua 

dan guru. Misalnya orang tua ingin menolong anak mengerjakan pekerjaan rumah, 

tetapi memakai cara yang berbeda dengan cara yang dipakai oleh guru,  sehingga 

anak tidak setuju.  Akibatnya cara yang ada tidak dimengerti semua. 

4) Tahap formal operasional (11 tahun ke atas) 

Pada tahap ini individu mengembang pikiran formalnya. Mereka bisa 

mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan 

kiasan dapat mereka mengerti. Melibatkan mereka dalam suatu kegiatan akan 
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memberikan akibat yang lebih positif. Misalnya menulis puisi lebih 

menguntungkan daripada menonton. Praktik lebih baik atau lebih menguntungkan 

dari pada teori. 

Siswa SMP dan SMA dilihat dari sisi usia 12-15 dan 15-17 tahun, 

kelompok ini tergolong ke dalam masa adolescene, dan mulai memesuki tahap 

formal operations. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah yang dapat diselesaikan melalui operasi logis. Hal ini 

ditandai dengan kemampuan anak yang lebih baik dalam mengorganisasi data, 

membuat alasan-alasan ilmiah, serta merumuskan hipotesis. Anak juga berpikir 

dalam jangkauan yang lebih jauh daripada kenyataan konkret. Kalau pada tahap 

perkembangan sebelumnya anak hanya mamapu melihat hubungan antara 

bilangan dengan benda-benda konkret, pada tahap perkembangan berikutnya anak 

mampu berpikir tentang hubungan dan khayalan abstrak dan membuat pernyataan 

verbal serta dalil-dalil. Mereka sering melibatkan diri dalam diskusi-diskusi 

filsafat, agama, dan moral. Salah satu contoh adalah dapat dilihat dari penggunaan 

kata dan kalimat.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Buku teks mempunyai kedudukan yang penting bagi guru maupun siswa. 

Dalam kegiatan belajar mengejar buku teks tidak dapat diabaikan sebab tanpa 

buku teks guru tidak dapat mengajar dengan baik.                                          

Berkenaan dengan pentingnya buku teks dalam  pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia di SMP, timbul pertanyaan apakah buku teks bahasa dan sastra 
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Indonesia yang beredar di masyarakat sudah memenuhi standar mutu, baik dilihat 

dari tolak ukur kurikulum maupun teori-teori ilmu yang relevan. Oleh karena, itu 

perlu dilakukan penelitian terhadap buku teks-buku teks tersebut. Salah satu buku 

teks yang perlu diteliti ialah buku teks bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Esis 

The  Innovative Learning untuk memilih buku teks yang berkualitas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang  menghasilkan data deskriprtif berupa kata-kata bukan 

angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel. Laporan hasil 

penelitian mengandung kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan inti penyajian. 

 Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik (1) natural setting sebagai 

sumber data langsung, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih mengutamakan proses dari 

pada hasil (4) analisis data dilakukan saat dan setelah pengumpulan data, dan (5) 

makna atau meaning merupakan perhatian utama (Syamsuddin 2006: 94)  

 Penelitian kualitatif digunakan untuk menyimpulkan data yaitu dengan 

mengelompokkan data menurut kriteria penilan kualitas isi, kemudian dibuat 

abstraksi. Data dan analisis dalam penelitian ini berbentuk kata untuk memperoleh 

gambaran atau informasi. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan maksud untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan kualitas isi dari tiap materi yang disajikan      

dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innovative  Learning. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah materi bahasa Indonesia aspek menulis 

buku Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia untuk SMP 

dan MTs Kelas VII terbitan  Esis The Innovative Lerning. Adapun sumber data 

penelitian ini adalah buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII  terbitan 

Esis The Innovative Learning  

 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah menilai kualitas isi buku teks bahasa Indonesia  

aspek menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning. 

Kriteria penilaian kualitas isi buku teks meliputi (1) kesesuaian isi dengan 

kurikulum, (2) relevansi materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan, (3) kebenaran 

materi ditinjau dari ilmu bahasa dan ilmu sastra, dan (4) kesesuaian materi dengan 

tingkat perkembangan kognitif siswa. 

Kesesuaian materi dengan kurikulum mengacu pada kriteria berikut ini. 

1) Kecocokan bahan pelajaran dengan materi yang tercantum dalam 

kurikulum secara proposional. Indikatornya memuat materi (1) 

keterampilan berbahasa dan (2) keterampilan bersastra. 

2) Keterpaduan materi keterampilan berbahasa dan pengalaman 

bersastra. Indikatornya memuat meteri keterampilan berbahasa dan 

pengalaman bersastra meliputi (1) dikembangkan secara terpadu, dan 

(2) berorientasi pada proses pembelajaran, bukan pada pengetahuan. 
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3) Kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum. Indikatornya 

memuat kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum meliputi: (1) 

penambahan materi berupa penyediaan materi pilihan yang sejenis, (2) 

penambahan materi berupa penyediaan konteks seperti konteks sosial 

budaya berupa latar, waktu dan tempat, dan (3) perincian materi 

pokok, seperti definisi, uraian, dan contoh.               

Relevansi materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan mengacu pada 

kriteria relevansi penggunaan kalimat atau wacana dengan tujuan pendidikan. 

Indikatornya memuat penggunaan kalimat atau wacana menimbulkan dorongan 

dan pengghargaan terhadap salah satu tujuan pendidikan yaitu (1) kebhinekaan: 

kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat dan kesediaan untuk hidup 

bersama dengan rukun, (2) pengembangan budaya bangsa, (3) pengembangan 

ilmu teknologi dan seni, dan (4) pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan 

perasaan, dan kesantunan sosial. 

Kriteria pada subaspek kebenaran materi ditinjau dari segi ilmu bahasa dan 

sastra  

(1) Kebenaran dalam menjelaskan prinsip kebahasaan dipandang dari ilmu 

bahasa. Indikatornya memuat prinsip kebahasaan (disertai contoh-contoh) 

dan mengarah pada peningkatan keterampilan berbahasa. 

(2) Kebenaran dalam menjelaskan prinsip kesastraan dipandang dari ilmu 

sastra. Indikatornya memuat prinsip kesastraan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengarah pada peningkatan 

apresiasi, ekspresi dan kreasi sastra. 
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Kebenaran sarana penyajian materi (wacana) dilihat dari konteks 

pembelajaran. Indikatornya memuat wacana untuk menyajikan materi sesuai 

dengan ciri-ciri wacana (contoh wacana puisi sesuai dengan hakikat puisi, wacana 

percakapan sesuai dengan konteks percakapan). 

Kesesuiaan materi dengan tingkat perkembangan kognitif siswa yaitu 

struktur kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan perkembangan kognitif 

siswa.Teori perkembangan kognitif yang digunakan penulis ialah teori 

perkembangan kognitif siswa menurut Pusbuk (2005: 22) dan  menurut 

Piaget(dalam Soeparwoto 2005:84).,  

Perkembangan kognitif siswa menurut Pusbuk (2005: 22) 

Indikatornya memuat penggunaan struktur kebahasaan dan kesastraan 

sesuai dengan pikiran, perasaan, dan etika siswa serta materi mengandung unsur 

edukatif. 

Menurut Piaget (dalam Soeparwoto 2005:84)perkmbangan kognitif siswa 

sebagai berikut. 

Tahap sensomotorik/ insingtif (0-2 tahun) 

Tahap ini merupakan masa di mana segala tindakan tergantung  melalui 

pengalaman inderawi. Anak melihat dan meresapkan apa yang terjadi, tetapi 

belum mempunyai cara untuk mengkategorikan pengalaman itu. 

Tahap praoperasional/ intuitif (2-7 tahun) 

Tahap ini individu tidak ditentukan oleh pengamatan inderawi saja, tetapi 

juga oleh intuisi. Anak mampu menyimpan kata-kata serta menggunakan, 

terutama yang berhubungan erat dengan kebutuhan mereka. Pada masa ini anak 
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siap belajar bahasa, membaca menyanyi. Menggunakan bahasa yng benar untuk 

berbicara pada anak akan mempunyai akibat yang baik bagi perkembangan bahasa 

mereka. Cara belajar dengan memegang peran pada tahap ini adalah intuisi (gerak 

hati). Pada tahap ini anak suka berhayal  intuisi membebaskan mereka dan 

semaunya berbicara, tanpa menghiraukan pengalamankonkretdan paksaan dari 

luar. Sering kita lihat anak berbicara sendiri dengan benda-benda disekitarnya, 

misalnya pohon, anjing, kucing, dan sebagainya yang menurut mereka benda-

benda tersebut dapat mendengar dan berbicara. Peristiwa semacam ini baik untuk 

melatih diri anak untuk menggunakan kekayaan bahasanya. Piaget menyebut 

tahapan ini sebagai tahap “ collective monolog”. Pembicara yang egosentris dan 

hubungan dengan orang yang sedikit sekali. 

Tahap konkriet operasional (7-11 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah memehami hubungan fungsional karena mereka 

sudah menguji coba suatu permasalahan. Cara berpikir  anak masih konkret belum 

menangkap yang abstrak. Dalam hal ini sering terjadi kesulitan antara orang tua 

dan guru. Misalnya orang tua ingin menlong anak mengerjakan pekerjaan rumah, 

tetapi memakai cara yang berbeda dengan cara yang dipakai oleh guru,  sehingga 

anak tidak setuju.  Akibatnya cara yang ada tidak dimengerti semua. 

Tahap formal operasional (11 tahun ke atas) 

Pada tahap ini individu  mengembang  pikiran formalnya. Mereka bisa 

mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Arti simbolik dan 

kiasan dapat mereka mengerti. Melibatkan mereka dalam suatu kegiatan akan 

memberikan akibat  yang lebih positif. Misalnya menulis puisi lebih 
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menguntungkan daripada  menonton. Praktik lebih baik atau lebih 

menguntungkan dari pada teori. 

Siswa SMP dan SMA dilihat dari sisi usia 12-15 dan 15-17 tahun, 

kelompok ini tergolong ke dalam masa adolescene, dan mulai memesuki tahap 

formal operations. Pada tahap ini anaak  mulai mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah yang dapat diselesaikan melalui operasi logis. Hal ini 

ditandai dengan kemampuan anak yang lebih baik dalam mengorganisasi data, 

membuat alalasan-alasan ilmiah, serta merumuskan hipotesis. Anak juga berpikir 

dalam jangkauan yang lebih jauh daripada kenyataan konkret. Kalau pada tahap 

perkembangan sebelumnya anak hanya mamapu melihat hubungan antara 

bilangan dengan benda-benda konkret, pada tahap perkembangan berikutnya anak 

mampu berpikir tentang hubungan dan khayalan abstrak dan membuat pernyataan 

verbal serta dalil-dalil. Mereka sering melibatkan diri dalam diskusi-diskusi 

filsafat, agama, dan moral. Salah satu contoh adalah dapat dilihat dari penggunaan 

kata dan kalimat. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi dan kartu 

data. Observasi dalam format penilaian ini dikembangkan dalam format kualitas 

isi materi dari pusat perbukuan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. Pusbuk( 2005:37-38) berisi standar buku pelajaran bahasa dan sastra 

Indenesia, butir-butir   terdapat dalam format kualitas isi  sebagai  berikut.  
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Tabel 3.1 Kualitas Isi Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia  

Subaspek Kriteria  Indikator 
Kesesuaian  
materi dengan 
kurikulum 
 
 
 
 

Kecocokan bahan 
pelajaran dengan materi 
pokok yang tercantum 
dalam kurikulum   
 

Materi kemampuan berbahasa 
dan kemampuan bersastra 
dimuat secara proposional 

Keterpaduan  materi Materi kemampuan berbahasa 
dan kemampuan bersastra 
dimuat secara terpadu. 
Meteri  kemampuan berbahasa 
dan pengalaman bersastra 
diarahkan pada proses 
pembelajaran, bukan pada 
pengetahuan. 

Kesesuaian pengayaan 
materi dengan kurikulum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengayaan materi hádala 
berupa: 
(1) penambahan materi berupa 
penyediaan materi pilihan yang 
sejenis,  
(2) penambahan materi berupa 
penyediaan konteks seperti 
konteks   sosial budaya berupa 
latar, waktu dan tempat,  
(3) perincian materi pokok, 
seperti definisi, uraian, dan 
contoh.       

Relevansi   
materi ditinjau 
dari segi tujuan 
pendidikan 
 
 

Kesesuaian penggunaan 
kata, kalimat atau wacana 
dengan tujuan pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penggunaan kalimat atau 
wacana menimbulkan dorongan 
dan penghargaan terhadap salah 
satu tujuan pendidikan  yaitu 
(1) kebhinekaan: kesadaran 
akan keberagaman dalam 
masyarakat dan kesediaan 
untuk  hidup bersama dengan 
rukun, 
(2) pengembangan budaya 
bangsa,  
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(3) pengembangan ilmu 
teknologi dan seni,  
(4) pengembangan kecerdasan 
berpikir, kehalusan perasaan, 
dan kesantunan sosial. 
 
