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ABSTRAK 

 
 
Buku pelajaran yang baik harus dapat terbaca oleh para penggunanya dan  

memenuhi syarat yaitu: berisi bahan pelajaran yang jelas, benar, relevan dengan 
kurikulum, konsisten, mengikuti perkembangan IPTEK, informasi jelas, ada 
evaluasi yang relevan, dan menggunakan rujukan buku. Oleh sebab itu, penelitian 
yang terkait dengan tingkat keterbacaan buku, kesalahan ejaan, serta kesesuaian 
konsep dan gambar sangat diperlukan. 

Penelitian ini berjudul “Analisis Buku Biologi SMA Kelas X Semester I 
Berdasarkan Kurikulum 2004 yang Banyak Digunakan di SMA Negeri Kabupaten 
Batang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keterbacaan, kesalahan 
ejaan, serta kesesuaian konsep dan gambar dengan textbook biologi edisi kelima 
jilid 2 karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. 

Penelitian ini merupakan studi kasus tentang status isi buku. Objek 
penelitian meliputi seluruh materi. Jumlah sampel tingkat keterbacaan ada 20 
wacana masing-masing terdiri atas 100 kata. Pengambilan data dengan metode 
observasi. Data tingkat keterbacaan dianalisis dengan grafik Fry. Data kesalahan 
ejaan, konsep, dan gambar dianalisis dengan metode triangulasi penyidik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan buku belum 
sesuai. Kesesuaian bacaan untuk kelas X 60%, di bawah kelas X 15%, di atas 
kelas X 10%, dan invalid 15%. Penggunaan ejaan, konsep, dan gambar sesuai. 
Ditemukan empat macam kesalahan penggunaan ejaan yang meliputi: ketikan, 
pemenggalan suku kata, penggunaan huruf kapital, dan singkatan yang masing-
masing besarnya 72,27%; 18,49%; 8,40%; dan 0,84%. Kesalahan konsep 11,54% 
dan gambar 23,53%.  
 
Kata Kunci: buku pelajaran, tingkat keterbacaan. 
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MOTTO 

 Berusaha, berdo’a, sabar dan tawakal.  

 

 

 

PERSEMBAHAN 
 
Karya ini kupersembahkan untuk: 

 Bapak dan Ibu  
 Semua pihak yang telah membantuku 



 v

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Analisis Buku Biologi SMA Kelas X Semester I Berdasarkan 

Kurikulum 2004 yang Digunakan SMA Negeri  di Kabupaten Batang” tanpa suatu 

halangan apapun. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UNNES. 

2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES yang telah 

memberikan ijin penelitian dan penulisan skripsi. 

3. Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNNES yang telah memberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam penyusunan skripsi. 

4. Prof. Dr. Sri Mulyani, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang penuh 

kesabaran dalam membimbing dan memberi motivasi sehingga skripsi ini 

dapat selesai. 

5. Dra. Ely Rudyatmi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

selesai. 



 vi

6. Drs. Krispinus Kedati Pukan, M.Si., yang telah menguji dan memberi 

masukan terhadap penyusunan skripsi ini. 

7. Drs. Subyantoro, M.Hum., yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti. 

8. Dr. Antonius Tri Widodo, yang telah memberikan penjelasan tentang cara 

analisis buku. 

9. Kepala Sekolah SMAN Kabupaten Batang yang telah memberikan ijin 

penelitian kepada penulis. 

10. Guru Biologi SMAN Kabupaten Batang, yang telah memberikan waktu 

kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis demi terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu dengan penuh rendah hati penulis akan menerima saran 

dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi penulis buku Biologi SMA 

kelas X semester I terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar 

tahun terbit 2004 edisi IA pada khususnya. 

 

Semarang,   Desember 2005 

Penulis 

 

Nanik Hidayati 



 vii

DAFTAR ISI 

       Halaman 

HALAMAN JUDUL............................................................................................. i 

PENGESAHAN ................................................................................................... ii 

ABSTRAK .......................................................................................................... iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... v 

DAFTAR ISI...................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL............................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xi 

BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 

B. Permasalahan ........................................................................................... 5 

C. Penegasan Istilah...................................................................................... 6 

D. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 6 

E. Manfaat Penelitian ................................................................................... 7 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian dan Karakteristik Buku Pelajaran .......................................... 8 

B. Buku Pelajaran Sebagai Media Pembelajaran........................................ 10 

C. Keterbacaan Buku Pelajaran .................................................................. 11 

D. Tata Bahasa Buku Pelajaran................................................................... 15 

E. Konsep Biologi dalam Buku Pelajaran .................................................. 17 

BAB III. METODE PENELITIAN 
A. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian.......................................... 20 



 viii

B. Variabel Penelitian ................................................................................. 21 

C. Rancangan Penelitian ............................................................................. 21 

D. Prosedur Penelitian ................................................................................ 29 

E. Metode Pengumpulan Data .................................................................... 30 

F. Metode Analisis Data............................................................................. 34 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian ...................................................................................... 35 

B. Pembahasan............................................................................................ 44 

BAB V. PENUTUP 

A. Simpulan ................................................................................................ 60 

B. Saran....................................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 62 

LAMPIRAN-LAMPIRAN................................................................................. 64 



 ix

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                       Halaman 

Tabel 1. Daftar Konversi Tingkat Keterbacaan Buku dengan Formula 
Fry ...................................................................................................... 24  

  
Tabel 2. Tabel Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran Biologi 

Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman 
Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A................................................... 31  

 
Tabel 3. Tabel Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  Buku Pelajaran 

Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A...................................... 32  

 
Tabel 4. Tabel Analisis Kesalahan Konsep dan Gambar pada Buku 

Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A................ 34 

 
Tabel 5. Hasil Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran Biologi 

Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman 
Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A................................................... 35 

 
Tabel 6. Hasil Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  Buku Pelajaran 

Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A...................................... 36  

 
Tabel 7. Hasil Analisis Kesalahan Konsep pada Buku Pelajaran 

Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A dengan 
Textbook Biologi Karangan Campbell, Reece, dan Mitchell.............. 40  

 
Tabel 8. Hasil Analisis Kesalahan Pemahaman Konsep pada Buku 

Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A................ 41 

 
Tabel 9. Hasil Analisis Kesalahan Gambar pada Buku Pelajaran 

Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A...................................... 42 

 



 x

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar                                                                                                     Halaman 

Gambar 1. Kartu Data Penggunaan Ejaan.......................................................... 22 

Gambar 2. Kartu Data Kesesuaian Konsep dan Gambar ................................... 23 

Gambar 3. Grafik Fry......................................................................................... 25 

 



 xi

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

Lampiran 1. Hasil Observasi Awal Buku Pelajaran Biologi SMA 
Kelas X Semester 1 yang Digunakan SMAN di 
Kabupaten Batang. ..................................................................... 64 

 
Lampiran 2. Hasil Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran Biologi 

Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman 
Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A............................................. 65 

 
Lampiran 3. Penghitungan Persentase Tingkat Keterbacaan Buku 

Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A.......... 85 

 
Lampiran 4.  Penghitungan Hasil Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  

Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A.......... 86 

 
Lampiran 5. Penghitungan Persentase Penggunaan Ejaan  Buku 

Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A.......... 88 

 
Lampiran 6. Penghitungan Hasil Analisis Kesalahan Konsep dan 

Gambar pada Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo 
Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 
2004 Edisi 1A ............................................................................... 89 

 
Lampiran 7. Penghitungan Persentase Kesalahan Konsep dan Gambar 

pada Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media 
Pratama Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 
Edisi 1A......................................................................................... 90  

 
Lampiran 8. Kesalahan Gambar pada Buku Pelajaran Biologi Terbitan 

Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar 
Tahun Terbit 2004 Edisi 1A.......................................................... 91  

 
Lampiran 9. Surat Usulan Pembimbing ......................................................... ....98 
 
Lampiran 10. Surat Ijin Observasi Awal............................................................ 99 
 
Lampiran 11. Surat Rekomendasi .................................................................... 100 
 



1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan zaman terjadi pula perkembangan 

teknologi yang menjadikan perubahan di segala bidang. Salah satu bidang 

yang mengalami perubahan yaitu bidang pendidikan. Pendidikan merupakan 

alat ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu 

pendidikan sangat diperlukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan pengadaan  buku pelajaran yang bermutu. Buku tersebut 

harus mampu menyajikan materi yang sesuai kurikulum dan perkembangan 

IPTEK, serta mencakup kompetensi yang telah ditetapkan. 

Setiap guru yang bertugas di kelas, dalam proses pembelajarannya 

tidak terlepas dari penggunaan buku pelajaran. Buku pelajaran menghimpun 

hal-hal yang dituntut oleh kurikulum dan mata pelajaran yang relevan. Buku 

pelajaran juga menyajikan materi-materi penting yang harus disampaikan 

kepada siswa, termasuk materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Indonesia mengubah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pembelajaran tersebut 

menggunakan kurikulum 2004 yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis 

Kompetensi atau KBK. Munculnya KBK pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dilatari oleh adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri 
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dan isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dan bangsa Indonesia (Subyantoro, 2002: 3). Adanya KBK 

diharapkan terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar yang mengarah 

tercapainya kompetensi siswa. 