Isi wacana mengacu pada 
berbagai segi kehidupan 
manusia 

Kebenaran 
materi ditinjau  
dari segi ilmu 
bahasa dan  
sastra 

Kebenaran dalam 
menerapkan prinsip 
kemampuan berbahasa 
berdasarkan teori 
berbahasa  

Prinsip berbahasa diterapkan 
secara benar  (disertai contoh-
contoh) dan mengarah pada 
peningkatan keterampilan 
berbahasa 

Kebenaran dalam 
menerapkan  prinsip 
kemampuan bersastra 
berdasarkan teori bersastra 

Prinsip bersastra diterapkan 
secara benar  (disertai contoh-
contoh) dan mengarah pada 
peningkatan kemampuan 
bersastra (apresiasi, ekspresi 
dan kreasi  sastra). 

Kebenaran sarana 
penyajian materi (wacana) 
dilihat dari konteks 
pembelajaran 

Wacana untuk menyajikan 
materi sesuai dengan ciri-ciri 
wacana (contoh wacana puisi 
sesuai dengan hakikat puisi, 
wacana percakapan sesuai 
dengan konteks percakapan). 
 

Kesesuiaan         
materi pokok 
dengan tingkat 
perkembangan 

Struktur kebahasaan dan 
kesastraan sesuai dengan 
perkembangan kognitif 
siswa 

Struktur kebahasaan dan 
kesastraan sesuai dengan 
pikiran, perasaan, dan etika 
siswa. 
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kognitif siswa 
 

Materi   mengandung 
unsur edukatif. 

(1) Penggunaan bahasa 
mendorong siswa ke arah 
perbuatan baik. 
(2) Penggunaan bahasa 
mendorong siswa  berpikir 
jernih dan berdaya cipta. 
(3) Penggunaan bahasa tidak 
mengandung hal-hal yang 
bertentangan dengan nili-nilai 
yang dijunjung oleh masyarakat 
yang beradab. 

 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kartu data. Secara lengkap kartu data yang dimaksud sebagai berikut. 

Contoh  kartu data 

Buku Kurikulum  standar isi 
 
Tebitan:  Esis The Innovative Learning 
Bab:                            Halaman: 
Aspek : menulis 
Menulis     pantun  
 
Menyebutkan ciri-ciri pantun 
Menulis pantun yang menyatakan  
kegembiraan atau humor sesuaia  dengan 
syarat pantun 
Bermain balas pantun 

Standar Kompetensi: 
8. Mengekspresikan pikiran, perasaan, 
dan pengalaman melalui pantun dan 
dongeng. 

Kompetensi dasar 
 
 
 
 Menulis pantun 
yang sesuai 
dengan syarat-
syarat pantun 

 
8.2 

Dari  data di atas dapat diketahui bahwa 
materi yang terdapat dalam buku teks 
sama dengan kompetensi dasar: 8.1 
Menulis pantun yang sesuai dengan 
syarat-syarat pantun. 
Simpulan : sesuai / tidak sesuai * 
 * coret yang tidak perlu      

 

8.1
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, 

pilah dan catat. Teknik simak dilakukan untuk memilah secara keseluruhan dari 

isi buku. Teknik pilah digunakan untuk memilah secara keseluruhan aspek 

menulis yang berkenaan dengan kualitas isi yang ada dalam buku teks bahasa 

Indonesia untuk SMP kelas VII aspek menulis terbitan Esis The Innovative 

Learning Teknik catat disajikan untuk mencatat analisis kualitas isi buku teks 

bahasa Indonesia aspek  menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innovative Learning. 

Langkah-langkah yang dilakukan  dalam pengumpulan data sebagai berikut. 

(1) Peneliti  membaca,  memeriksa, dan mempelajari secara sekilas buku yang 

dijadikan sumber data sehingga peneliti dapat mengetahui secara 

keseluruhan dari isi buku. 

(2) Peneliti memilah materi yang akan dianalisis berkenaan dengan kualitas isi 

buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk SMP kelas VII terbita 

Esis The Innovative Learning. Dengan kriteria adanya kesesuaian isi buku 

teks aspek menulis dengan kurikulum baik standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar. 

No. Materi pelajaran Sesuai Tidak  
sesuai 

1. 
 
 
2 
 
 

Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 
baik dan benar. 
Menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, 
baik, dan benar. 
Jumlah 

V 
 
 

V 
 

...% 

- 
 
 
- 

 
...% 
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(3) Setelah melalui proses memilah, peneliti kemudian mencatat data 

didasarkan pada setiap submateri dalam buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk  siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning. 

(4) Peneliti memberi tanda pada kartu data sesuai dengan permasalahannya.  

Buku Kurikulum  standar isi 
 
Tebitan:  Esis The Innovative Learning 
Bab:                              Halaman: 
Aspek : menulis 
Menulis     pantun  
 
Menyebutkan ciri-ciri pantun 
Menulis pantun yang menyatakan  
kegembiraan atau humor sesuai  dengan 
syarat pantun 
Bermain balas pantun 

Standar Kompetensi: 
8. Mengekspresikan pikiran, 
perasaan, dan pengalaman melalui 
pantun dan dongeng. 

Kompetensi dasar 
 
 
  
Menulis pantun 
yang sesuai 
dengan syarat-
syarat pantun 

 
8.2 

Dari  data di atas dapat diketahui bahwa 
materi yang terdapat dalam buku teks sama 
dengan kompetensi dasar: 8.1 Menulis pan-
tun yang sesuai dengan syarat-syarat pantun. 
 
Simpulan : sesuai  
 

3.6 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 Moleng 2007:220) .memberikan definisi dan menyatakan bahwa 

kajian isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik simpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis 

 Sukmadinata (2008:81) mengatakan kegiatan analisis isi ditujukan untuk 

mengetahui makna, kedudukan dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, 

8.1
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program, kegiatan, peristiwa yang ada atau terjadi selanjutnya mengetahui 

manfaat hasil atau dampak dari hal-hal tersebut. 

 Margono, S (2005: 181) menyebut analisis konten dengan teknik 

dokumenter yaitu 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. 

 

3.7 Teknik  Pemaparan Hasil Analisis Data 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penyajian atau pemaparan hasil  

analisis data. Menurut Sudaryanto ( 1993: 144-145) metode dan teknik penyajian 

hasil data ada dua, yaitu bersifat informal dan formal. Metode penyajian informal 

adalah perumusan dengan kata-kata biasa sedangkan penyajian formal adalah 

perumusan dengan tanda dan lambang-lambang. Pemaparan hasil analisis dalam 

penelitian bertolak dari masalah-masalah yang disajikan. 

Dalam   penelitian ini data dan analisisnya berbentuk  deskripsi  fenomena 

dengan   kata-kata.  Sajian data ada yang berbentuk tabel dan ada yang berupa 

kutipan, sedangkan analisis berupa komentar didasarkan pada  tolak ukur 

kurikulum.   Peneliti menggunakan analisis formal dan annalisis informal dalam 

analisis data.  
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BAB IV 

KUALITAS ISI  BUKU TEKS BAHASA INDONESIA ASPEK MENULIS 

UNTUK SMP KELAS VII TERBITAN ESIS THE INNOVATTIVE 

LEARNING 

 

Pada bab ini dideskripsikan hasil analisis mengenai kualitas isi buku teks 

bahasa Indonesia aspek menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innovative Learning. Pembahasan kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovatiuve Learning  meliputi (1) 

kesesuaian isi dengan kurikulum, (2) relevansi materi ditinjau dari segi tujuan 

pendidikan, (3) kebenaran  materi ditinjau dari ilmu bahasa dan ilmu sastra, dan 

(4) kesesuaian materi dengan tingkat kognitif siswa. Pengukuran kualitas isi buku 

teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innovative Learning dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

buku teks yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 

4.1 Kualitas Isi Buku Teks Bahasa  Indonesia Aspek Menulis Untuk  SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 

Pembahasan mengenai kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk  SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning berdasarkan 

penilaian buku teks meliputi (1) kesesuaian isi dengan kurikulum, (2) relevansi 

materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan, (3) kebenaran materi ditinjau dari ilmu 

bahasa dan ilmu sastra, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat kognitif siswa.  
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Berikut ini analisis kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis 

untuk  SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning. 

 

4.1.1 Kesesuaian Isi dengan Kurikulum Standar Isi 

 Secara keseluruhan keterampilan menulis untuk siswa SMP kelas VII 

terdapat empat standar kompetensi dan sembilan kompetensi dasar. Berdasarkan 

penelitian dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

didapati kesesuaian dan ketidaksesuaian antara materi buku teks dengan 

kurikulum. 

Analisis kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk SMP 

kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning menggunakan Pedoman 

Penilaian Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan. Format kualitas isi atau materi yang 

diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan ( 2005: 37) 

berisi standar isi buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, butir-butir yang 

terdapat dalam format kualitas isi berkaitan dengan subaspek kesesuaian  materi 

dengan kurikulum sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Kesesuaian Materi dengan Kurikulum 

Subaspek Kriteria Indikator 
Kesesuaian  
materi dengan 
kurikulum 
 
 
 

Kecocokan bahan pelajaran 
dengan materi pokok yang 
tercantum dalam kurikulum 

Materi kemampuan 
berbahasa dan 
kemampuan bersastra 
dimuat secara 
proporsional 
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Keterpaduan  materi 
 
 

Materi kemampuan 
berbahasa dan 
kemampuan bersastra 
dimuat secara terpadu 
Meteri  kemampuan 
berbahasa dan 
pengalaman bersastra 
diarahkan pada proses 
pembelajaran, bukan 
pada pengetahuan. 

Kesesuaian pengayaan materi 
dengan kurikulum 

Pengayaan materi adalah  
berupa:  
1. Penambahan materi 
berupa penyediaan materi 
pilihan yang sejenis,  
2. Penambahan materi 
berupa penyediaan 
konteks seperti konteks  
sosial budaya berupa 
latar, waktu dan tempat,  
3. Perincian materi 
pokok, seperti definisi, 
uraian, dan contoh.    

 

Berikut ini penjabaran penilaian kesesuaian materi buku teks bahasa 

Indonesia aspek menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative 

Learning dengan kurikulum. 

Secara kuantitatif kesesuaian materi buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan 

kompetensi dasar dalam kurikulum 80 % sedangkan yang tidak sesuai 20 %. Hasil 

analisis kesesuaian materi menulis buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 
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VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan kurikulum dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 Kesesuaian Materi Menulis pada Buku Teks Bahasa Indonesia 
untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
dengan Kurikulum Standar Isi 

Kompetensi Dasar 
dalam KTSP 

Kompetensi Dasar 
dalam buku teks 

hlm. Sesuai Tidak 
sesuai 

4.1 Menulis buku harian 
atau pengalaman pribadi 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 

Menulis buku harian 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 

95 √ 
 
 
 

- 
 
 
 

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
komposisi, isi,dan bahasa 

Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasayang 
komunikatif. 

 
57 

 
√ 

 
- 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif, baik, 
dan benar. 

Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif dan 
komunikatif 

 
 

77 

 
 
√ 

 
 
- 

 8.1 Menulis pantun yang 
sesuai dengan syarat-
syarat pantun 

Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau humor 
sesuai dengan syarat 
pantun. 
 

19 √ - 

8.2 Menulis  kembali de-
ngan bahasa sendiri do-
ngeng yang pernah diba-
ca atau didengar. 

Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 

 
45 

 
√ 

 
- 

12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi 
narasi 

Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

 
 
 

161 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 
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12.2. Menulis pesan 
singkat sesuai dengan isi, 
dengan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 

Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, de-
ngan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 
 

 
 

183 

 
 
√ 

 
 
- 

16.1  Menulis kreatif 
puisi berkenaan dengan 
keindahan alam 

Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam 

 
141 

 
√ 

 
- 

16.2 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan pe-
ristiwa yang pernah 
dialami. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
√ 

- Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematika yang tepat 
dan dahasa yang baku 

201 - √ 

Jumlah  10 8 2 
Persentase  100% 80% 20% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kesesuaian materi menulis dengan 

kurikulum pada buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Esis 

The Innovative Learning tergolong materi yang bagus. 

Analisis kesesuaian isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk 

siswa SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan kurikulum 

berdasarkan kecocokan materi dengan kurikulum, keterpaduan materi, dan  

kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum sebagai berikut. 
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1) Materi menulis pantun terdapat pada bab 3. Menulis pantun merupakan 

standar kompetensi buku teks yang sesuai dengan standar kompetensi 

kurikulum yaitu 8. Mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman 

melalui pantun dan dongeng. Subbab menulis pantun yang menyatakan 

kegembiraan atau humor sesuai dengan syarat pantun sesuai dengan 

kompetensi dasar 8.1 menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat 

pantun. 

Materi menulis pantun berupa hakikat pantun disertai contoh pantun yang 

sesuai dengan syarat pantun. Materi menulis pantun diarahkan pada proses 

pembelajaran, bukan hanya sebagai pengetahuan dengan cara siswa 

berlatih menulis pantun.  

Kesesuaian pengayaan materi menulis pantun berupa perincian materi 

menulis pantun meliputi definisi pantun, ciri-ciri pantun, contoh-contoh 

pantun dan latihan menulis pantun.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi menulis pantun sesuai 

dengan kurikulum 

2) Materi menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah   

dibaca atau didengar terdapat pada bab 6. Subbab menulis kembali 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar sebagai kompetensi dasar buku 

teks sesuai dengan kompetensi dasar 8.2 Menulis  kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar.  

Materi menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

disajikan berupa uraian materi dan gambar. Uraian materi dapat 
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menambah pengetahuan siswa tentang hakikat dongeng, ciri-ciri dongeng, 

dan jenis dongeng. Wacana berupa gambar memudahkan siswa memahami 

dongeng. Materi menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau 

didengar dimuat secara terpadu dan diarahkan pada proses pembelajaran, 

bukan hanya sebagai pengetahuan dengan cara siswa berlatih menulis 

kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar. 

Kesesuaian pengayaan materi menulis kembali dongeng yang pernah 

dibaca atau didengar dengan kurikulum berupa penambahan materi 

menulis parodi dongeng sebagai pilihan materi yang sejenis dan materi 

menulis kembali dongeng dirinci seperti definisi dongeng dan uraian 

materi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi menulis kembali 

dongeng yang pernah didengar atau dibaca telah sesuai dengan kurikulum. 

3) Materi menulis surat pribadi terdapat pada bab 7. Bab 7 berjudul menulis 

surat pribadi sebagai sandar kompetensi buku teks sesuai dengan standar 

kompetensi kurikulum yaitu 4. Mengungkapkan  pikiran dan pengalaman 

dalam buku harian dan surat pribadi. Subbab menulis surat pribadi dengan 

memperhatikan sistematika surat dan bahasa yang komunikatif sesuai 

dengan kompetensi dasar 4.2 menulis surat pribadi dengan memperhatikan 

komposisi isi dan bahasa. 

Materi menulis surat pribadi dikembangkan secara tuntas dan dijabarkan 

secara rinci. Materi menulis surat pribadi berupa pengertian surat pribadi, 

skema surat pribadi, contoh surat pribadi dan latihan menulis surat pribadi 
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dengan memperhatikan sistematika surat dan bahasa yang komunikatif. 

Materi menulis surat pribadi sesuai kurikulum pada kompetensi dasar 4.2 

menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi,dan bahasa. 

4) Materi menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik dan 

benar terdapat pada bab 9. Salah satu subbab yang terdapat pada bab 9 

berupa kompetensi dasar menulis teks pengumuman dengan bahasa yang 

efektif dan komunikatif. Subbab menulis pengumuman sesuai dengan 

kurikulum. 

Materi menulis pengumuman dikembangkan secara terpadu, diorientasikan 

pada proses pembalajaran bukan sekadar pengetahuan. Kesesuaian 

pengayaan materi dengan kurikulum berupa materi menulis pengumuman 

dijabarkan secara rinci seperti definisi pengumuman, uraian materi, contoh 

pengumuman dan latihan menulis pengumuman dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa yang efektif dan komunikatif. Materi ini sesuai dengan 

kompetensi dasar 4.3 Menulis teks pengumuman dengan bahasa yang 

efektif, baik, dan benar. 

5) Materi menulis buku harian terdapat pada bab 11. Bab 11 berjudul 

Menulis Buku Harian merupakan standar kompetensi buku teks yang 

sesuai dengan standar kompetensi kurikulum yaitu 4. Mengungkapkan 

pikiran dan perasaan dalam buku hari dan surat pribadi. Subbab menulis 

buku harian dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 

ekspresif menjadi kompetensi dasar buku teks sesuai dengan kompetensi 
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dasar kurikulum 4.1  menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan 

memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang ekspresif.  

Tujuan pembelajaran menulis buku harian atau pengalaman pribadi         

dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang ekspresif 

tercapai dengan cara siswa berlatih menulis buku harian.  

Materi menulis buku harian dikembangkan secara tuntas, diorientasikan 

pada proses belajar bukan sekadar pengetahuan dengan cara siswa berlatih 

menulis buku harian. Kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum 

pada bab ini berupa perincian materi menulis buku harian seperti definisi 

buku harian, uraian materi buku harian, contoh buku harian, dan latihan 

menulis buku harian.   

Dari uaraian di atas, materi menulis buku harian sudah sesuai dengan 

kurikulum. 

6) Materi menulis puisi terdapat pada bab 16. Bab 16 berjudul Menulis Puisi 

merupakan standar kompetensi buku teks sesuai dengan standar 

kompetensi kurikulum yaitu 16. Mengungkapkan keindahan alam dan 

pengalaman melalui kegiatan menulis ekspresif puisi. Subbab menulis 

kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam sesuai dengan kompetensi 

dasar kurikulum yaitu 16.1 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan 

keindahan alam.   

Materi menulis puisi dalam buku teks cocok dengan kurukulum yaitu 

menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam yang dipaparkan dalam 

bentuk wacana puisi yang sesuai dengan hakikat puisi. Materi menulis 
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puisi dikembangkan secara tuntas. Tujuan pembelajaran melatih siswa  

untuk berkreasi menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam tercapai 

dengan cara mengerjakan tugas. Kesesuaian pengayaan materi menulis 

puisi dengan kurikulum berupa penjabaran materi menulis puisi secara 

rinci seperti definisi puisi, uraian materi menulis puisi, contoh puisi dan 

berlatih menulis puisi.  

Jadi, dapat disimpulkan materi menulis puisi  sesuai dengan kurikulum. 

7) Materi mengubah teks wawancara menjadi narasi terdapat pada Bab 18. 

Subbab mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan 

cara penulisan kalimat langsung dan tidak lagsung sesuai dengan 

kompetensi dasar 12.1 Mengubah  teks wawancara menjadi narasi.  

Materi mengubah teks wawancara menjadi narasi disajikan secara terpadu, 

berorietasi pada proses belajar bukan sekadar pengetahuan. Kesesuaian 

pengayaan materi mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

kurikulum dijabarkan secara rinci seperti definisi wawancara, uraian 

materi berlatih wawancara, contoh teks hasil wawancara yang berupa 

tanya jawab dan yang telah dinarasikan, dan berlatih mengubah teks 

wawancara menjadi narasi. 

Jadi, materi mengubah teks wawancara menjadi narasi dalam buku teks 

sesuai dengan kurikulum. 

8) Materi menulis pesan singkat terdapat pada bab 20. Bab 20 berjudul 

Menulis Pesan Singkat merupakan standar kompetensi buku teks yang 

sesuai dengan standar kompetensi kurikulum yaitu 12. Mengungkapkan 
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berbagai informasi dalam bentuk narasi dan pesan singkat. Subbab 

menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan menggunakan kalimat 

efektif dan berbahasa yang santun sesuai dengan kompetensi dasar 12.2 

Menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan menggunakan kalimat 

yang efektif dan bahasa yang santun. 

Materi menulis pesan singkat dikembangkan secara tuntas membahas 

keterampilan menulis pesan singkat, berorientasi pada proses belajar 

bukan sekadar pengetahuan dengan cara siswa berlatih menulis pesan 

singkat. Materi menulis pesan singkat disajikan dalam bentuk uraian 

materi, contoh-contoh dan latihan. Siswa dapat mencermati penggunaan 

bahasa dan penggunaan kalimat efektif dan bahasa yang santun dalam 

contoh pesan singkat agar siswa dapat menulis pesan singkat.  

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan materi pesan singkat sesuai dengan 

kurikulum.  

9) Materi menulis surat permohonan terdapat pada bab 22. Bab 22 berjudul 

Menulis Surat Permohonan tidak sesuai dengan kurikulum. Dalam 

kurikulum tidak dijumpai Standar Kompetensi atau Kompetensi Dasar 

tentang menulis surat permohonan. 

10) Kompetensi dasar 16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa 

yang pernah dialami yang terdapat dalam kurikulum, tapi dalam buku teks 

tidak ada. 
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Dari uraian hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kesesuaian materi 

buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk siswa kelas VII terbitan Esis The 

Innovative Learning dapat dikatakan kurang baik. 

4.1.2 Relevansi Materi Ditinjau Dari Segi Tujuan Pendidikan 

Analisis kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis SMP kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning menggunakan Pedoman Penilaian 

Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Menengah Pertama 

dan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional Pusat Perbukuan. Format kualitas isi atau materi yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan ( 2005:37-38) berisi standar isi 

buku pelajaran bahasa dan sastra Indenesia, butir-butir yang terdapat dalam format 

kualitas isi berkaitan dengan subaspek relevansi materi ditinjau dari segi tujuan 

pendidikan sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Relevansi Materi Ditinjau dari Segi Tujuan Pendidikan 
 

Subaspek Kriteria Indikator 
Relevansi   
materi ditinjau 
dari segi 
tujuan 
pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 

Kesesuaian 
penggunaan kata, 
kalimat atau 
wacana dengan 
tujuan pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 

Penggunaan kalimat atau wacana 
menimbulkan dorongan dan penghargaan 
terhadap salah satu tujuan pendidikan  yaitu 
1.kebhinekaan: kesadaran akan 
keberagaman dalam masyarakat dan 
kesediaan untuk  hidup bersama dengan 
rukun 
2. pengembangan budaya bangsa 
3. pengembangan ilmu teknologi dan seni 
4. pengembangan kecerdasan berpikir, 
kehalusan perasaan, dan kesantunan sosial. 
 
Isi wacana mengacu pada berbagai segi 
kehidupan manusia 
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Berdasarkan penelitian dengan memperhatikan indikator relevansi isi buku 

teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk siswa  SMP kelas VII terbitan Esis 

The Innovative Learning dengan tujuan pendidikan didapati kerelevanan dan 

ketidakrelevanan materi menulis dengan tujuan pendidikan. Secara keseluruhan 

kerelevanan adalah 90% sedangkan ketidakrelevanannya 10%. Berikut disajikan 

tabel hasil analisis relevansi materi ditinjau dari segi pendidikan. 

 

 

 

 

Tabel 4.4 Relevansi Materi Menulis pada Buku Teks Bahasa Indonesia 
Aspek Menulis untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The 
Innovative Learning dengan Tujuan Pendidikan 

 

Bab   Kompetensi Dasar 
pada Buku Teks 

Kompetensi Dasar 
pada KTSP 

Relevansi Materi 
dengan Tujuan  

Pendidikan 
Relevansi Tidak 

Relevansi

3 Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau 
humor sesuai dengan 
syarat pantun. 
 

8.1 Menulis pantun 
yang sesuai dengan 
syarat-syarat pantun 
 

 
√ 

 
- 

6  Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 
 
 

8.2 Menulis  kembali 
dengan bahasa sendiri 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar. 

 
√ 

 
- 

7 Menulis surat pribadi 4.2 Menulis surat   
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dengan 
memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif. 
   

pribadi dengan mem-
perhatikan komposisi, 
isi,dan bahasa 

 

√ - 

9. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif 
dan komunikatif 
 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif, 
baik, dan benar. 

 
√ 

 
- 

11. Menulis buku harian 
dengan 
memperhatikan cara 
pengungkapan dan 
bahasa yang 
ekspresif 

4.1 Menulis buku 
harian atau 
pengalaman pribadi 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan 
dan bahasa yang 
ekspresif 

 
√ 

 
- 

16 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan 
keindahan alam 
 

16.1  Menulis kreatif 
puisi berkenaan 
dengan keindahan 
alam 

 
√ 

 
- 

18 Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi 
narasi 

 

 
√ 

 
- 

20 Menulis pesan 
singkat sesuai 
dengan isi, dengan 
menggunakan 
kalimat efektif dan 
bahasa yang santun 

12.2. Menulis pesan 
singkat sesuai dengan 
isi, dengan menggu-
nakan kalimat efektif 
dan bahasa yang san-
tun 

 
√ 

 
- 

22 Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 

 
 
- 

 
 
√ 

 
 
- 
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- 

 
- 

16.2 Menulis kreatif 
puisi berkenaan 
dengan peristiwa yang 
pernah dialami. 

 
- 

 
√ 

Jumlah: 9 1 
Persentase 90% 10% 

 

Relevansi materi menulis pada buku teks bahasa Indonesia aspek menulis 

untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan tujuan 

pendidikan diuraikan sebagai berikut. 