Aspek penilaian KBK meliputi: aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pembelajaran KBK bukan sekadar untuk pencapaian 

kompetensi siswa, tetapi juga sebagai aspek penting siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. Salah satu upaya untuk menunjang 

pembelajarannya diperlukan buku pelajaran baru yang sesuai dengan KBK. 

Buku pelajaran tersebut sebagai peningkat motivasi, pengembang kreasi, dan 

penggali potensi dalam proses belajar mengajar kepada siswa didiknya.  

Buku pelajaran ada yang bersifat wajib bagi suatu sekolah. Buku 

tersebut pada umumnya disebut buku paket. Buku paket yang dikeluarkan 

oleh pemerintah merupakan standar buku nasional. Akan tetapi buku paket 

bukan merupakan satu-satunya buku pelajaran yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. Buku pelajaran lain terbitan swasta sangat diperlukan 

untuk melengkapi dan menunjang keberadaan buku paket tersebut.  

Hasil wawancara peneliti dengan guru biologi SMAN se-Kabupaten 

Batang (2004) bahwa “Setiap buku pelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan yang perlu dilengkapi dengan buku pelajaran yang lain, karena 

suatu materi bersifat luas dan tidak cukup didukung oleh satu buku saja”. Oleh 

sebab itu, keberadaan buku penunjang sangat diperlukan. Bahkan seringkali 

ada pengajar yang kurang puas dengan satu buku penunjang. Banyaknya buku 
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penunjang terbitan swasta yang beredar membuat guru biologi bingung dalam 

memilih buku pelajaran. Hal ini disebabkan tidak semua buku yang beredar 

kualitasnya baik dan sesuai dengan materi yang ada.  

Hasil survei penggunaan buku pelajaran di lima SMA Negeri se-

Kabupaten Batang yang meliputi: SMAN 1 Batang, SMAN 2 Batang, SMAN 

1 Subah, SMAN 1 Bandar, dan SMAN 1 Bawang diperoleh enam buah buku 

pelajaran biologi kelas X semester 1 yang berupa: (1) buku terbitan Grafindo 

Media Pratama karangan M. Salman Akhyar dengan persentase 33,33%; (2) 

buku terbitan Erlangga karangan Istamar Syamsuri, dkk. dengan persentase 

25%; (3) buku terbitan Sunda Kelapa Pustaka karangan Sudjino dengan 

persentase 16,67%; (4) buku terbitan Yudhistira karangan Bagod Sudjadi dan 

Siti Laela dengan persentase 8,33%; (5) buku terbitan Intan Pariwara karangan 

Omegawati dengan persentase 8,33%; dan (6) buku terbitan Bumi Aksara 

karangan Slamet Prawirohartono dan Suharyono Hadisumarto dengan 

persentase 8,33%. Penyajian hasil observasi awal terdapat dalam Lampiran 1. 

Hasil wawancara dan survei awal penyebab guru-guru biologi SMA 

kelas X semester 1 di Kabupaten Batang menggunakan buku terbitan Grafindo 

Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A 

karena: (1) sesuai dengan silabus dan KBK 2004 yang menyajikan materi 

secara sistematis serta sudah mengarah pada pencapaian kompetensi siswa; (2) 

sebagai buku referensi dari perpustakaan SMA setempat; dan (3) diberi secara 

cuma-cuma dari penerbit. 
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Adanya alasan guru yang beragam membuat penulis tertarik untuk 

meneliti buku pelajaran biologi terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. 

Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A. Buku terbitan Grafindo Media 

Pratama tersebut merupakan buku cetakan pertama yang menggunakan 

Kurikulum 2004 (KBK) dan baru sekali diajarkan di SMA Negeri Kabupaten 

Batang. Oleh sebab itu, buku pelajaran tersebut masih dicari kecocokan dan 

kesesuaiannya sebagai buku pelajaran yang baik.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku pelajaran 

yaitu: (1) penekanan materi sejalan dengan tujuan pendidikan masa 

penyusunan buku; (2) kesesuaian antara konsep dalam buku pelajaran biologi 

dengan perkembangan IPTEK; (3) kesesuaian antara konsep yang 

dikembangkan dalam buku pelajaran biologi dengan alam lingkungan 

Indonesia; (4) adanya kaitan antara konsep biologi pada suatu periode waktu 

tertentu dengan periode sebelumnya; (5) konsep yang menjadi fokus 

pengembangan materi; (6) konsep sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif anak; (7) cara penyajian materi yang merangsang anak untuk berfikir; 

dan (8) adanya keseimbangan antara konsep biologi pada jenjang pendidikan 

lebih rendah dengan jenjang pendidikan di atasnya (Supriadi, 2001: 219).  

Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan untuk menganalisis 

kualitas buku pelajaran meliputi: (1) tingkat keterbacaan buku pelajaran; (2) 

kesalahan ejaan pada buku pelajaran; dan (3) kesesuaian buku pelajaran 

dengan textbook biologi edisi kelima jilid 2 karangan Campbell, Reece, dan 

Mitchell. Ketiga hal tersebut merupakan faktor penting dalam penggunaan dan 
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pemilihan buku pelajaran, sebab kesalahannya akan menyebabkan kesalahan  

pemahaman dan penafsiran pembaca. Selain itu, kesalahan tersebut untuk 

mengetahui kecocokan tingkat keterbacaan buku pelajaran dengan 

penggunanya. Sesuaikah buku pelajaran biologi terbitan Grafindo Media 

Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A digunakan 

siswa SMA kelas X semester I setelah diukur tingkat keterbacaannya.  

                                                                                                                                           

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, 

permasalahan yang akan dikaji meliputi: 

Bagaimanakah tingkat keterbacaan buku pelajaran biologi terbitan Grafindo 

Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A 

diukur dengan formula keterbacaan Grafik Fry? 

Bagaimanakah kesalahan ejaan pada buku pelajaran biologi terbitan Grafindo 

Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A? 

Bagaimanakah kesesuaian konsep dan gambar pada buku pelajaran biologi 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A dengan textbook biologi edisi kelima jilid 2 karangan 

Campbell, Reece, dan Mitchell? 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian, 

maka diberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan analisis buku biologi 
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SMA kelas X semester 1 berdasarkan kurikulum 2004 adalah penilaian isi 

buku biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama 

karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A. Analisis tersebut 

meliputi penilaian pada tingkat keterbacaan buku, penilaian kesalahan ejaan 

dalam buku, dan penilaian kesesuaian konsep dan gambar dengan textbook 

biologi edisi kelima jilid 2 karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keterbacaan buku pelajaran biologi 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A diukur dengan formula keterbacaan Grafik Fry. 

Untuk mengetahui kesalahan ejaan pada buku pelajaran biologi terbitan 

Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 

edisi 1A. 

Untuk mengetahui kesesuaian konsep dan gambar pada buku pelajaran biologi 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A dengan textbook biologi edisi kelima jilid 2 karangan 

Campbell, Reece, dan Mitchell. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: bagi guru sebagai 

masukan untuk pembetulan kesalahan konsep dalam mengajar. Bagi siswa 



 

 

7

 

sebagai penambah pengetahuan tentang kriteria buku pelajaran yang baik. 

Bagi penulis sebagai masukan untuk bahan pertimbangan agar lebih teliti 

dalam penulisan dan penyusunan isi buku pelajaran biologi pada cetakan 

berikutnya. Sedangkan bagi peneliti sendiri sebagai penambah pengalaman 

tentang penulisan dan seluk beluk buku pelajaran biologi yang baik dan benar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian dan Karakteristik Buku Pelajaran. 

Buku merupakan sumber ilmu yang berupa ungkapan kata-kata 

seseorang untuk diberitahukan kepada orang lain dalam bentuk tulisan atau 

gambar (Supriadi, 2001). Penambahan tulisan atau gambar tersebut  untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami isi buku. Isi buku dicetak jelas dan 

berwarna agar menarik dan disukai pembaca.  

Penyusun dan penulis buku harus memperhatikan kebutuhan umur 

pembaca agar isi buku dapat dicerna oleh pembacanya, terutama buku-buku 

pelajaran yang dibuat khusus untuk anak sekolah. Buku yang digunakan anak 

sekolah (SD, SMP, dan SMA) di Indonesia terdiri atas empat jenis, yaitu: (1) 

buku pelajaran; (2) buku bacaan; (3) buku sumber; dan (4) buku pegangan 

guru (Supriadi, 2001). Keempat buku tersebut keberadaannya saling 

mendukung dan melengkapi kelancaran proses belajar mengajar. Oleh sebab 

itu, penulisan dan penyajian isi buku harus benar, menarik, dan mudah 

dipahami. 