1) Materi menulis pantun yang menyatakan kegembiran atau humor 

sesuai dengan syarat pantun yang terdapat pada bab 3. Di dalam 

materi menulis pantun terdapat beberapa contoh pantun yang 

relevan dengan tujuan pendidikan yaitu mendorong menghargai 

kebhinekaan kebudayaan sebagai pengembangan budaya bangsa 

serta kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, dan kesantunan 

sosial. Melalui materi ini siswa diharapkan dapat menghargai 

keberagaman budaya. Siswa diharapkan melestarikan pantun 

sebagai salah satu hasil karya sastra yang digunakan untuk 

menyampaikan nasehat atau petuah serta dapat mengenal dan 

menanamkan budi pekerti. Contoh-contoh pantun yang terdapat 

pada bab 2 ialah sebagai berikut. 
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Isi wacana mengadung nasehat yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dilihat dari segi kehidupan manusia isi wacana 

tersebut dapat mendorong siswa melestarian kebudayaan. 

2) Materi menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

terdapat pada bab 6. Wacana yang digunakan berupa uraian materi 

dan gambar sebagai penjelas. Isi wacana relevan dengan tujuan 

pendidikan yaitu kebhinekaan, kesadaran pengembangan 

kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, dan kesantunan sosial. Isi 

wacana  dapat mendorong siswa melestarikan kebudayaan. 

3) Materi menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi dan 

bahasa terdapat pada bab 7. Materi menulis surat pribadi disajikan 

dalam bentuk contoh surat pribadi yang dapat memberikan dorongan 

pengembangan kecerdasan pikiran, kehalusan perasaan, dan 

kesantunan sosial. Berikut ini contoh surat pribadi yang terdapat di 

dalam buku teks. 
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menulis surat pribadi dapat terwakili dengan mengirim e-mail. Materi 

pembelajaran menulis surat pribadi pada buku teks juga menyajikan 

contoh e-mail sehingga dapat menimbulkan dorongan dan penghargaan 

terhadap tujuan pendidikan berupa pengembangan ilmu, teknologi dan 

seni. 

  

 

Isi wacana mengacu pada segi kehidupan manusia sebagai makhluk 

pribadi dan makhluk sosial. 
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4) Materi menulis pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik, dan 

benar terdapat pada bab 9. Wacana yang disajikan ialah contoh 

pengumuman. Penggunaan kata atau kalimat dalam contoh 

pengumuman dapat menimbulkan dorongan penghargaan terhadap 

pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, dan 

kesantunan sosial. Hal ini dapat membantu penulis dalam 

menyampaikan informasi agar pembaca memahami pesan sesuai 

dengan keinginan penulis. Isi wacana mengacu pada segi kehidupan 

manusia sebagai individu dan sosial. 

5) Materi menulis buku harian atau pengalaman pribadi terdapat pada 

Bab 11. Materi menulis buku harian atau pengalaman pribadi 

dipaparkan dengan cara siswa diberi contoh buku harian. Berikut ini 

contoh buku harian.  

 

 

 

 

 

    



19 

 

Contoh buku harian di atas sesuai dengan indikator relevansi materi 

dengan tujuan pendidikan berupa penggunaan wacana dapat 

menimbulkan dorongan dan penghargaan terhadap kecerdasan 

berpikir, kehalusan perasaan, dan kesantunan sosial. Isi wacana 

mengacu pada kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan 

sosial. 

6) Menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam merupakan 

salah satu kompetensi dasar menulis puisi yang terdapat pada bab 16. 

Contoh teks yang disajikan dalam materi menulis puisi relevan dengan 

tujuan pendidikan sebagai pengembangan kecerdasan berpikir, 

kehalusan perasaan dan kesantunan sosial. Berikut ini contoh puisi 

berkenaan dengan keindahan alam. 

                 

Contoh puisi di atas relevan dengan tujuan pendidikan pengembangan 

kecerdasan, kehalusan perasaan, dan kesantunan sosial. Isi wacana 

mengacu pada segi kehidupan berkaitan dengan menjaga lingkungan 

hidup dan keindahan alam. 

7) Materi mengubah teks wawancara terdapat pada bab 18. Subbab 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan cara 
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penulisan kalimat langsung dan tidak langsung relevan dengan tujuan 

pendidikan yaitu kata/ kalimat yang dapat menimbulkaan dorongan 

terhadap pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan perkataan, dan 

kesantunan sosial. Isi wacana mengacu pada segi kehidupan manusia 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 

8) Materi menulis pesan singkat dengan menggunakan kalimat efektif dan 

bahasa yang santun terdapat pada bab 20. Wacana yang disajikan 

berupa uraian materi dan  contoh memo ( pesan singkat) untuk 

keperluan pribadi dan dinas. 

Contoh memo (pesan singkat) untuk keperluan pribadi 

       

Pesan singkat dapat pula berbentuk sms. Dibawah ini contoh pesan 

singkat berupa sms. 
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Pesan singkat yang bersifat formal 

 

 
Penggunaan kata/ kalimat dalam contoh pesan singkat tersebut relevan 

dengan tujuan pendidikan yaitu pengembangan kecerdasan berpikir, 

kehalusan perasaan dan kesantunan sosial dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan seni. Isi wacana mengacu pada segi kehidupan 

manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 

Dari uraian di atas materi menulis pesan singkat relavan dengan tujuan 

pendidikan. 

9) Materi menulis surat permohonan terdapat pada Bab 22 relevan dengan 

tujuan pendidikan. Pengunaan kata/ kalimat ynng terdapat pada contoh 

menulis surat permohonan relevan dengan tujuan pendidikan yaitu 

mengembangkan kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, dan 

kesantunan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya tujuan pendidikan pada tiap  

wacana yang disajikan. Hal ini berarti relevansi materi menulis buku pelajaran 

bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning 

ditinjau dari segi tujuan pendidikan tergolong baik.  
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Berikut ini analisis relevansi materi menulis ditinjau buku pelajaran bahasa 

Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning dari segi 

tujuan pendidikan. 

Tabel 4.5 Relevansi Materi Menulis Ditinjau dari Segi Tujuan Pendidikan 

Bab. Kompetensi Dasar pada Buku Teks Indikator 
Tujuan 

Pendidikan 
1 2 3 4

3 Menulis pantun √ √ - √
6 Menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau 

didengar 
√ √ - √

7  Menulis surat pribadi - - √ √
9 Menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif 

dan komunikatif 
- - - √

11 Menulis buku harian - - - √
16 Menulis kreatif puisi dengan menuangkan pikiran 

perasaan, dan imajinasi berkenaan dengan keindahan 
alam 

- √ - √

18 Mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 
memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan 
tidak langsung 

- - - √

20    
Menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang santun 

   
√ 

 
√

22 Menulis surat permohonan dengan sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 
 

- - - √

Jumlah 2 3 2 9 

Keterangan: 
Indikator 1  :  kebhinekaan 
Indikator 2  :  pengembangan budaya bangsa 
Indikator 3   :   pengembangan ilmu teknologi dan seni 
Indikator 4      :  pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, 

dan kesantunan sosial. 
 



23 

 

 Relevansi materi menulis ditinjau dari segi tujuan pendidikan sebagai 

dorongan dan penghargaan terhadap kebhinekaan dan kebersamaan terdapat pada 

bab 3 menulis pantun subbab menulis pantun dan bab 6 memahami dongeng 

subbab menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar. 

 Tujuan pendidikan sebagai pengembangan budaya bangsa terdapat pada  

bab 3 menulis pantun subbab menulis pantun, bab 6 memahami dongeng subbab 

menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar,  bab 16 menulis puisi 

subbab menulis kreatif puisi dengan menuangkan pikiran perasaan, dan imajinasi 

berkenaan dengan keindahan alam.   

Tujuan pendidikan sebagai pengembangan ilmu teknologi dan seni  

terdapat pada bab 7 menulis surat pribadi subbab menulis surat pribadi dan bab 20 

Menulis pesan singkat subbab menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan 

menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang santun.  

Tujuan pendidikan sebagai pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan 

perasaan, dan kesantunan sosial terdapat pada bab 3 menulis pantun subbab 

menulis pantun, bab 6 memahami dongeng subbab menulis kembali dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar, bab 7 menulis surat pribadi subbab menulis 

surat pribadi, bab 9 membaca pengumuman subbab menulis teks pengumuman 

dengan bahasa yang efektif dan komunikatif, bab 11 menulis buku harian subbab 

menulis buku harian, bab 16 menulis puisi subbab menulis kreatif puisi dengan 

menuangkan pikiran perasaan, dan imajinasi berkenaan dengan keindahan alam, 

dan  bab18 berlatih wawancara subbab mengubah teks wawancara menjadi narasi 

dengan memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan tidak langsung, bab 
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20 menulis pesan singkat  subbab menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan 

menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang santun, dan bab 22 menulis surat 

permohonan. 

 

4.1.3 Kebenaran  Materi Ditinjau dari  Ilmu Bahasa dan Ilmu Sastra 

Analisis kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis SMP kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning menggunakan Pedoman Penilaian 

Buku Pelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Menengah Pertama 

dan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional Pusat Perbukuan. Format kualitas isi atau materi yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan ( 2005:38) berisi standar isi 

buku pelajaran bahasa dan sastra Indenesia, butir-butir yang terdapat dalam format 

kualitas isi berkaitan dengan subaspek kebenaran materi ditinjau  dari segi ilmu 

bahasa dan  sastra sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Kebenaran Materi Ditinjau  dari Segi Ilmu Bahasa dan  Sastra 

Subaspek Kriteria Indikator 
Kebenaran 
materi ditinjau  
dari segi ilmu 
bahasa dan  
sastra 
 
 
 
 
 

Kebenaran dalam 
menerapkan prinsip 
kemampuan berbahasa 
berdasarkan teori 
berbahasa 

Prinsip berbahasa diterapkan secara 
benar  (disertai contoh-contoh) dan 
mengarah pada peningkatan 
keterampilan berbahasa 
 

Kebenaran dalam 
menerapkan  prinsip 
kemampuan bersastra 
berdasarkan teori 
bersastra 

Prinsip bersastra diterapkan secara 
benar  (disertai contoh-contoh) dan 
mengarah pada peningkatan 
kemampuan bersastra (apresiasi, 
ekspresi dan kreasi  sastra). 
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Kebenaran sarana 
penyajian materi 
(wacana) dilihat dari 
konteks pembelajaran 

Wacana untuk menyajikan materi 
sesuai dengan ciri-ciri wacana 
(contoh wacana puisi sesuai dengan 
hakikat puisi, wacana percakapan 
sesuai dengan konteks percakapan). 

 

Berdasarkan penelitian dengan memperhatikan indikator yang digunakan 

untuk mengukur kebenaran materi ditinjau dari segi ilmu bahasa dan sastra 

didapati kesesuaian indikator dengan materi sejumlah 90% sedangkan yang tidak 

sesuai 10%. Berikut ini tabel hasil analisis kebenaran materi ditinjau dari segi 

ilmu bahasa dan sastra. 

Tabel 4.7 Kebenaran Materi Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek Menulis 
untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
Ditinjau dari Segi Ilmu Bahasa dan Ilmu Sastra. 

 
Bab.  Kompetensi Dasar 

pada Buku Teks 
Kompetensi Dasar pada 

KTSP 
Kebenaran 

Ilmu Bahasa 
dan Ilmu 

Sastra 
Benar Tidak 

Benar 

3 Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau 
humor sesuai dengan 
syarat pantun. 
 

8.1 Menulis pantun yang se-
suai dengan syarat-syarat 
pantun 
 

 
√ 

 
- 

6  Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar. 
 

8.2 Menulis  kembali dengan 
bahasa sendiri dongeng yang 
pernah dibaca atau didengar. 

 
√ 

 
- 

7 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 

 
√ 

 
- 
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sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif. 
 

komposisi, isi, dan bahasa 
 

9. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif 
dan komunikatif. 
 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan bahasa 
yang efektif, baik, dan benar. 

 
√ 

 
- 

11. Menulis buku harian 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan 
dan bahasa yang 
ekspresif. 
 

4.1 Menulis buku harian atau 
pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara peng-
ungkapan dan bahasa yang 
ekspresif. 

 
√ 

 
- 

16 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam. 

16.1  Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan keindahan 
alam. 

 
√ 

 
- 

18 Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi narasi 

 

 
√ 

 
- 

20 Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, 
dengan menggunakan 
kalimat efektif dan 
bahasa yang santun 

12.2. Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat 
efektif dan bahasa yang  
santun 

 
√ 

 
- 

22 Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 

 
 
- 

 
 
√ 

 
 
- 

 
- 

 
- 

16.2 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan peristiwa 
yang pernah dialami. 