Buku pelajaran adalah buku yang disusun oleh para ahli untuk 

menunjang program pengajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

buku pelajaran, yaitu: (1) sudut pandang; (2) kejelasan konsep; (3) relevan 

dengan kurikulum; (4) menarik minat; (5) menumbuhkan motivasi; (6) 

menstimulasi aktivitas siswa; (7) ilustrasi; (8) bahasanya sesuai dengan siswa; 

(9) kalimatnya efektif; (10) bahasanya sopan, sederhana dan menarik; (11) 

menunjang mata pelajaran lain; (12) menghargai perbedaan individu; (13) 
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memantapkan nilai-nilai; (14) selaras dan tidak bertentangan dengan Pancasila 

dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (15) 

tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban yang 

berkaitan dengan suku, agama, dan ras (Mastutiningsih, 2003).  

Buku pelajaran ada dua macam, yaitu: buku pelajaran pokok atau buku 

paket dan buku pelajaran pelengkap. Buku pelajaran pokok disediakan oleh 

pemerintah sebagai standar buku nasional. Sedangkan buku pelajaran 

pelengkap merupakan buku terbitan swasta yang dibeli sekolah atau siswa 

berdasarkan pilihan setempat (Supriadi, 2001: 2). Kedudukan buku pelajaran 

pelengkap sebagai pendukung dan pelengkap buku pelajaran pokok yang 

disediakan oleh pemerintah, sehingga peredaran buku pelajaran pelengkap 

harus mendapat ijin dan pengesahan dari Dirjen Dikdasmen. 

Dalam menyusun buku pelajaran perlu memperhatikan kecocokan 

bahan, kesesuaian metode serta media yang relevan dan dapat menunjang 

proses pembelajaran. Menurut Tarigan dan Tarigan (1986) kriteria telaah buku 

pelajaran meliputi: (a) kurikulum yang berlaku; (b) karakteristik mata 

pelajaran (ilmu yang relevan); (c) hubungan antara kurikulum, mata pelajaran, 

dan buku pelajaran; (d) dasar-dasar penyusunan buku pelajaran; (e) kualitas 

buku pelajaran; (f) prinsip-prinsip penyusunan buku kerja; dan (g) 

penyeleksian buku kerja. 

Penilaian buku pelajaran menurut Supriadi (2001: 9) meliputi: mutu isi 

buku, kesesuaian dengan kurikulum, bahasa yang digunakan termasuk 

penyajian dan keterbacaannya, grafika, dan keamanan buku. 
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B. Buku Pelajaran Sebagai Media Pembelajaran. 

Buku pelajaran disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

Penyusunan buku tersebut harus memperhatikan dan memenuhi tuntutan mata 

pelajaran atau ilmu yang relevan. Buku pelajaran diutamakan sebagai wahana 

penunjang dan pelaksana kurikulum yang harus benar-benar mengikuti, 

menuruti, dan melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

kurikulum (Tarigan, 1986: 36). 

Peranan buku pelajaran dalam pengajaran sangat penting. Buku 

pelajaran menghimpun hal-hal yang dituntut oleh kurikulum dan mata 

pelajaran yang relevan. Buku pelajaran dibuat sebaik dan sejelas mungkin 

untuk menunjang proses pembelajaran. Persiapan materi pelajaran yang baik 

dengan media pengajaran yang menunjang akan menjadikan pengajaran yang 

terarah dan efektif. 

Buku pelajaran diterbitkan dengan tujuan untuk dibaca oleh guru dan 

siswa sebagai penambah pengetahuan dan pelengkap bahan bacaan. Buku 

pelajaran disusun dengan kalimat yang logis, mudah dipahami, dan sesuai 

dengan kepentingan kurikulum yang berlaku. Buku pelajaran dapat dibaca dan 

dipahami isinya dengan benar jika konsep dan ejaan yang digunakan sesuai 

dan benar serta susunan kalimatnya saling berkesinambungan. 

Butir-butir alat penduga kualitas buku pelajaran yang dapat digunakan 

sebagai identifikasi meliputi: minat siswa, motivasi, ilustrasi, linguistik, 

terpadu, menggiatkan aktifitas, kejelasan konsep, titik pandang, pemantapan 

nilai-nilai, dan menghargai perbedaan pribadi (Greene dan Petty dalam 
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Tarigan, 1986: 22). Kriteria di atas perlu perubahan atau tambahan yang 

berupa urutan atau susunan peristilahan dari  kriteria buku pelajaran. 

Cara mempelajari buku pelajaran yaitu dengan menyelidiki daftar isi. 

Kemudian mencari bagian dan halaman yang diperlukan dengan melihat 

urutan isi buku. Sehingga, bila menghadapi suatu bab tertentu bisa 

mendapatkan gambaran tentang garis besar isi buku tersebut. Hal ini 

dilakukan dengan memperhatikan judul atau kepala bagian-bagiannya 

(Nasution, 2000).    

                                                                                                       

C. Keterbacaan Buku Pelajaran. 

Menurut Ambruster dan Anderson dalam Tri Widodo (1993: 29) 

bahwa keterbacaan buku pelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyelidiki beberapa aspek bahan tertulis yang mengacu pada tingkat 

kesukaran pemahaman bahan bacaan tersebut. Keterbacaan buku pelajaran 

dalam bahasa Inggrisnya disebut readibility merupakan istilah penting yang 

digunakan untuk menyelidiki beberapa aspek bahan tertulis yang mengacu 

pada tingkat kesukaran atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu 

bagi peringkat pembaca tertentu. Tingkat kesukaran itu dapat dianalisis oleh 

guru pada waktu mengajar dengan mencocokkan kesukaran buku pelajaran 

dengan kemampuan membaca siswa. Oleh karena itu pemilihan buku 

pelajaran disesuaikan dengan kemampuan membaca siswa yang 

menggunakannya.  
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Bahan tertulis yang sukar dipahami oleh pembaca (siswa) 

menyebabkan rasa malas, tidak tertarik, atau bahkan terjadi frustasi. Karena 

pembaca mengalami kesulitan dalam penelaahan kata dan kalimat untuk 

mendapatkan kesamaan konsep yang paling benar (Harrison dalam Tri 

Widodo, 1993: 29). 

Suatu aspek penting bagi siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya dengan pemahaman isi bahan bacaan dari mata pelajaran. Kesulitan 

memahami bahan bacaan dapat disebabkan oleh siswa dan oleh faktor bahan 

bacaan. Faktor dari siswa berupa latar belakang pengetahuan siswa, motivasi 

siswa, dan kematangan mental siswa. Sedangkan faktor bahan bacaan berupa 

kejelasan cetakan, perbendaharaan kata dan kalimat, struktur atau organisasi 

penulisan, dan konsep yang mempengaruhi kemudahan pemahaman bacaan 

(Tri Widodo, 1993: 30). 

Faktor penyebab kesukaran bacaan yaitu kalimat (panjang pendek, 

sederhana kompleks) dan perbendaharaan kata (kata tunggal majemuk, 

bersuku kata banyak, kata-kata abstrak, dan tata konseptual) (Auckerman 

dalam Tri Widodo, 1993: 30). Kata yang tepat serta dikenal oleh pembaca 

dapat membantu pemahaman pembaca. Sedangkan kata kurang tepat akan 

menyebabkan pembaca menghentikan kegiatan membaca. 

Faktor cetakan, garis bawah, cetak miring, kepadatan kata, tata letak, 

dan masalah kekompakan serta bahasa dapat mempengaruhi pemahaman 

bacaan (Knutton dalam Tri Widodo, 1993). Hal tersebut dapat memperjelas 

dan menegaskan isi buku yang dianggap penting. Sebab dengan adanya faktor 
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tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan penafsiran dan perbedaan 

persepsi dari masing-masing pembaca. 

Tingkat kesukaran pemahaman kalimat tergantung pada variabel 

keterpahaman kata, jumlah kata, bentuk kata, dan susunan kata yang 

digunakan. Kalimat dengan kata sederhana, jumlah kata sedikit, dan kalimat 

tunggal dengan pola sederhana pada umumnya lebih mudah dipelajari (Tri 

widodo, 1993: 31). 

Menurut Subyantoro (2002: 8) penelitian terakhir membuktikan ada 

dua faktor yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yaitu: (1) panjang-

pendeknya kalimat, dan (2) tingkat kesulitan kata. Semakin panjang kalimat 

dan semakin panjang kata-kata, maka bahan bacaan tersebut semakin sukar. 

Sebaliknya, semakin pendek kalimat dan kata-katanya pendek, maka bacaan 

tersebut semakin mudah. 

Beberapa pendapat tentang tingkat keterbacaan tersebut semuanya 

saling mendukung dan melengkapi tercapainya kriteria buku pelajaran yang 

memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Aspek penting murid dalam membaca 

buku pelajaran yaitu untuk memahami isi buku. Pemahaman tersebut dapat 

diperoleh bila tingkat keterbacaan buku yang dibacanya sesuai. 