 
- 

 
√ 

Jumlah: 9 1 
Persentase 90% 10% 
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Hasil analisis kebenaran materi menulis  buku teks bahasa Indonesia aspek 

menulis untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning ditinjau dari 

segi ilmu bahasa dan ilmu sastra sebagai berikut. 

1) Materi menulis pantun yang terdapat pada bab 3. Materi yang disajikan 

berupa hakikat pantun diserai contoh pantun. Berikut ini contoh pantun 

yang disajikan dalam materi menulis pantun. 

                             

                           

Wacana berupa teks pantun di atas dapat membantu siswa mengetahui 

ciri-ciri pantun. Di antara ciri-ciri pantun yaitu bersajak a, b, a, b, satu  

bait terdiri atas empat baris, baris pertama dan kedua sebagai sampiran, 

baris tiga dan empat merupakan isi, satu baris tersusun dari delapan 

sampai dua belas suku kata. Hal ini merupakan bukti bahwa prinsip 

bersastra telah diterapkan dengan benar dalam materi menulis pantun. 

Materi menulis pantun dilengkapi dengan materi kebahasaan 

membahas tentang kata sifat tingkat perbandingan. Siswa dapat 

menggunakan kata sifat tingkat perbandingan untuk menyusun pantun. 

Kata sifat tingkat perbandingan telah sesuai dengan kebenaran ilmu 
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baha Dari uraian di atas dapat diketahi bahwa materi menulis pantun 

dalam buku teks sesuai dengan kebenaran ilmu bahasa dan ilmu sastra.

2) Materi menceritakan kembali dongeng yang pernah dibaca atau 

didengar terdapat pada bab 6. Materi disajikan dengan memadukan 

uraian materi dengan gambar untuk memudahkan siswa dalam 

memahami hakikat dongeng.  

Tujuan pembelajaran tercapai dengan membuat parodi dongeng 

sebagai pengganti menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau 

didengar. Parodi adalah peniruan suatu bentuk atau jenis cerita yang 

digunakan untuk menyindir atau untuk menciptakan efek humor.  

Prinsip kesastraan yang diterapkan sudah sesuai dan mengarah pada 

peningkatan kemampuan mengapresiasikan sastra dan kreasi sastra.      

Pada bab ini juga disajikan materi kebahasan berupa peribahasa. Siswa 

dapat menggunakan peribahasa dalam menyusun kembali dongeng 

yang pernah didengar atau dibaca sebagai variasi kata dalam menulis 

parodi dongeng. Materi kebahasaan berupa peribahasa telah sesuai 

dengan kebenaran ilmu bahasa.  

3) Materi menulis surat pribadi terdapat pada bab7. Materi menulis surat 

pribadi berupa hakikat surat pribadi, skema surat pribadi, dan contoh 

surat pribadi. Materi ini sesuai dengan kebenaran ilmu bahasa. Berikut 

ini penyajian materi menulis surat pribadi dalam buku teks. 

Surat Pribadi 
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Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis (surat-menyurat) yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi bukan 

sebagai wakil atau utusan yang berkaitan dengan kelembagaan/ 

kedinasan/ resmi. 

Skema surat pribadi terdapat halaman 58.  

 

  Contoh surat pribadi  

  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa materi yang terdapat 

dalam bab menulis surat pribadi telah sesuai dengan kebenaran 

ilmu bahasa.  

4) Menulis pengumuman terdapat pada bab 9. Salah satu kompetensi 

dasar bab 9 ialah menulis pengumuman dengan bahasa yang efektif, 

baik dan benar. Berikut ini contoh pengumuman yang disajikan dalam 

buku teks. 
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Contoh pengumuman disusun dengan kata-kata yang sederhana dan 

mudah dipahami. Teks pengumuman telah sesuai dengan kaidah ilmu 

bahasa. 

Bab ini juga menyajikan materi kebahasaan berupa kalimat perintah. 

Materi kalimat perintah dijabarkan sesuai dengan kebenaran ilmu 

bahasa.  

5) Materi menulis buku harian terdapat pada bab  11. Materi menubuku 

harian yang disajikan dalam buku teks ini telah sesuai dengan ilmu 

bahasa. Pengertian buku harian yang terdapat dalam materi dapat 

dipahami siswa. Contoh buku harian yang disajikan sudah sesuai 

dengan kaidah ilmu bahasa sehingga dapat membantu siswa 

menerapkan teori tentang buku harian dalam praktik menulis buku 

harian. Berikut ini contoh buku harian yang terdapat dalam buku teks.  
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Materi kebahasaan yang terdapat dalam bab ini berupa kalimat 

ekspresif dan gaya bahasa. Kalimat ekspresif dan gaya bahasa sesuai 

dengan kebenaran ilmu bahasa.  

Kalimat ekspresif dan gaya bahasa berfungsi untuk menceritakan 

peristiwa yang dialami dan mengungkapkan perasaan.   

6) Materi menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam terdapat pada 

bab 16. Materi menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam, 

dipaparkan dalam bentuk wacana puisi yang sesuai dengan hakikat 

puisi. Hal ini sesuai dengan indiktor kebenaran isi ditinjau dari segi 

ilmu sastra. Berikut ini contoh puisi yang disajikan dalam materi 

menulis puisi. 

 

Kata demi kata yang dirarngkai dalam puisi yang disajikan sudah 

sesuai dengan kaidah ilmu sastra.  
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7) Materi mengubah teks wawancara menjadi narasi terdapat pada bab 

18. Wacana yang disajikan berupa hasil wawancara tanya jawab dan 

hasil wawancara yang sudah dinarasikan sesuai dengan kaidah ilmu 

kebahasaan. Materi kebahasan yang terdapat dalam bab ini ialah 

imbuhan ke-an sudah sesuai dengan kebenaran ilmu bahasa. 

8) Materi menulis singkat terdapat pada bab.20. Menulis pesan singkat 

sesuai isi dengan menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang 

santun. Bab ini menyajikan contoh pesan singkat sebagai berikut. 

        

Pesan singkat dapat pula berbentuk sms 

   

Pesan singkat yang bersifat formal 
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Bahasa yang digunakan dalam pesan singkat di atas, santun dan 

sesuai dengan kaidah ilmu bahasa. Hal ini sesuai dengan indikator 

kebenaran ilmu bahasa. 

9) Materi menulis surat permohonan terdapat pada bab 22. Materi 

menulis surat permohonan sesuai dengan ilmu bahasa. Surat 

permohonan merupakan salah satu jenis surat resmi. Contoh surat 

permohonan menggunakan bahasa efektif dan santun. 

Dari hasil analisis di atas, dapat disumpulkan bahwa kualitas kebenaran 

materi menulis buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk SMP kelas VII 

terbitan Esis The Innovative Learning ditinjau dari segi kebenaran ilmu bahasa 

dan ilmu sastra tergolong baik. 

 

4.1.4 Kesesuaian Materi dengan Tingkat Kognitif Siswa. 

Analisis kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis SMP kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning menggunakan Pedoman Penilaian 

Buku Pelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Menengah Pertama 

dan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional Pusat Perbukuan. Format kualitas isi materi yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan ( 2005:38) berisi standar isi 

buku pelajaran bahasa dan sastra Indenesia, butir-butir yang terdapat dalam format 

kualitas isi berkaitan dengan subaspek tingkat perkembangan kognitif siswa 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 Kesesuaian Materi dengan Tingkat Perkembangan Kognitif Siswa  

Subaspek Kriteria  Indikator 
Tingkat 
perkembangan 
kognitif siswa 

1. Struktur kebahasaan dan 
kesastraan sesuai dengan 
perkembangan kognitif siswa 

Struktur kebahasaan dan 
kesastraan sesuai dengan 
pikiran, perasaan, dan etika 
siswa 
 

 2. Materi mengandung unsur 
edukatif 

1. Penggunaan bahasa 
mendorong siswa ke arah 
perbuatan baik 
2. Penggunaan bahasa 
mendorong siswa  berpikir 
jernih dan berdaya cipta  
3. Penggunaan bahasa tidak 
mengandung hal-hal yang 
bertentangan dengan nili-
nilai yang dijunjung oleh 
masyarakat yang beradab. 

   

Secara kuantitatif, hasil analisis menunjukkan kesesuaian materi dengan 

tingkat perkembangan kognitif siswa sebesar 90%, sedangkan yang tidak sesuai 

adalah 10%.Untuk mengetahui hasil analisis tersebut dapat dilihat tabel berikut. 

Tabel 4.9 Kesesuaian Materi Menulis Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek 
Menulis Untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative 
Learning Dengan Tingkat Perkembangan Kognitif Siswa   

 
Bab.  Kompetensi Dasar 

Pada Buku Teks 
Kompetensi Dasar pada 

KTSP 
Kesesuaian 

Materi dengan 
Tingkat 

Perkembangan 
Kognitif Siswa 
Sesuai  Tidak 

sesuai 

3 Menulis pantun yang 
menyatakan 

8.1 Menulis pantun yang se-
suai dengan syarat-syarat 

 
√ 

 
- 
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kegembiraa atau 
humor sesuai dengan 
syarat pantun. 

pantun 
 
 
 

6  Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 

8.2 Menulis  kembali de-
ngan bahasa sendiri do-
ngeng yang pernah dibaca 
atau didengar. 
 
 

 
√ 

 
- 

7 Menulis surat pribadi 
dengan 
memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif. 

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
komposisi, isi, dan bahasa 

 

 
√ 

 
- 

9. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif 
dan komunikatif 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan baha-
sa yang efektif, baik, dan 
benar. 

 
√ 

 
- 

11. Menulis buku harian 
dengan 
memperhatikan cara 
pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 

4.1 Menulis buku harian 
atau pengalaman pribadi de-
ngan memperhatikan cara 
pengungkapan dan bahasa 
yang ekspresif 

 
√ 

 
- 

16 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam 

16.1  Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam 

 
√ 

 
- 

18 Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi narasi 

 

 
√ 

 
- 

20 Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, de-
ngan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 

12.2. Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat 
efektif dan bahasa yang san-
tun 

 
√ 

 
- 
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22 Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 

 
 
- 

 
 
√ 

 
 
- 

 
- 

 
- 

16.2 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan peristiwa 
yang pernah dialami. 

 
- 

 
√ 

Jumlah: 9 1 
Persentase 90% 10% 

 

Penjabaran analisis kesesuaian materi dengan tingkat kognitif  sebagai berikut. 

1) Materi menulis pantun menyajikan beberapa pantun yang sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa SMP kelas VII. Di bawah ini contoh pantun 

yang terdapat pada buku teks halaman 22. 

Apa guna kain batik 
Kalau tidak berbaju kasa 
Apa guna berwajah cantik 
kalau tidak berbudi bahasa 

 
Pantun di atas memberi nasihat agar seseorang memiliki budi pekerti dan 

tutur bahasa yang santun. 

Bunga indah banyak yang gugur 
Harum melati terbang-terbang 
Menangis mayat di pintu kubur 

Teringat badan tidak sembayang 
 

Pantun di atas berisi nasihat untuk rajin sembayang 

Materi menulis pantun menggunakan bahasa yang dapat mendorong siswa 

berpikir jernih dan berdaya cipta. 
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2) Materi menceritakan kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

menyajikan materi berupa menulis parodi sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. 

Materi menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

menggunakan bahasa yang dapat mendorong siswa berpikir jernih dan 

berdaya cipta. 

3) Materi menulis surat pribadi yang disajikan berupa pengertian surat 

pribadi,  skema surat pribadi, contoh surat pribadi yang dapat membantu 

siswa dalam berlatih menulis surat pribadi dengan bahasa yang sopan dan 

tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang 

dijunjung oleh masyarakat yang beradab. Hal ini sesuai dengan indikator 

kesesuain materi dengan perkembangan kognitif siswa. 

4) Materi menulis pengumuman berupa contoh teks pengumuman.sesuai 

dengan tingkat kognitif siswa kelas VII. Bahasa yang digunakan pada 

contoh teks pengumuman dapat mendorong siswa untuk dapat berdaya 

cipta. Hal ini menunjukkan bahwa materi tersebut mengandung unsur 

edukatif. 

5) Pada materi menulis buku harian disajikan beberapa contoh teks buku 

harian. Materi menulis buku harian dijabarkan dengan baik sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa sehingga siswa diharapkan dapat 

membiasakan diri untuk menugungapkan perasaan dan pengalamannya 

dengan menulis buku harian. 
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6)  Materi menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam sesuai 

dengan tingkat perkembangan kognitif. Dalam materi menulis puisi 

berkenaan dengan keindahan alam terdapat contoh-contoh puisi yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menulis puisi.  Materi menulis puisi 

mendorong siswa berdaya cipta.  

7) Materi mengubah teks wawancara menjadi narasi disajikan dalam bentuk 

wacana tanya jawab dan wacana yang telah dinarasikan. Hal ini sesuai 

dengan perkembangan kognitif siswa. Materi ini menggunakan bahasa 

yang dapat mendorong siswa berpikir jernih dan berdaya cipta. 