Pemahaman terhadap buku pelajaran yang berupa tingkat keterbacaan 

buku dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula antara lain:formula 

Space, formula Flesch, formula Dale and Chall (DAC), Formula of Gunning 

(FOG), prosedur klose, Grafik Raygor, dan Grafik Fry. Formula Flesch hanya 

baik untuk mengukur keterbacaan murid umur 11-18 tahun. Formula Dale and 
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Chall (DAC) hanya baik untuk mengukur keterbacaan murid umur 11-16 

tahun (Tri Widodo, 1993: 39). Formula of Gunning (FOG) dengan 

menghitung jumlah rata-rata kata per kalimat dan jumlah kata dengan suku 

kata banyak (tiga atau lebih) (Tri Widodo, 1993: 43). Prosedur klose untuk 

mengukur tingkat keterbacaan sebuah wacana dan untuk melatih keterampilan 

dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajar membaca 

(Subyantoro, 2002: 14). Wacana merupakan ucapan dan tulisan tetapi 

persyaratannya harus dalam satu rangkaian dan dibentuk oleh lebih dari 

sebuah kalimat (Mastutiningsih, 2003). Pengukuran prosedur klose ini 

melibatkan siswa untuk menjawab rumpangan dengan kata yang sesuai.  

Ada pula tingkat keterbacaan yang pengukurannya menggunakan 

grafik, yaitu grafik Raygor dan Grafik Fry. Akan tetapi kedua grafik tersebut 

terdapat perbedaan. Grafik Raygor pengukurannya dengan memperhatikan 

kata-kata sukar atau kata-kata yang panjangnya lebih dari enam huruf 

(Subyantoro, 1994: 8). Grafik Fry  mendasarkan kerjanya pada dua faktor 

utama, yaitu panjang pendeknya kata yang ditandai oleh jumlah (banyak 

sedikitnya) suku kata yang membentuk setiap kata dalam teks bacaan dan 

tingkat kesulitan kalimat yang ditandai dengan rerata jumlah kalimat per 

seratus perkataan (Subyantoro, 2002: 9). Teks merupakan realisasi dari 

wacana (Mastutiningsih, 2003). Pada Grafik Raygor terdapat 14 tingkat 

keterbacaan buku, sedangkan pada Grafik Fry ada 17 tingkat keterbacaan 

buku. Selain itu, garis-garis yang membagi tingkat kelas keterbacaan Grafik 

Raygor membentuk pancaran ke atas, sedangkan pada Grafik Fry membentuk 
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pancaran ke bawah. Grafik Raygor menempatkan kalimat pada bagian bawah, 

sedangkan Grafik Fry pada posisi atas (Ahamad S., dkk. dalam Tujiyanto, 

2000: 42) 

Formula keterbacaan Fry diambil dari nama penemunya, yaitu Edward 

Fry. Grafik keterbacaannya dipublikasikan dalam majalah ilmiah Journal of 

Reading tahun 1977. Grafik Fry juga disebut formula Fry merupakan hasil 

penelitian terhadap teks berbahasa Inggris. Akan tetapi penelitian terakhir 

formula Fry telah disesuaikan penggunaannya untuk mengukur tingkat 

keterbacaan teks yang berbahasa Indonesia. Hal itu dilakukan dengan 

menambahkan satu langkah berupa mengalikan hasil penghitungan suku kata 

dengan angka 0,6. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah 

suku kata bahasa Inggris dan jumlah suku kata bahasa Indonesia, yaitu 6: 10 

(Subyantoro, 2002).  

 

D. Tata Bahasa Buku Pelajaran. 

Buku pelajaran adalah buku yang dibuat untuk kepentingan 

pendidikan. Buku pelajaran merupakan salah satu buku yang bersifat resmi. 

Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan dalam buku harus sesuai dengan ejaan 

bahasa Indonesia yang dibakukan, sopan, menarik serta ilmiah. 

Aspek bahasa yang diperlukan menurut Supriadi (2001: 219) yaitu: (a) 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (b) bahasa yang 

digunakan dalam buku harus relevan dengan pemakai, mudah dipahami, 

sesuai dengan kemampuan bahasa dalam hal kosa kata, struktur kalimat, dan 
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pengaturan alinea; (c) menggunakan bahasa Indonesia yang mampu 

meningkatkan kematangan dan perkembangan siswa; (d) menggunakan 

kalimat yang sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan siswa; dan 

(e) berkenaan dengan pengalihan huruf harus menggunakan transliterasi yang 

dibakukan. 

Bahasa buku harus baik dan benar, sesuai dengan taraf pembacanya, 

serta komunikatif (Tarigan dan Tarigan, 1986: 225). Oleh sebab itu, bahasa 

dalam buku pelajaran harus sesuai dengan bahasa siswa, kalimat-kalimatnya 

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

Beberapa faktor yang menyebabkan masalah kebahasaan dalam 

penyusunan buku pelajaran meliputi: (1) kalimat bermasalah yang mencolok 

dalam aspek keefektifan yang berupa kalimat baku, pemakaian kata dan kata 

penghubung yang mubazir, (2) kalimat bermasalah dalam aspek keilmiahan, 

yaitu kalimat yang tidak efektif dan tidak hemat dalam pemakaian kelompok 

kata, (3) kalimat bermasalah pada penerapan EYD berupa: kekurangan tanda 

baca, ketidaktepatan pemakaian tanda baca, serta penulisan kata yang tidak 

tepat, dan (4) aspek kebakuan berupa tidak adanya subyek dan predikat, 

pemakaian kata yang tidak tepat dan pemakaian ungkapan yang tidak tepat 

(Supriadi, 2000: 79). 

Beberapa pendapat tersebut merupakan hal penting dalam penggunaan 

dan penyusunan buku pelajaran untuk mendapatkan kualitas bahasa buku yang 

baik dan mudah dipahami oleh pembaca.   

 



 

 

17

 

E. Konsep Biologi dalam Buku Pelajaran. 

Mata pelajaran biologi termasuk dalam ilmu sains. Akan tetapi biologi 

memiliki karakteristik khusus dari ilmu sains lainnya. Karakteristik khususnya 

berupa adanya objek, persoalan, serta metode yang memiliki struktur 

keilmuan yang jelas (Mayer dalam Depdiknas, 2003: 2). Dengan adanya 

karakteristik khusus yang unik, memungkinkan biologi mudah dipahami dan 

dipelajari. Oleh sebab itu, buku-buku pelajaran biologi sering menampilkan 

contoh-contoh, gambar-gambar, diagram, dan kalimat yang sesuai dan selaras 

dengan lingkungan sekitar. Hal itu untuk memperjelas kajian mengenai objek 

biologi. Objek biologi tersebut meliputi seluruh makhluk hidup beserta 

lingkungannya. 

Penyusunan buku pelajaran harus mengacu pada textbook yang 

direferensikan dan sudah diakui kebenarannya baik isi maupun materi. 

Penyusunan buku pelajaran juga harus relevan dengan perkembangan zaman. 

Oleh sebab itu, penulis dan pengarang buku harus memperhatikan konsep inti 

dari sebuah materi. Terjadinya kesalahan konsep pada buku pelajaran 

menyebabkan terjadinya kesalahan pemahaman dan pengetahuan.  

Banyak textbook biologi yang mendukung materi SMA kelas X 

semester 1. Textbook tersebut menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa 

asing sesuai negara asal pengarang. Adakalanya textbook berupa buku 

terjemahan yang menggunakan bahasa Indonesia, misalnya textbook biologi 

karangan Campbell, Reece, dan Mitchell yang diterjemahkan oleh Rahayu 

Lestari, dkk. Textbook tersebut memiliki kelengkapan informasi serta dapat 
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memberikan banyak materi. Tata bahasa dan penyajian materi yang lengkap 

membuat pembaca mudah memahaminya. Selain itu, textbook tersebut juga 

menyajikan gambar-gambar yang cukup menarik, jelas dan mudah dipahami 

dengan keterangan yang lengkap. Sehingga textbook biologi karangan 

Campbell, Reece, dan Mitchell sering digunakan sebagai sumber penyusunan 

buku pelajaran biologi. 

Adapun aspek isi atau materi pada penilaian buku pelajaran meliputi: 

(a) memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang bersangkutan 

untuk masing-masing tingkat; (b) penyajian materi harus konsisten dengan 

bidang ilmu yang sejenis untuk tingkat pendidikan yang sama; (c) cakupan 

mata pelajaran harus relevan dengan lingkup dan urutan materi yang 

tercantum dalam kurikulum; (d) benar ditinjau dari segi ilmu pengetahuan 

yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (f) pertanyaan 

harus disesuaikan dengan informasi dan contoh (dengan atau tanpa jawaban) 

yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran dan tes kemajuan siswa; 

(g) informasi yang diambil dari sumber lain harus disertai penjelasan; (h) 

untuk bagian akhir isi buku harus disertai indeks dan daftar yang dianggap 

perlu; dan (i) wajib mencantumkan daftar pustaka (Supriadi, 2001: 218). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1.  Waktu dan Tempat Penelitian. 

 Penelitian ini dikenakan pada buku biologi SMA kelas X semester 

1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun 

terbit 2004 edisi 1A. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan 

September 2005. 