8) Meteri menulis pesan singkat yang disajikan mengandung unsur edukatif 

dan menggunakan bahasa yang santun. Hal ini sesuai dengan 

perkembangan tingkat kognitif siswa dan terdapat nilai-nilai yang 

dijunjung oleh masyarakat beradab. 

9) Materi menulis surat permohonan dengan sistematika yang tepat dan 

bahasa yang baku belum sesuai dengan tingkat kognitif siswa dalam masa 

perkembangan. Wacana berupa teks surat permohonan barang dan jasa, 

surat permohonan informasi kurang sesuai untuk siswa SMP kelas VII. 

Hal ini didukung dengan tidak ada standar kompetansi dan kompetensi 

dasar dalam kurikulum berkaitan dengan menulis surat permohonan. 

Berdasarkan analisis di atas, secara umum kualitas kesesuaian materi 

menulis buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Esis The 

Innovative Learning dengan tingkat perkembangan kognitif siswa sudah baik. 
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4.2 Pembahasan Hasil Analisis Kualitas Isi Buku Teks Bahasa Indonesia 

Aspek Menulis untuk Kelas VII Terbitan Essis The Innovative Learning   

Hasil analisis kualitas isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis untuk 

SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning menunjukkan (1) kesesuaian 

isi dengan kurikulum adalah 80%, (2) relevansi materi ditinjau dari segi tujuan 

pendidikan adalah 90%, (3) kebenaran  materi ditinjau dari ilmu bahasa dan ilmu 

sastra adalah 90%, (4) kesesuaian materi dengan tingkat kognitif siswa adalah   

90%.dan perolehan rata-rata sebesar 87,5 % atau kurang baik. Kualitas isi buku 

teks Bahasa Indonesia aspek menulis untuk kelas VII terbitan Essis The 

Innovative Learning akan dijabarkan berdasarkan penilaian kualitas isi buku teks 

(lihat lampiran 3) dan penilaian kelayakan isi buku teks (lihat lampiran 2) sebagai 

berikut. 

4.2.1 Kesesuaian Isi dengan Kurikulum 

Buku teks yang baik berisi semua standar kompetensi dan kompetensi 

dasar sesuai tuntutan standar isi. Standar isi berisi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Standar kompetensai dan kompetensi dasar dalam kurikulum 

merupakan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa pada tingkat pendidikan 

tertentu. Standar kompetensi dan kompetensi dasar berfungsi untuk memudahkan 

siswa mencapai standar kompetensi kelulusan.  

Kesesuaian materi menulis dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP 

kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan kurikulum adalah 80% 

dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan kurikulum. Ketidaksesuaian materi 

menulis dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII terbitan Esis The 
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Innovative Learning dapat diketahui dengan tidak ada satu kompetensi dasar yaitu 

16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami.  

Kompetensi dasar 16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang 

pernah dialami merupakan kompetensi dasar kesastraan yang berfungsi 

mengembangkan kemampuan menulis puisi. Ketidaksesuaian materi menulis 

dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP terbitan Esis The Innovative 

Learning dengan kurikulum berakibat tidak tercapainya tujuan pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan penilaian kelayakan isi buku teks Bahasa Indonesia untuk 

SMP terbitan Esis The Innovative Learning terdapat kesesuaian dan 

ketidaksesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Kesesuaian materi menulis dengan sandar kompetensi dan kompetensi dasar 

terdapat pada aspek kelengkapan materi yang berupa kesesuaian wacana yang 

digunakan dalam buku teks dengan standar kompetensi dan kopetensi dasar yang 

terdapat dalm kurikulum. Pemahaman wacana yang terdapat dalam buku teks 

mengarahkan siswa memahami wacana. Fakta kebahasaan/ ksastraan yang berisi 

kata, kalimat, istilah ungkapan atau kesastraan dalam materi menulis telah sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Ketidaksesuaian materi menulis terdapat pada aspek kedalaman materi 

yaitu kuantitas wacana. Jumlah wacana dalam buku teks tidak sesuai dengan 

jumlah kompetensi dasar menulis yang terdapat dalam kurikulum. 
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4.2.2 Relevansi Materi dengan Tujuan Pendidikan 

 Relevansi materi menulis dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan tujuan pendidikan adalah 90% 

dan dapat dikatakan relevan dengan tujuan pendidikan. 

Penilaian kelayakan isi buku teks menunjukkan materi menulis dalam 

buku teks sesuai dengan aspek keakuratan materi berupa kelayakan wacana 

mengandung nilai-nilai moral, materi sesuai dengen perkembangan ilmu dan 

teknologi. Materi menulis dalam buku teks menampilkan wawasan kebhinekaan 

dalam pengembangan wacana tercermin pada apresiasi terhadap keanekaragaman 

budaya dan agama, apresiasi kemajemukan masyarakat.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkam materi menulis pdalam buku teks 

Bahasa Indonesia untuk kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning relevan 

dengan tujuan pendidikan dan memenuhi syarat kelayakan isi buku teks. 

 

4.2.3 Kesesuaian Materi dengan Kebenaran Ilmu Bahasa dan Sastra 

 Kesesuaian materi menulis dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan kebenaran ilmu bahasa dan 

sastra Indonesia adalah 90% dan dapat dikatakan sesuai dengan kebenaran ilmu 

bahasa dan sastra Indonesia. 

Penilaian kelayakan isi buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas VII terbitan Esis 

The Innovative Learning menunjukkan isi buk teks Bahasa Indonesia untuk kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning memiliki keakuratan dalam konsep dan 
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teori. Konsep yang teori yang disajikan untuk mencapai kompetensi dasar sesuai 

dengan budang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia. 

 

4.2.4 Kesesuiaan Materi dengan Tingkat Perkembangan Kognitif Siswa  

Kesesuaian materi menulis dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning dengan perkembangan tingkat kognitif 

siswa adalah 90% dan dapat dikatakan sesuai dengan perkembangan tingkat 

kognitif siswa. 

 Penyusunan materi menulis pada buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 

VII terbitan Esis The Innovative Learning memerhatikan perkembangan kognitif 

siswa. Materi menulis berupa uraian dan tingkat kesukaran pada latihan 

disesuaiakan dengan perkembangan kognitif siswa. Hal ini menunjukkan materi 

menulis sesuai dengan  penilaian kelayakan isi aspek kedalaman materi yyang 

berupa kesesuian wacana dengan keterampilan menulis. 

 

4.2.5 Kelayakan Isi Buku Teks Bahasa Indonesia untuk Kelas VII Terbitan 

Esis The Innovative Learning 

Kelayakan isi buku teks dapat dinilai dari kelengkapan materi, keluasan, 

dan kedalaman. Uraian kelengkapan materi yang ada di dalam buku memuat 

materi yang mendukung tercapainya minimal SK dan KD yang lengkap. Keluasan 

materi dapat diartikan materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang 

mendukung pencapaian semua kompetensi dasar dan sesuai dengan tingkat 
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pendidikan peserta didik. Kedalaman materi adalah uraian materi mendukung 

tercapainya kompetensi dasar dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. 

Hasil analisis menunjukan buku tersebut belum sepenuhnya menyajikan 

materi yang sejalan dengan kurikulum dan tidak layak dijadikan buku pedoman 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat diketahui dari isi buku teks yang 

menyajikan satu materi yang tidak terdapat dalam kurikulum tapi satu kompetensi 

dasar yang terdapat dalam kurikulum tidak ada dalam buku tersebut. 

 Buku Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia untuk 

SMP dan MTs Kelas VII terbitan  Esis The Innovative Lerning pada aspek menulis 

dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan kurikulum dengan cara ditambahkan 

satu kompetensi dasar yaitu 16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa 

yang pernah dialami di dalamnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat dikemukakan 

bahwa hasil analisis kesesuaian isi buku teks bahasa Indonesia aspek menulis 

untuk SMP kelas VII terbitan Esis The Innovative Learning menunjukkan (1) 

kesesuaian isi dengan kurikulum adalah 80%, (2) relevansi materi ditinjau dari 

segi tujuan pendidikan adalah 90%, (3) kebenaran materi ditinjau dari ilmu bahasa 

dan ilmu sastra adalah 90%, dan (4) kesesuaian materi dengan tingkat kognitif 

siswa adalah 90 % dan perolehan rata-rata sebesar 87,5 % atau kurang baik. 

Hasil analis menunjukan buku tersebut belum sepenuhnya menyajikan 

materi yang sejalan dengan kurikulum dan tidak layak dijadikan buku pedoman 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat diketahui dari isi buku teks yang 

menyajikan satu materi yang tidak terdapat dalam kurikulum tapi satu kompetensi 

dasar yang terdapat dalam kurikulum tidak ada di dalamnya.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Para guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 

hendaknya menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurkulum. Pemilihan 

buku teks dilakukan dengan cermat sehingga diperoleh buku teks yang berkualitas 
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baik dan dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar. Jika guru menggunakan 

buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelasVII terbitan Esis The Innovative 

Learning dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek menulis maka guru perlu 

menambah materi unntuk melengkapi materi yang tidak tersedia dalam buku teks. 

Hendaknya penerbit selektif dalam menerbitkan buku teks dengan 

memperhatikan kualitas isi buku teks yang akan diterbitkan.  

Bagi penulis buku hendaknya ketika menyusun buku teks memperhatikan 

kesesuaian materi dengan kurikulum, relevansi materi dengan tujuan pendidikan, 

kesesuaian materi dengan kebenaran ilmu bahasa dan sastra Indonesia, kesesuaian 

matri dengan tingkat kognitif. 
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Lampiran 1 

Standar Kompetensi Kompetnsi Dasar Aspek Menulis Kelas VII SMP/MTs 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
4. Mengungkapkan  pikiran dan 
pengalaman dalam buku  harian 
dan surat pribadi.  
 

4.1 Menulis buku harian atau 
pengalaman pribadi dengan mem-
perhatikan cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 
4.2 Menulis surat pribadi dengan mem-
perhatikan komposisi, isi,dan bahasa 
4.3. Menulis teks pengumuman dengan 
bahasa yang efektif, baik, dan benar. 

8. Mengekspresikan pikiran, 
perasaan, dan pengalaman melalui 
pantun dan dongeng. 
 

8.1 Menulis pantun yang sesuai dengan 
syarat-syarat pantun 
 
8.2 Menulis  kembali dengan bahasa 
sendiri dongeng yang pernah dibaca 
atau didengar. 

12. Mengungkapkan berbagai 
informasi dalam bentuk narasi dan 
pesan singkat 

12.1 Mengubah  teks wawancara 
menjadi narasi 
12.2. Menulis pesan singkat sesuai 
dengan isi, dengan menggunakan 
kalimat efektif dan bahasa yang santun 

16. Megungkapkan keindahan 
alam dan pengalaman melalui 
kegiatan menulis kreatif puisi 

16.1  Menulis kreatif puisi berkenaan 
dengan keindahan alam 
16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan 
dengan peristiwa yang pernah dialami. 
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Lampiran 2 
  

 
Deskripsi Butir Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia  

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
 
 
I. KELAYAKAN ISI   
A. Kesesuaian Uraian Materi dengan SK dan KD    
Butir 1 Kelengkapan materi  
 
Deskripsi Kelengkapan materi ditunjukkan oleh adanya : wacana, pemahaman wacana, fakta kebahasaan/kesastraan, dan 

aplikasi 
a. Wacana  

Wacana dapat berupa 1) percakapan; 2) karangan atau laporan utuh: cerpen, novel, buku, artikel, pidato, 
khotbah; atau puisi merupakan materi utama yang harus ada dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia. 
Wacana biasanya mengawali uraian materi setiap bab. Berdasarkan pada wacana itulah uraian materi, pemahaman 
wacana, fakta kebahasaan/kesastraan, dan  implikasi wacana, dibahas. Wacana yang disajikan mencakup ruang 
lingkup yang ada dalam standar isi berupa empat aspek keterampilan berbahasa (mendengarkan, berbicara, 
membaca, dan menulis) mulai dari pengenalan konsep sesuai dengan tuntutan yang ada di Standar Komptensi 
maupun Kompetensi Dasar pelajaran Bahasa Indonesia SMP/MTs. 
 

b.    Pemahaman wacana 
Pemahaman wacana merupakan tahapan lanjut setelah membaca dan  menyimak wacana. Pemahaman wacana 
berisi perintah, tugas. atau pelatihan yang mengarahkan peserta didik untuk  memahami isi/pesan wacana  

a. Fakta kebahasaan / kesastraan 
Uraian materi berisi fakta kebahasaan:  kalimat, kosa kata, istilah, ungkapan, peribahasa, atau kesastraan sesuai 

tuntutan SK dan KD 
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d.   Implikasi wacana 
Implikasi wacana merupakan unsur di luar wacana, bisa berupa analogi, perbandingan, kesejajaran wacana yang 
mampu memperkuat penyampaian materi sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Implikasi wacana berisi konsep 
dasar keluasan  materi melalui pelatihan, tugas, dan kegiatan mandiri sehingga dalam kehidupan sehari-hari 
peserta didik mampu menggali dan memanfaatkan informasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan 
dalam kerja ilmiah 