2.  Jenis Penelitian. 

 Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kasus. Penelitian 

tersebut untuk mengetahui status isi buku biologi SMA kelas X semester 1 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

metode observasi dan triangulasi. Metode observasi untuk mengumpulkan 

data tentang kualitas buku. Metode triangulasi untuk memaparkan hasil 

analisis. 

 Buku biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media 

Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A 

merupakan buku pertama yang menggunakan kurikulum 2004 (KBK). 

Buku tersebut sebagai buku terbanyak dengan persentase 33,33% dari 

enam buah buku yang digunakan dalam pembelajaran biologi di SMAN 

Kabupaten Batang.  
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B. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan meliputi: (a) tingkat 

keterbacaan buku biologi; (b) kesalahan ejaan dalam buku biologi; dan (c) 

kesesuaian konsep dan gambar dengan textbook biologi edisi kelima jilid 2 

karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. Kategori yang digunakan pada 

variabel tingkat keterbacaan meliputi seluruh materi yang terdapat dalam buku 

biologi terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun 

terbit 2004 edisi 1A. Pengujian kategori tersebut dengan mengambil secara 

acak sebagian materi dari tiap-tiap bab. Buku biologi terbitan Grafindo Media 

Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004  edisi 1A terdapat tiga 

bab ditambah materi penelitian ilmiah dalam bidang biologi di awal bab. 

Kategori variabel kesalahan ejaan dalam buku pelajaran biologi berupa 

kesalahan penulisan kosa kata. Kesalahan penulisan kosa kata meliputi: 

kesalahan ketikan, kesalahan pemenggalan suku kata, kesalahan penggunaan 

huruf kapital, dan kesalahan penulisan singkatan. Kategori variabel kesesuaian 

konsep dan gambar meliputi ketidaksesuaian materi dan gambar dengan 

textbook biologi edisi kelima jilid 2 karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan. 

  Hal-hal yang dipersiapkan dalam melakukan penelitian tingkat 

keterbacaan yaitu dengan menyiapkan sampel bacaan yang dianalisis. 

Sampel tersebut diambil dari materi pada buku pelajaran biologi terbitan 
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Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 

edisi 1A. Metode pengambilan data dilakukan secara purposif sampling, 

pengambilan sampel dengan komposisi sekurang-kurangnya tiga bacaan 

untuk tiap bab (Subyantoro, 1994: 10). Buku pelajaran biologi terbitan 

Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004  

diambil 20 sampel bacaan secara acak, dengan pengambilan satu sampel 

yang mewakili lima lembar halaman. 

 Pada penggunaan tata bahasa dipersiapkan dua orang pengamat 

ahli bahasa dan peneliti untuk meneliti penggunaan ejaan pada buku 

pelajaran biologi dengan berpedoman pada buku ejaan yang 

disempurnakan (EYD). Pendataan kesalahan ditulis dalam kartu data 

seperti yang dilakukan oleh Mastutiningsih (2003). Kartu data berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 15 x 7 cm.  

Bentuk kartu data tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Kartu Data Penggunaan Ejaan 

Kartu Data 

Bab / Sub Bab  : -------------------------------------------------- 

Halaman  : -------------------------------------------------- 

Paragraf / Kalimat ke : -------------------------------------------------- 

Kesalahan Ejaan : A1, A2, A3, A4 

     ------------------------------------------------- 

Pembetulan  : ------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------- 
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Keterangan:     A1 : kesalahan ketikan 
A2 : kesalahan pemenggalan suku kata 
A3 : kesalahan penggunaan huruf kapital 
A4 : kesalahan penulisan singkatan 
 

 Kartu data yang berukuran 15x 7 cm dipersiapkan dalam penelitian 

kesesuaian konsep dan gambar dengan textbook biologi edisi kelima jilid 2 

karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. Kartu tersebut digunakan untuk 

mencatat konsep dan gambar pada buku biologi yang tidak sesuai dengan 

textbook beserta pembetulannya. Selain kartu data, diperlukan buku-buku 

penunjang sebagai sumber dalam penyusunan dan penulisan buku 

pelajaran biologi. 

Format kartu data adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Kartu Data Kesesuaian Konsep dan Gambar 
Keterangan: 
Kesalahan konsep : kesalahan konsep dan pemahaman konsep 
Kesalahan gambar       : kesalahan penampilan dan keterangan gambar  
 
 
 
 

Kartu Data 

Bab / Sub Bab  : -------------------------------------------------- 

Halaman  : -------------------------------------------------- 

Paragraf / Kalimat ke : -------------------------------------------------- 

Kesalahan  :  konsep, gambar 

      -------------------------------------------------- 

Pembetulan  : -------------------------------------------------- 

     -------------------------------------------------- 
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2. Tahap pelaksanaan. 

Penelitian analisis tingkat keterbacaan dilakukan dengan 

menganalisis lembar bacaan yang terdapat pada buku pelajaran biologi 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A yang telah ditentukan dan dipilih sebagai sampel penelitian. 

Data diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) memilih 

penggalan teks yang representatif dari keseluruhan teks yang diukur  

tingkat keterbacaannya dengan mengambil 100 buah perkataan. Teks 

representatif yaitu teks sampel yang benar-benar mencerminkan teks 

bacaan. Teks yang diselingi dengan gambar-gambar, kekosongan-

kekosongan halaman, tabel-tabel, rumus-rumus yang mengandung banyak 

angka-angka, dan lain-lain dipandang tidak representatif untuk dijadikan 

sampel teks (Subyantoro, 2002: 10); (b) menghitung jumlah kalimat dalam 

100 kata dengan skor satu digit di belakang koma; (c) menghitung jumlah 

suku kata dari 100 kata; (d) mengalikan hasil penghitungan suku kata 

dengan angka 0,6; (e) untuk teks pendek (jumlah katanya kurang dari 100 

kata) maka harus memperbanyak jumlah kalimat dan suku kata dengan 

angka-angka yang ada dalam daftar konversi; (f) mencocokkan rumus 

jumlah kalimat dan jumlah suku kata per seratus kata tersebut dalam 

Grafik Fry; dan (g) menetapkan tingkat keterbacaan teks.  

Tabel 1. Daftar Konversi Tingkat Keterbacaan Buku dengan Formula Fry  
Jumlah kata dalam teks Bilangan konversi suku kata dan kalimat

30 3,3 
40 2,5 
50 2,0 
60 1,67 
70 1,43 
80 1,25 
90 1,1 

(Subyantoro, 2002: 12) 
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Untuk lebih jelasnya diperhatikan Grafik Fry di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Fry 

            (Collin Harrison dalam Subyantoro, 2002: 9) 

Keterangan: 

Kolom tegak lurus menunjukkan jumlah suku kata per seratus kata. 

Bagian atas grafik terdapat deretan angka-angka: 108, 112, 116, 120, dst. 

Angka-angka yang dimaksud menunjukkan data jumlah suku kata per 

seratus perkataan, yakni jumlah kata dari sampel pengukuran keterbacaan 

buku. Pertimbangan penghitungan suku kata pada grafik mencerminkan 

faktor kata sulit.  



 

 

25

 

Angka-angka yang tertera di bagian samping kiri grafik, seperti 

angka 25, 20, 16.7, 14.3, dst menunjukkan data rerata jumlah kalimat per 

seratus perkataan. Hal ini mencerminkan faktor panjang pendek kalimat.  

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

antara garis penyekat dari grafik menunjukkan perkiraan peringkat 

keterbacaan teks yang diukur. Angka 1 menunjukkan peringkat 1, artinya 

teks yang diukur tingkat keterbacaannya cocok untuk pembaca dengan 

level peringkat baca 1; angka 2 untuk peringkat baca 2; angka 3 untuk 

peringkat baca 3, dst.   

Cara analisisnya dengan mengeplotkan rerata jumlah kalimat dan 

suku kata ke dalam grafik Fry. Pengeplotan tersebut didapatkan titik 

pertemuan. Titik pertemuan menunjukkan tingkat kelas pembaca yang 

diperkirakan pembaca mampu membaca bacaan yang terpilih.  

Daerah yang diarsir pada grafik yang terletak di sudut kanan atas 

dan sudut kiri bawah grafik merupakan wilayah invalid. Maksudnya, jika 

hasil pengukuran keterbacaan jatuh pada wilayah gelap, maka teks tersebut 

kurang baik karena tidak memiliki peringkat baca untuk peringkat 

manapun. Oleh karena itu, teks yang demikian sebaiknya tidak digunakan 

dan diganti dengan teks lain (Subyantoro, 2002: 10). 

Untuk penelitian tata bahasa dengan menganalisis kata demi kata 

dari tiap-tiap kalimat pada buku. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Penyimakan 

Pada tempat yang berbeda tiga orang pengamat memeriksa dan 

meneliti bacaan yang terdapat pada buku pelajaran biologi terbitan 

Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A. Mereka meneliti kata per kata yang tidak sesuai dengan 

EYD. Setiap ditemukan kesalahan ejaan, oleh masing-masing 

pengamat dicocokkan dengan EYD, kemudian ditentukan 

kesalahannya sesuai analisis yang dilakukan. 

b. Pencatatan 

Tahap ini berupa pencatatan oleh ketiga pengamat. Masing-

masing pengamat mencatat hasil analisisnya ke dalam kartu data 

disertai dengan pembetulannya. Tiga orang pengamat tersebut 

menentukan dan menyepakati kesalahan-kesalahan yang ditemukan. 