 
Butir 2 Kedalaman materi   
Deskripsi Kedalaman materi dijelaskan oleh kesesuaian, kuantitas, dan kualitas wacana. 

a. Kesuaian wacana mengacu pada ruang lingkup yang ada dalam pada standar isi  (empat  aspek keterampilan 
berbahasa). Empat aspek keterampilan bahasa dimaksudkan meliputi:  mendengarkan,  berbicara, membaca, dan 
menulis. Wujud uraian,  mulai pengenalan konsep  sampai dengan interaksi antarkonsep, dan memperhatikan 
tuntutan SK dan KD. Tingkat kesulitan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik  yang lebih 
menekankan  pada “concrete-operational” dan “system of operations” .  

 
b. Kuantitas wacana ditunjukkan oleh jumlah minimal yang sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Untuk mencapai 

kedalaman materi, maka kuantitas wacana ditentukan oleh pengembangan atau penambahan dengan jenis wacana 
lain yang dapat berfungsi sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan dengan tuntutan 
materi. Dengan demikian materi yang disajikan memuat sumber-sumber tambahan  itu mencerminkan kontinuitas, 
dengan kedalaman spiralitas mengembangan materi.  Materi yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan inovatif, 
serta memotivasi peserta didik senang belajar  

c. Kualitas wacana  mencerminkan kedalaman materi yang ditentukan oleh keaktualan, kemutakhiran, 
kefaktualan, dan kevariasian topik. Kualitas wacana mencerminkan  kedalaman isi/pesan dengan spiralitas 
mengembangan materi pelajaran bahasa

 
B.  KEAKURATAN MATERI 
Butir 3 Keakuratan dalam pemilihan wacana 
Deskripsi Wacana yang disajikan berdasarkan kenyataan yang ada (faktual) serta sedang hangat dibicarakan  (aktual) dengan 
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menyebutkan sumber yang jelas sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik
Butir 4 Keakuratan dalam konsep dan teori
Deskripsi Konsep dan teori yang disajikan untuk mencapai KD sesuai dengan definisi sesuai dengan bidnag keilmuan (linguistik 

tidak menimbulkan banyak tafsir dan ilmu sastra, digunakan secara tepat sesuai dengan fenomena yang dibahas dan 
tidak menimbulkan banyak tafsir)

Butir 5 Keakuratan dalam pemilihan contoh
Deskripsi Uraian dan contoh menanamkan keruntutan konsep: yang mudah, sukar, konkret, abstrak, yang sederhana, kompleks 

yang telah dikenal dan yang belum dikenal. Contoh yang disajikan mengandung keungguylan nilai-nilai moral seperti 
keteladanan, kejujuran, tanggungjawab, kedisiplinan, kerja sama, dan toleransi

Butir 6 Keakuratan dalam pelatihan
Deskripsi Pelatihan yang disajikan diawali  dari konsep yang sederhana berkembang ke yang kompleks; konkret ke abstrak, 

mudah ke sulit, lingkungan dekat ke yang jauh secara bertahap dan berkesinambungan (continuity) sesuai dengan 
prinsip proses belajar.

 
C. Materi  Pendukung Pembelajaran 
Butir 7 Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 
Deskripsi Materi yang disajikan dalam buku up to date, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(ipteks)  yang relevan dengan tingkat kognisi peserta didik. 
  

Butir 8 Kesesuaian fitur, contoh, dan rujukan 
Deskripsi Wacana dan pengembangannya memperlihatkan fitur, gambar, contoh, atau ilustrasi yang mencerminkan peristiwa 

atau kejadian nyata, diutamakanan yang mutakhir  (up to date) yang dapat dilihat dan dialami  peserta didik dalam 
kehidupan sehari-hari. 
  

Butir 9 Pengembangan wawasan kebinekaan 
Deskripsi Wawasan kebinekaan dalam pengembangan wacana dicerminkan oleh hal-hal berikut. 

a. Apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Wacana dan pengembangannnya misalnya  tugas, 
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pelatihan, gambar, contoh atau ilustrasi yang disajikan dapat membuka wawasan peserta didik mengenal dan 
menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama. 

b. Apresiasi terhadap kemajemukan masyarakat. Wacana dan pengembangannnya misalnya  tugas, pelatihan, gambar, 
contoh atau ilustrasi yang disajikan dapat membuka wawasan peserta didik mengenal dan menghargai perbedaan 
perilaku, pendapat, penampilan, dan adat istiadat 

c. Apresiasi terhadap keanekaan produk dan jasa. Wacana dan pengembangannnya misalnya  tugas, pelatihan, 
gambar, contoh atau ilustrasi yang disajikan dapat membuka wawasan peserta didik mengenal dan menghargai 
perbedaan dan persebaran produk dan jasa. 

d. Aparesiasi terhadap potensi kekayaan budaya dan alam. Wacana dan pengembangannnya misalnya tugas, 
pelatihan, gambar, contoh atau ilustrasi yang disajikan dapat membuka wawasan peserta didik mengenal, 
menghargai dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan setempat.  

Butir 10 Pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 
Deskripsi Pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa menyangkut: 

a. Wacana dan pengembangannya mengembangkan cinta tanah air. Wacana dan pengembangannya misalnya dalam 
pemberian tugas pela-tihan, dilengkapi gambar, contoh atau ilustrasi yang disajikan itu dapat membuka wawasan 
peserta didik menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. 

b. Wacana dan pengembangannya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Wacana dan pengembangannya 
misalnya dalam pem-berian tugas pelatihan, dilengkapi gambar, contoh atau ilustrasi yang disajikan itu dapat 
membuka wawasan peserta didik menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. 
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Lampiran 3 
Standar Penilaian Kualitas Isi Buku Teks 

 
Subaspek Kriteria  Indikator 
Kesesuaian  
materi dengan 
kurikulum 
 
 
 
 

Kecocokan bahan 
pelajaran dengan materi 
pokok yang tercantum 
dalam kurikulum   
 

Materi kemampuan berbahasa 
dan kemampuan bersastra 
dimuat secara proposional 

Keterpaduan  materi Materi kemampuan berbahasa 
dan kemampuan bersastra 
dimuat secara terpadu. 
Meteri  kemampuan berbahasa 
dan pengalaman bersastra 
diarahkan pada proses 
pembelajaran, bukan pada 
pengetahuan. 

Kesesuaian pengayaan 
materi dengan kurikulum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengayaan materi hádala 
berupa: 
(1) penambahan materi berupa 
penyediaan materi pilihan yang 
sejenis,  
(2) penambahan materi berupa 
penyediaan konteks seperti 
konteks   sosial budaya berupa 
latar, waktu dan tempat,  
(3) perincian materi pokok, 
seperti definisi, uraian, dan 
contoh.       

Relevansi   
materi ditinjau 
dari segi tujuan 
pendidikan 
 
 

Kesesuaian penggunaan 
kata, kalimat atau wacana 
dengan tujuan pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 

Penggunaan kalimat atau 
wacana menimbulkan dorongan 
dan penghargaan terhadap salah 
satu tujuan pendidikan  yaitu 
(1) kebhinekaan: kesadaran 
akan keberagaman dalam 
masyarakat dan kesediaan 
untuk  hidup bersama dengan 
rukun, 
(2) pengembangan budaya 
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bangsa,  
(3) pengembangan ilmu 
teknologi dan seni,  
(4) pengembangan kecerdasan 
berpikir, kehalusan perasaan, 
dan kesantunan sosial. 
 
Isi wacana mengacu pada 
berbagai segi kehidupan 
manusia 

Kebenaran 
materi ditinjau  
dari segi ilmu 
bahasa dan  
sastra 

Kebenaran dalam 
menerapkan prinsip 
kemampuan berbahasa 
berdasarkan teori 
berbahasa  

Prinsip berbahasa diterapkan 
secara benar  (disertai contoh-
contoh) dan mengarah pada 
peningkatan keterampilan 
berbahasa 

Kebenaran dalam 
menerapkan  prinsip 
kemampuan bersastra 
berdasarkan teori bersastra 

Prinsip bersastra diterapkan 
secara benar  (disertai contoh-
contoh) dan mengarah pada 
peningkatan kemampuan 
bersastra (apresiasi, ekspresi 
dan kreasi  sastra). 

Kebenaran sarana 
penyajian materi (wacana) 
dilihat dari konteks 
pembelajaran 

Wacana untuk menyajikan 
materi sesuai dengan ciri-ciri 
wacana (contoh wacana puisi 
sesuai dengan hakikat puisi, 
wacana percakapan sesuai 
dengan konteks percakapan). 
 

Kesesuiaan         
materi pokok 
dengan tingkat 
perkembangan 

Struktur kebahasaan dan 
kesastraan sesuai dengan 
perkembangan kognitif 
siswa 

Struktur kebahasaan dan 
kesastraan sesuai dengan 
pikiran, perasaan, dan etika 
siswa. 
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kognitif siswa 
 

Materi   mengandung 
unsur edukatif. 

(1) Penggunaan bahasa 
mendorong siswa ke arah 
perbuatan baik. 
(2) Penggunaan bahasa 
mendorong siswa  berpikir 
jernih dan berdaya cipta. 
(3) Penggunaan bahasa tidak 
mengandung hal-hal yang 
bertentangan dengan nili-nilai 
yang dijunjung oleh masyarakat 
yang beradab. 
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Lampiran 4 

Tabel Kualitas Isi Buku Teks Bahasa  Indonesia Aspek Menulis untuk  SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 

No. Kompetensi Dasar 
dalam KTSP 

Kompetensi Dasar 
dalam buku teks 

Subaspek dalam Kualitas 
Buku Teks 

1 2 3 4 
1 4.1 Menulis buku 

harian atau pengalaman 
pribadi dengan mem-
perhatikan cara peng-
ungkapan dan bahasa 
yang ekspresif 
 

Menulis buku harian 
dengan 
memperhatikan cara 
pengungkapan dan 
bahasa yang 
ekspresif 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

2 4.2 Menulis surat 
pribadi dengan mem-
perhatikan komposisi, 
isi,dan bahasa 

Menulis surat pribadi 
dengan 
memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasayang 
komunikatif. 
 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

3 4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif, 
baik, dan benar. 
 

Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif 
dan komunikatif 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

4  8.1Menulis    pantun 
yang sesuai dengan 
syarat-syarat pantun 

Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau 
humor sesuai dengan 
syarat pantun. 
 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

5 8.2 Menulis  kembali 
dengan bahasa sendiri 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar. 

Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

6 12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi 
narasi 

Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
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memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 
 

√ √ √ √ 

7 12.2. Menulis pesan 
singkat sesuai dengan 
isi, dengan menggu-
nakan kalimat efektif 
dan bahasa yang santun 

Menulis pesan 
singkat sesuai 
dengan isi, dengan 
menggunakan 
kalimat efektif dan 
bahasa yang santun 

√ √ √ √ 

8 16.1  Menulis kreatif 
puisi berkenaan dengan 
keindahan alam 

Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan 
keindahan alam 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

9 16.2 Menulis kreatif 
puisi berkenaan dengan 
peristiwa yang pernah 
dialami. 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

10 - Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematika yang 
tepat dan dahasa 
yang baku 

 
_ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Jumlah 8 9 9 9 
Persentase 80 % 90 % 90 % 90 % 
Rata-rata 87,5% 
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Lampiran 5 

Tabel  Kesesuaian Materi Menulis Pada Buku Teks Bahasa Indonesia untuk 

SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning dengan 

Kurikulum Standar Isi 

Kompetensi Dasar 
dalam KTSP 

Kompetensi Dasar 
dalam Buku Teks 

hlm. Sesuai Tidak 
sesuai 

4.1 Menulis buku harian 
atau pengalaman pribadi 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 
 

Menulis buku harian 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 

95 √ 
 
 
 

- 
 
 
 

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
komposisi, isi,dan bahasa 

Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif. 
 

 
57 

 
√ 

 
- 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif, baik, 
dan benar. 
 

Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif dan 
komunikatif 

 
 

77 

 
 
√ 

 
 
- 

 8.1 Menulis pantun yang 
sesuai dengan syarat-
syarat pantun 

Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau humor 
sesuai dengan syarat 
pantun. 
 