Mereka juga menyepakati pembetulan kesalahan dengan berpedoman 

pada EYD.  

c. Pengelompokan 

Setelah semua kalimat dalam wacana dicatat dalam kartu data, 

langkah selanjutnya adalah pengelompokan kartu data. Kartu data 

dikelompokkan berdasarkan kesalahannya yang meliputi: (A1) 

kesalahan ketikan; (A2) kesalahan pemenggalan suku kata; (A3) 

kesalahan penggunaan huruf kapital; dan (A4) kesalahan penulisan 

singkatan.  
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Penelitian kesesuaian konsep dan gambar dilakukan dengan 

menganalisis kecocokan konsep dan gambar. Langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a.  Penyimakan 

Langkah ini berupa analisis materi pada buku pelajaran biologi 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun 

terbit 2004 edisi 1A. Dengan membaca, mencermati, dan memahami  

materi yang terdapat pada buku, peneliti mencari adanya 

ketidaksesuaian konsep dan gambar dengan textbook biologi edisi 

kelima jilid 2 karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. Untuk 

mendapatkan kebenaran data, hasil analisis dikonsultasikan dengan 

dosen yang bersangkutan dengan materi yang dianalisis. 

b.  Pencatatan 

Langkah pencatatan ini dilakukan dengan mencatat hasil 

analisis ke dalam kartu data. Pencatatan pada kartu data disertai 

dengan pembetulannya 

c.  Pengelompokan 

Setelah semua kesalahan konsep dan gambar dalam buku 

pelajaran dicatat pada kartu data dan dianalisis, kemudian 

dikelompokan dalam  kesalahan konsep atau kesalahan gambar.  

3. Tahap pemaparan. 

Masing-masing hasil analisis penelitian dibuat kesimpulan. 

Kemudian dibuat deskripsi kualitas buku  pelajaran biologi SMA kelas X 
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semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar 

tahun terbit 2004 edisi 1A. Deskripsi mengenai buku tersebut dipaparkan 

dalam bentuk pembahasan hasil penelitian. 

 

D. Prosedur Penelitian 

1.  Instrumen yang Digunakan  

Ada dua macam alat yang digunakan dalam penelitian, yaitu 

Grafik Fry dan kartu data. Grafik Fry diambil dari grafik yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana yang dikutip dari buku 

Readibility in the Classroom karangan Collin Harrison dalam Lembaran 

Penelitian Pengembangan Keterampilan Membaca karangan Subyantoro 

tahun 2002. Sedangkan kartu data merupakan modifikasi dari instrumen 

Mastutiningsih yang digunakan untuk menganalisis keefektifan kalimat 

pada wacana buku pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas I SLTP terbitan 

Yudhistira dan Erlangga. 

Hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu bahan. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian meliputi bacaan yang terdapat pada buku 

pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media 

Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A.  

2. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

(a) pembuatan perangkat penelitian berupa sampel bacaan dan kartu data; 

(b) pelaksanaan penelitian dengan menganalisis buku pelajaran biologi 
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terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A; (c) pembahasan hasil penelitian dalam bentuk pemaparan 

hasil penelitian dan konsultasi dengan ahli. 

 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil analisis 

tingkat keterbacaan, kesalahan ejaan, dan kesesuaian konsep dan gambar 

berupa metode observasi yang digunakan untuk mengungkap kualitas isi buku 

pelajaran biologi terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman 

Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A.  

a. Pengumpulan Data Tingkat Keterbacaan. 

Data tingkat keterbacaan diambil sampel 100 kata untuk tiap 5 

lembar halaman dari masing-masing bab. Keseluruhan sampel berjumlah 

20 terdiri dari: 4 sampel dari bab I, 6 sampel dari bab II, dan 10 sampel 

dari bab III. Masing-masing sampel dibuat kriteria tingkat keterbacaan. 

Tingkat keterbacaan untuk siswa SMA kelas X, dalam Grafik Fry berada 

pada peringkat 10±1 yang meliputi peringkat 9, 10 dan 11. Untuk kriteria 

kurang dari peringkat 10±1 berarti bacaan terlalu mudah untuk anak SMA 

kelas X. Sebaliknya untuk peringkat lebih dari 10±1 berarti bacaan terlalu 

sulit untuk anak SMA kelas X.  Hasil analisis masing-masing sampel  

dikumpulkan dan ditulis dalam Tabel 2.  
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Tabel 2. Tabel Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran Biologi Terbitan 
Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 
2004 Edisi 1A. 

No. Identitas 
Sampel 

Jumlah 
Kalimat 

/100 
kata 

Jumlah 
Suku 
Kata 

/100 kata 

Jumlah 
Suku 

Kata X 
0,6 

Titik 
Pertemuan 

Tingkat 
kelas 

Pembaca 

Kriteria 

1. A1       
2. A2       
3. A3       
4. A4       
5. B1       
6. B2       
7. B3       
8. B4       
9. B5       

10. B6       
11. C1       
12. C2       
13. C3       
14. C4       
15. C5       
16. C6       
17. C7       
18. C8       
19. C9       
20. C10       

Keterangan: 
A   : Bacaan dari Bab I B   : Bacaan dari Bab II       C   : Bacaan dari Bab III 

Hasil analisis tingkat keterbacaan dibuat kriteria yang meliputi: 

sesuai, mudah, sulit dan invalid. Setelah itu jumlah masing-masing kriteria 

dibuat persentase. Adapun persentasenya dirumuskan sebagai berikut: 

Jumlah sampel sesuai 
Persentase sesuai =                                              X 100% 

Jumlah semua sampel 
 
Jumlah sampel mudah 

Persentase mudah =                                              X 100% 
Jumlah semua sampel 
 
Jumlah sampel sulit 

Persentase sulit     =                                              X 100% 
Jumlah semua sampel 
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      Jumlah sampel invalid 
Persentase invalid =                                              X 100% 

Jumlah semua sampel 
 

Kemudian masing-masing hasil persentase dideskripsikan untuk 

mengungkap kualitas buku. 

b. Pengumpulan Data Penggunaan Ejaan. 

Pengumpulan data penggunaan ejaan melibatkan dua orang 

pengamat ahli bahasa Indonesia beserta peneliti. Dua orang pengamat ahli 

bahasa Indonesia menganalisis ejaan bahasa Indonesia yang kurang sesuai 

dengan EYD. Peneliti menganalisis bahasa yang salah sesuai konteks 

biologi. Hal ini disebabkan dalam buku yang dianalisis terdapat istilah 

biologi yang kurang dikenal oleh pengamat ahli bahasa Indonesia. Data 

hasil analisis masing-masing pengamat dikumpulkan dan dicocokkan, 

kemudian dibuat kesepakatan dan ditulis dalam Tabel 3.  

Tabel 3.  Tabel Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  Buku Pelajaran 
Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

Bentuk Kesalahan (A) 
No. Halaman A1 A2 A3 A4 
1.      
2.      
3.      
4.      

dst.      
Jumlah     

Keterangan:     A1 : kesalahan ketikan 
A2 : kesalahan pemenggalan suku kata 
A3 : kesalahan penggunaan huruf kapital 
A4 : kesalahan penulisan singkatan  
 

Setelah data ditabulasi, kemudian masing-masing kesalahan dari 

seluruh kesalahan yang terdeteksi, dijumlahkan dan dipersentasekan. Hal 
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ini untuk memudahkan pendeskripsian. Adapun persentase untuk masing-

masing kesalahan dirumuskan sebagai berikut: 

  Jumlah A1 
Persentase A1 =                                                           X 100% 

         Jumlah semua kesalahan terdeteksi 
 

Jumlah A2 
Persentase A2 =                                               X 100% 

         Jumlah semua kesalahan terdeteksi 
 

Jumlah A3 
Persentase A3 =                                              X 100% 

         Jumlah semua kesalahan terdeteksi 
 

Jumlah A4 
Persentase A4 =                                                X 100% 

          Jumlah semua kesalahan terdeteksi 
 

c. Pengumpulan Data Kesalahan Konsep dan Gambar 

Data kesalahan konsep dan gambar diambil dari seluruh bab (3 

bab) yang terdapat pada buku. Ketiga bab tersebut meliputi: bab 1 

mengkaji tentang ruang lingkup biologi, bab 2 mengkaji tentang 

keanekaragaman hayati, dan bab 3 mengkaji tentang Kingdom Monera, 

Protista, dan Fungi.  

Analisis kesesuaian konsep dan gambar melibatkan tiga orang 

pengamat dari jurusan biologi dipandu oleh  dosen yang bersangkutan. 

Pengumpulan data dengan mengelompokkan hasil analisis konsep dan 

gambar dari masing-masing pengamat untuk dicari kesepakatannya. 

Setelah itu, data dicatat pada Tabel 4 dan dibuat persentase kesalahan 

konsep dan gambar. Adapun persentasenya dirumuskan sebagai berikut: 
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    Jumlah kesalahan konsep 
Persentase kesalahan konsep=                                              X 100% 

                 Jumlah semua konsep 
 

   Jumlah kesalahan gambar 
Persentase kesalahan gambar =                                              X 100% 

                Jumlah semua gambar 
 

Tabel 4. Tabel Analisis Kesalahan Konsep dan Gambar pada Buku 
Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan 
M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

Jenis Kesalahan Sumber No. Halaman Konsep Gambar  
1.     
2.     
3.     
4.     

dst.     
Jumlah    

Keterangan: 
Kesalahan konsep : kesalahan konsep dan pemahaman konsep 
Kesalahan gambar       : kesalahan penampilan dan keterangan gambar. 
 

 
F.  Metode Analisis Data         

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang 

digunakan berupa triangulasi penyidik, yaitu dengan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data atau dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analis 

dengan analis lainnya (Moleong, 2002: 178).  

Data hasil analisis masing-masing pengamat didiskusikan untuk 

mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut untuk mendeskripsikan 

kualitas buku pelajaran biologi terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. 

Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

Tingkat Keterbacaan Buku 

Hasil analisis tingkat keterbacaan 20 sampel penelitian disajikan 

pada Tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5. Hasil Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran Biologi 
Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman 
Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

 

No. Identitas 
Sampel 

Jumlah 
Kalimat 

/100 
kata 

Jumlah 
Suku 
Kata 

/100 kata 

Jumlah 
Suku 

Kata X 
0,6 

Titik 
Pertemuan 

Tingkat 
kelas 

Pembaca 
Kriteria 

1. A1 7,1 253 151,8 7,1 ; 151,8  8 mudah 
2. A2 8,4 276 165,6 8,4 ; 165,6 11 sesuai 
3. A3 7,1 268 160,8 7,1 ; 160,8 10 sesuai 
4. A4 4,3 271 162,6 4,3 ; 162,6 12 sulit 
5. B1 7,8 243 145,8 7,8 ; 145,8  7 mudah 
6. B2 8,1 269 161,4 8,1 ; 161,4 10 sesuai 
7. B3 5,8 267 160,2 5,8 ; 160,2 11 sesuai 
8. B4 7,9 272 163,2 7,9 ; 163,2 10 sesuai 
9. B5 7 278 166,8    7 ; 166,8 11 sesuai 

10. B6 7,4 257 154,2 7,4 ; 154,2  9 sesuai 
11. C1 7,3 270 162 7,3 ; 162 10 sesuai 
12. C2 7,2 295 177 7,2 ; 177 15 sulit 
13. C3 9,6 289 171 9,6 ; 171 invalid invalid 
14. C4 8,3 273 163,8 8,3 ; 163,8 10 sesuai 
15. C5 9,3 261 156,6 9,3 ; 156,6  8 mudah 
16. C6 8,6 265 159 8,6 ; 159  9 sesuai 
17. C7 8,3 281 168,6 8,3 ; 168,6 invalid invalid 
18. C8 7,2 270 162 7,2 ; 162 10 sesuai 
19. C9 8,3 279 167,4 8,3 ; 167,4 invalid invalid 
20.    C10 6,7     271 162,6 6,7 ; 162,6      11 sesuai 

 
Keterangan: 
A : Bacaan dari Bab I  B : Bacaan dari Bab II            C : Bacaan dari Bab III 
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Berdasarkan hasil analisis tingkat keterbacaan yang diukur menggunakan 

Grafik Fry, ternyata didapatkan 12 sampel sesuai yang besarnya 60%, 3 

sampel mudah yang besarnya 15%, 2 sampel sulit yang besarnya 10%, dan 3 

sampel invalid yang besarnya 15%. Hasil analisis 20 sampel tingkat 

keterbacaan terdapat dalam Lampiran 2 dan penghitungan persentase tingkat 

keterbacaan terdapat dalam Lampiran 3. 

Penggunaan Ejaan dalam Buku  

Hasil analisis penggunaan ejaan pada buku pelajaran biologi SMA kelas X 

semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar 

tahun terbit 2004 edisi 1A  disajikan dalam Tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  Buku Pelajaran 
Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

No. Hal. Bentuk Kesalahan Pembetulan Jenis 
Kesalahan 

1. 34 Asam 
deoksiribonukleat 

Asam Deoksiribonukleat A3 

2. 34 menampakan menampakkan A1 
3. 34 meosis Meiosis A1 
4. 36 firoblast Fibroblast A1 
5. 36 dibidang di bidang A2 
6. 37 direkasa Direkayasa A1 
7. 37 insktisida Insektisida A1 
8. 37 sel-jaringan-organ sel, jaringan, dan organ A2 
9. 39 diagran Diagram A1 
10. 39 kematiannya sel kematian sel A1 
11. 39 buga Bunga A1 
12. 39 berkerja Bekerja A1 
13. 39 antar jaringan antarjaringan A2 
14. 39 neoron Neuron A1 
15. 40 telas Telah A1 
16. 40 perlobangan pelubangan A1 
17. 40 berkerja Bekerja A1 
18. 42 . sama . Sama A3 
19. 42 berkerja Bekerja A1 
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20. 42 merupakann Merupakan A1 
21. 45 dimasukan dimasukkan A1 
22. 45 mod-ern mo-dern A2 
23. 45 mikroorganismesnya mikroorganismenya A1 
24. 45 kesejateraan kesejahteraan A1 
25. 46 menyuntikan menyuntikkan A1 
26. 46 (PMSG) pregnat mare 

serum gonadotrophin 
(PMSG) Pregnant Mare 
Serum Gonadotrophin 
 

A3 

27. 46 (HCG) human 
chorionic 
gonadotrophin  

(HCG) Human Chorionic 
Gonadotrophin 

A3 

28. 47 sealain Selain A1 
29. 47 sebagaian Sebagian A1 
30. 49 saranna Sarana A1 
31. 49 Kindom Kingdom A1 
32. 49 savanna Savana A1 
33. 51 kesejateraan kesejahteraan A1 
34. 54 substarsi Substansi A1 
35. 56 Dr. dr. A4 
36. 56 pertumbuh-an pertumbuhan A2 
37. 58 beranekaragam beraneka ragam A2 
38. 61 menentukkan menentukan A1 
39. 63 mengindentifikasi mengidentifikasi A1 
40. 66 Pennicillium Penicillium A1 
41. 66 obat-obat obat-obatan A1 
42. 68 meubel Mebel A1 
43. 69 Polusi udara-tanah-air Polusi udara, tanah, dan 

air 
A2 

44. 70 jepang Jepang A3 
45. 74 dal lain-lain dan lain-lain A1 
46. 74 lair Liar A1 
47. 74 jalak Bali Jalak Bali A3 
48. 77 diguna-kan Digunakan A2 
49. 77 tingka Tingkat A1 
50. 77 Buatalah Buatlah A1 
51. 78 biasa-nya Biasanya A2 
52. 80 arthoropoda arthropoda A1 
53. 81 monocaccharide Monosaccharides/mono-

sakarida 
A1 

54. 81 arthoropoda arthropoda A1 
55. 86 klofil Klorofil A1 
56. 88 keaneka-ragaman keanekaragaman A2 
57. 88 Plasma nutfah F.    

Kunci determinasi 
plasma nutfah    F. Kunci 
determinasi 

A2 
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58. 89 pela-jar Pelajar A2 
59. 89 me-rupakan merupakan A2 
60. 91 Salmonella thypose Salmonella thyposa A1 
61. 92 membusukan membusukkan A1 
62. 92 prakariotik prokariotik A1 
63. 92 eukarotik Eukariotik A1 
64. 92 tubercolosis tuberculosis A1 
65. 93 spricochete Spirochete/Spirochaeta A1 
66. 96 ; dan (c) dan , dan (c)..... A1 
67. 97 mematiklan mematikan A1 
68. 102 asam deoksiribonukleat 

(ADN) 
Asam Deoksiribonukleat 
(ADN) 

A3 

69. 102 asam ribonukleat 
(ARN) 

Asam Ribonukleat 
(ARN) 

A3 

70. 106 dalan Dalam A1 
71. 106 eksositasis eksositosis A1 
72. 107 adenosin deaminase Adenosin Deaminase A3 
73. 108 sebenaranya sebenarnya A1 
74. 109 protista Protista A3 
75. 110 Paramecium Paramaecium A1 
76. 110 dan And A1 
77. 111 di klasifikasikan diklasifikasikan A2 
78. 111 vegeratif Vegetatif A1 
79. 111 pembelah diri Membelah diri A1 
80. 111 Spyrogra Spyrogyra  A1 
81. 111 Clamydonomonas 

reinhardtii 
Chlamydomonas 
reinhardtii 

A1 

82. 117 Sargasum  Sargassum  A1 
83. 124 terkontiminasi terkontaminasi A1 
84. 130 clasiss Classis A1 
85. 131 Adapula Ada pula A2 
86. 131 Askopora Askospora/Ascospore A1 
87. 133 Penicillum E. Penicillium A1 