19 √ - 

8.2 Menulis  kembali de-
ngan bahasa sendiri do-
ngeng yang pernah diba-
ca atau didengar. 
 

Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 

 
45 

 
√ 

 
- 
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12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi 
narasi 

Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

 
 
 

161 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

12.2. Menulis pesan 
singkat sesuai dengan isi, 
dengan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 
 
 

Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, de-
ngan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 

 
 

183 

 
 
√ 

 
 
- 

16.1  Menulis kreatif 
puisi berkenaan dengan 
keindahan alam 

Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam 

 
141 

 
√ 

 
- 

16.2 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan pe-
ristiwa yang pernah 
dialami. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematika yang tepat 
dan dahasa yang baku 

201 - √ 

Jumlah  10 8 2 
Persentase  100% 80% 20% 
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Lampiran 6 
Kesesuaian Isi dengan Kurikulum 

 
No.  Kompetensi 

Dasar dalam 
KTSP 

Kompetensi 
Dasar dalam 
Buku Teks 

Kesesuaian Materi dengan 
Kurikulum 

Keterangan 

1. 2. 3. 
(1) (2) (1) (2) (3) 

1 4.1 Menulis buku 
harian atau 
pengalaman 
pribadi dengan 
memperhatikan 
cara peng-
ungkapan dan 
bahasa yang 
ekspresif 
 

Menulis buku 
harian dengan 
memperhatikan 
cara 
pengungkapan 
dan bahasa yang 
ekspresif 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ √ _ _ √ Sesuai  

 4.2 Menulis surat 
pribadi dengan 
memperhatikan 
komposisi, isi,dan 
bahasa 
 

Menulis surat 
pribadi dengan 
memperhatikan 
sistematika surat 
dan bahasayang 
komunikatif 

√ √ √ _ _ √ Sesuai 

 4.3. Menulis teks 
pengumuman 
dengan bahasa 
yang efektif, baik, 
dan benar. 

Menulis teks 
pengumuman 
dengan bahasa 
yang efektif dan 
komunikatif 

√ √ √ _ _ √ Sesuai 

 8.1 Menulis pan-
tun yang sesuai 
dengan syarat-
syarat pantun 

Menulis pantun 
yang 
menyatakan 
kegembiraa atau 
humor sesuai 
dengan syarat 
pantun 

√ √ √ _ _ √ Sesuai 

 8.2 Menulis  kem-
bali dengan 
bahasa sendiri do-
ngeng yang 
pernah dibaca 

Menulis kembali 
dongeng yang 
pernah dibaca 
atau didengar 

√ √ √ √ _ _ Sesuai 
(Materi 
menulis 
parodi 
dongeng) 
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atau didengar 
 12.1 Mengubah  

teks wawancara 
menjadi narasi 

Mengubah teks 
wawancara 
menjadi narasi 
dengan 
memperhatikan 
penulisan 
kalimat 
langsung dan 
kalimat tak 
langsung 

√ √ √ _ _ √ Sesuai 

 12.2. Menulis 
pesan singkat 
sesuai dengan isi, 
dengan menggu-
nakan kalimat 
efektif dan bahasa 
yang santun 

Menulis pesan 
singkat sesuai 
dengan isi, de-
ngan menggu-
nakan kalimat 
efektif dan ba-
hasa yang san-
tun 

√ √ √ _ _ √ Sesuai 

 16.1  Menulis 
kreatif puisi 
berkenaan dengan 
keindahan alam 

Menulis kreatif 
puisi berkenaan 
dengan ke-
indahan alam 

√ √ √ _ _ √ Sesuai 

 16.2 Menulis 
kreatif puisi 
berkenaan dengan 
peristiwa yang 
pernah dialami 

 _ _ _ _ _ _ Tidak 
sesuai 

  Menulis surat 
permohonan 
dengan 
sistematika yang 
tepat dan dahasa 
yang baku 

_ _ _ _ _ _ Tidak 
sesuai 

 

Keterangan: 
1. kesesuaian materi dengan kurikulum 
2. keterpaduan materi 

(1) ( dikembangkan secara terpadu 
(2) berorientasi pada pembelajaran 
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3. kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum 
(1) penambahan materi berupa penyediaan materi pilihan 

sejenis 
(2) penambahan materi berupa penambahan konteks 
(3) perincian materi 
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Lampiran 7 
Tabel  Relevansi Materi Menulis Pada Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek 

Menulis Untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
Dengan Tujuan Pendidikan 

Bab   Kompetensi Dasar 
pada Buku Teks 

Kompetensi Dasar pada 
KTSP 

Relevansi 
Tujuan  

Pendidikan 
Relev
ansi 

Tidak 
Releva

nsi 
3 Menulis pantun yang 

menyatakan kegembiraa 
atau humor sesuai 
dengan syarat pantun. 

8.1 Menulis pantun yang 
sesuai dengan syarat-
syarat pantun 
 

 
√ 

 
- 

6  Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 
 
 

8.2 Menulis  kembali de-
ngan bahasa sendiri do-
ngeng yang pernah diba-

ca atau didengar. 

 
√ 

 
- 

7 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif.   

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
komposisi, isi,dan bahasa 

 
√ 

 
- 

9. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif dan 
komunikatif 
 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif, baik, 
dan benar. 

 
√ 

 
- 

11. Menulis buku harian 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 

4.1 Menulis buku harian 
atau pengalaman pribadi 
dengan memperhatikan 
cara pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 
 

 
√ 

 
- 

16 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam 

16.1  Menulis kreatif 
puisi berkenaan dengan 
keindahan alam 

 
√ 

 
- 

18 Mengubah teks 
wawancara menjadi 

12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi 

 
√ 

 
- 
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narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat tak 
langsung. 

narasi 
 

20 Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat 
efektif dan bahasa yang 
santun 

12.2. Menulis pesan 
singkat sesuai dengan isi, 
dengan menggunakan 
kalimat efektif dan  
bahasa yang santun 

 
√ 

 
- 

22 Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
√ 

 
- 

 
- 

16.2 Menulis kreatif 
puisi berkenaan dengan 
peristiwa yang pernah 
dialami. 

 
√ 

 
- 

Jumlah: 9 1 
Persentase 90% 10% 
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Lampiran 8 
Tabel  Relevansi Materi Menulis Ditinjau dari Segi Tujuan Pendidikan 

 
Bab. Kompetensi Dasar pada buku teks Indikator 

Tujuan 
pendidikan 

1 2 3 4 
3 Menulis pantun √ √ - √ 
6 Menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau 

didengar 
√ √ - √ 

7  Menulis surat pribadi - - √ √ 
9 Menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif 

dan komunikatif 
- - - √ 

11 Menulis buku harian - - - √ 
16 Menulis kreatif puisi dengan menuangkan pikiran 

perasaan, dan imajinasi berkenaan dengan keindahan 
alam 

- √ - √ 

18 Mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 
memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan 
tidak langsung 

- - - √ 

20    
Menulis pesan singkat sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang santun 

   
√ 

 
√ 

22 Menulis surat permohonan dengan sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 
 

- - - - 

Jumlah 2 3 2 8 

Keterangan: 
Indikator 1  :  kebhinekaan 
Indikator 2  :  pengembangan budaya bangsa 
Indikator 3   :   pengembangan ilmu teknologi dan seni 
Indikator 4      :  pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, 

dan kesantunan sosial. 
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Lampiran 9 
Tabel Kebenaran Materi Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek Menulis Untuk 

SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning Ditinjau Dari Segi 
Ilmu Bahasa Dan Ilmu Sastra 

 
Bab.  Kompetensi Dasar 

Pada Buku Teks 
Kompetensi Dasar pada 

KTSP 
Kebenaran 

Ilmu Bahasa 
Dan Ilmu 

Sastra 
Benar Tidak 

Benar 

3 Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau 
humor sesuai dengan 
syarat pantun. 

8.1 Menulis pantun yang  
sesuai dengan syarat-syarat 
pantun 
 

 
√ 

 
- 

6  Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 

8.2 Menulis  kembali dengan 
bahasa sendiri dongeng yang 
pernah dibaca atau didengar. 

 
√ 

 
- 

7 Menulis surat pribadi 
dengan 
memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif. 

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
komposisi, isi, dan bahasa 

 

 
√ 

 
- 

9. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif 
dan komunikatif 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan bahasa 
yang efektif, baik, dan benar. 

 
√ 

 
- 

11. Menulis buku harian 
dengan 
memperhatikan cara 
pengungkapan dan 
bahasa yang ekspresif 

4.1 Menulis buku harian atau 
pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara     peng-
ungkapan dan bahasa yang 
ekspresif 

 
√ 

 
- 

16 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan ke-
indahan alam 

16.1  Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan keindahan 
alam 

 
√ 

 
- 

18 Mengubah teks 12.1 Mengubah  teks   



136 

 

wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

wawancara menjadi narasi 
 

√ - 

20 Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, de-
ngan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 

12.2. Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat 
efektif dan bahasa yang san-
tun 

 
√ 

 
- 

22 Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
√ 

 
- 

 
- 

16.2 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan peristiwa 
yang pernah dialami. 

 
√ 

 
- 

Jumlah: 9 1 
Persentase 90% 10% 
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Lampiran 10 
Tabel Kesesuaian Materi Menulis Buku Teks Bahasa Indonesia Aspek 
Menulis Untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 

Dengan Tingkat Perkembangan Kognitif Siswa 
 

Bab.  Kompetensi Dasar 
Pada Buku Teks 

Kompetensi Dasar pada 
KTSP 

Kesesuaian 
Materi dengan 

Tingkat 
Perkembangan 
Kognitif Siswa 
Sesuai  Tidak 

sesuai 

3 Menulis pantun yang 
menyatakan 
kegembiraa atau 
humor sesuai dengan 
syarat pantun. 

8.1 Menulis pantun yang 
sesuai dengan syarat-syarat 
pantun 
 
 
 

 
√ 

 
- 

6  Menulis kembali 
dongeng yang pernah 
dibaca atau didengar 

8.2 Menulis  kembali  
dengan bahasa sendiri  
dongeng yang pernah  
dibaca atau didengar. 
 
 

 
√ 

 
- 

7 Menulis surat pribadi 
dengan 
memperhatikan 
sistematika surat dan 
bahasa yang 
komunikatif. 

4.2 Menulis surat pribadi 
dengan memperhatikan 
komposisi, isi, dan bahasa 

 

 
√ 

 
- 

9. Menulis teks 
pengumuman dengan 
bahasa yang efektif 
dan komunikatif 

4.3. Menulis teks 
pengumuman dengan  
bahasa yang efektif, baik, 
dan benar. 

 
√ 

 
- 

11. Menulis buku harian 
dengan 
memperhatikan cara 
pengungkapan dan 

4.1 Menulis buku harian 
atau pengalaman pribadi 
dengan memperhatikan cara 
pengungkapan dan bahasa 

 
√ 

 
- 
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bahasa yang ekspresif yang ekspresif 
16 Menulis kreatif puisi 

berkenaan dengan ke-
indahan alam 

16.1 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan 
keindahan alam 

 

 
√ 

 
- 

18 Mengubah teks 
wawancara menjadi 
narasi dengan 
memperhatikan 
penulisan kalimat 
langsung dan kalimat 
tak langsung. 

12.1 Mengubah  teks 
wawancara menjadi narasi 

 

 
√ 

 
- 

20 Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, de-
ngan menggunakan 
kalimat efektif dan ba-
hasa yang santun 

12.2. Menulis pesan singkat 
sesuai dengan isi, dengan 
menggunakan kalimat 
efektif dan bahasa yang 
santun 

 
√ 

 
- 

22 Menulis surat 
permohonan dengan 
sistematikayang tepat 
dan bahasa baku 

 
 
- 

 
 
√ 

 
 
- 

 
- 

 
- 

16.2 Menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan peristiwa 
yang pernah dialami. 

 
- 

 
√ 

Jumlah: 9 1 
Persentase 90% 10% 
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Lampiran 11 
Materi Menulis Pantun dalam Buku Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII 

Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 12 
Materi Menulis  Kembali dengan Bahasa Sendiri Dongeng yang Pernah 

Dibaca atau Didengar dalam Buku Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII 
Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 13 
Materi Menulis Surat Pribadi dalam Buku Bahasa Indonesia untuk SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 14 
Materi Menulis Pengumuman dalam Buku Bahasa Indonesia untuk SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 15 
Materi Menulis Buku Harian dalam Buku Bahasa Indonesia untuk SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 16 
Materi Menulis Kreatif Puisi Berkenaan dengan Keindahan Alam dalam 

Buku Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative 
Learning 
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Lampiran 17 
Materi Mengubah Teks Wawancara Menjadi Narasi dalam Buku Bahasa 
Indonesia untuk SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 18 
Materi Menulis Pesan Singkat dalam Buku Bahasa Indonesia untuk SMP 

Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
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Lampiran 19 
Materi Menulis Surat Permohonan dalam Buku Bahasa Indonesia untuk 

SMP Kelas VII Terbitan Esis The Innovative Learning 
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