88. 134 miniman Minuman A1 
89. 136 melaui Melalui A1 
90. 136 di masukan dimasukkan A2 
91. 136 di masukan dimasukkan A2 
92. 137 Penicillum F. Penicillium A1 

93. 137 Volvaria volvacea Volvariella volvaceae A1 
94. 138 halozoik Holozoik A1 
95. 139 Neisseria gonorrhae Neisseria gonorrhoe A1 
96. 141 Salmonela thypose Salmonella thyposa A1 
97. 142 Volvaria volvacea Volvariella volvaceae A1 



 

 

38

 

98. 142 algaee Algae A1 
99. 142 atau Atas A1 
100. 143 di kenal Dikenal A2 
101. 143 plantea Plantae A1 
102. 143 Askoganium  Askogonium A1 
103. 144 bedakan Dibedakan A1 
104. 144 Chlamydonomonas Chlamydomonas A1 
105. 145 mening-katkan meningkatkan A2 
106. 145 probiotok Probiotik A1 
107. 145 meransang merangsang A1 
108. 145 ujiklinis uji klinis A2 
109. 145 funsional fungsional A1 
110. 146 pal-ing pa-ling A2 
111. 146 daripada pada Daripada A1 
112. 146 diagaram Diagram A1 
113. 147 pal-ing Paling A2 
114. 147 plante Plantae A1 
115. 149 vakuola kontraletil vakuola kontraktil A1 
116. 149 Sarcrodina Sarcodina A1 
117. 149 Treponoma pallidum Treponema pallidum A1 
118. 150 berdasarakan berdasarkan A1 
119. 150 konidira Konidia A1 

 Keterangan:     A1 : kesalahan ketikan 
A2 : kesalahan pemenggalan suku kata 
A3 : kesalahan penggunaan huruf kapital 
A4 : kesalahan penulisan singkatan  

Berdasarkan hasil analisis seluruh kesalahan penggunaan ejaan 

yang terdeteksi pada Tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa buku pelajaran 

biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama 

karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A memiliki 

kesalahan ketikan, kesalahan pemenggalan suku kata, kesalahan 

penggunaan huruf kapital, dan kesalahan penulisan singkatan yang 

terdeteksi secara berurutan yaitu: 86, 22, 10, dan 1. Masing-masing 

kesalahan tersebut kemudian dipersentasekan yang hasilnya secara 

berurutan yaitu: 72,27%; 18,49%; 8,40%; dan 0,84%. Hasil penghitungan 
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kesalahan penggunaan ejaan yang terdeteksi terdapat dalam Lampiran 4 

dan penghitungan  persentasenya terdapat dalam Lampiran  5. 

Kesesuaian Konsep dan Gambar dengan Textbook Biologi Edisi Kelima Jilid 2 
Karangan Campbell, Reece, dan Mitchell. 

 
Hasil analisis kesesuaian konsep pada buku pelajaran biologi SMA 

kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman 

Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A  dengan buku biologi edisi kelima jilid 

2 karangan Campbell, Reece, dan Mitchell dapat disajikan dalam Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Analisis Kesalahan Konsep pada Buku Pelajaran Biologi        
Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar 
Tahun Terbit 2004 Edisi 1A dengan Textbook Biologi Karangan 
Campbell, Reece, dan Mitchell. 

No. Hal. Kesalahan Pembetulan Sumber 
1. 32 5 kingdom makhluk 

hidup yaitu: Kingdom 
Animalia, Kingdom 
Plantae, Kingdom 
Protista, Kingdom Fungi, 
dan Kingdom Monera 

5 kingdom makhluk 
hidup yaitu: Kingdom 
Monera, Kingdom 
Protista, Kingdom 
Plantae, Kingdom 
Fungi, dan Kingdom 
Animalia 

Campbell, 
Reece, dan 
Mitchell 
Reece jilid 2 
hal. 101 dan 
hal.130 

2.  32 5 kingdom makhluk 
hidup yaitu: Kingdom 
Animalia, Kingdom 
Plantae, Kingdom Fungi, 
Kingdom Protista,  dan 
Kingdom Monera 

5 kingdom makhluk 
hidup yaitu: Kingdom 
Monera, Kingdom 
Protista, Kingdom 
Plantae, Kingdom 
Fungi, dan Kingdom 
Animalia 

Campbell, 
Reece, dan 
Mitchell 
jilid 2 hal. 
101 dan 
hal.130 

3. 49 Objek biologi meliputi 
Kingdom Animalia, 
Regnum Plantae, 
Kingdom Protista, Fungi, 
Kingdom Monera, dan 
virus 

Objek biologi meliputi 
Kingdom Monera, 
Kingdom Protista, 
Kingdom Plantae, 
Kingdom Fungi, dan 
Kingdom Animalia 

Campbell, 
Reece, dan 
Mitchell 
jilid 2 hal. 
101 dan 
hal.130 

4. 110 …yaitu Fungi, Plantae, 
dan Animalia. 

…yaitu Plantae, Fungi, 
dan Animalia. 

Campbell, 
Reece, dan 
Mitchell 
jilid 2 hal. 
101 dan 
hal.130 
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5. 111 ….Adalah Protista yang 
mirip tumbuhan (Algae), 
Protista yang mirip Fungi 
(jamur lendir), Protista 
yang mirip hewan 
(Protozoa) 

…. Adalah Arkhaezoa, 
Euglenozoa, Alveolata, 
Stramenopila. 
Rhodophyta, dan Alga 
hijau 

Campbell, 
Reece, dan 
Mitchell 
jilid 2 hal. 
129-149 

6. 131 Lima Divisio jamur 
yaitu: Zygomycota, 
Ascomycota, 
Basidiomycota, dan 
Deuteromycota 

Empat Divisio Jamur 
yaitu: Khitridiomikota, 
Zigomikota, 
Askomikota, dan 
Basidiomikota 

Campbell, 
Reece, dan 
Mitchell 
jilid 2 hal. 
188-192 

 
Hasil analisis buku pelajaran biologi terbitan Grafindo Media 

Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A juga 

ditemukan adanya kesalahan pemahaman konsep. Kesalahan pemahaman 

konsep tersebut disajikan dalam Tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Hasil Analisis Kesalahan Pemahaman Konsep pada Buku 
Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan 
M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

No. Hal. Kesalahan Pembetulan 
1. 32 Cabang-cabang Biologi yang 

berkaitan dengan manusia dan 
hewan di antaranya Anatomi 
Fisiologi Manusia dan Hewan, 
Mikologi, Zoologi, dan 
Entomologi 

Cabang-cabang Biologi yang 
berkaitan dengan manusia dan 
hewan di antaranya Anatomi 
Fisiologi Manusia dan Hewan, 
Zoologi, dan Entomologi 

2. 35 Bagaimanakah sel memasuk-
kan dan mengeluarkan sisa 
pencernaannya 

Bagaimanakah sel memasuk-
kan nutrisi dan mengeluarkan 
sisa pencernaannya 

3. 46 Usaha yang harus dilakukan ti-
dak hanya terbatas pada bagai-
mana cara membatasi pertam-
bahan jumlah penduduk mela-
lui penekanan angka kelahiran, 
misalnya peningkatan produksi 
hewan ternak. Harus dipikir-
kan juga bagaimana caranya 
meningkatkan produksi pa-
ngan. Masalah yang berkaitan 
dengan hewan ternak, …… 

Usaha yang harus dilakukan ti-
dak hanya terbatas pada bagai-
mana cara membatasi pertam-
bahan jumlah penduduk mela-
lui penekanan angka kelahiran. 
Harus dipikirkan juga bagai-
mana caranya meningkatkan 
produksi pangan, misalnya 
peningkatan produksi hewan 
ternak. Masalah yang berkaitan 
dengan hewan ternak, …… 

4. 60 Toraxacum densleonis G. Toraxacum 
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densleonis 

5. 70 macao hyacinth H. Macao hyacinth 

6. 70 panther florida I. Panther florida 

Hasil analisis gambar pada buku pelajaran biologi SMA kelas X 

semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar 

tahun terbit 2004 edisi 1A terdapat pada Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9.  Hasil Analisis Kesalahan Gambar pada Buku Pelajaran Biologi 
Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar 
Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

No. Hal. No. Gb Kesalahan Pembetulan 
1. 30 Focus 

Ekolo-
gi 

Gambar tidak sesuai de-
ngan penjelasan mengenai 
pengamatan reproduksi bu-
rung unta 

Gambar penjelas berupa 
gambar perkembangan 
burung unta dari telur 
sampai dewasa, bukan 
seekor burung unta dewasa 

2. 31 - Gambar halaman awal bab 
menyajikan gambar burung 
yang bertengger di pohon  

Gambar disesuaikan de-
ngan penjelasan berupa 
hasil penelitian 4 spesies 
semut yang dapat mengu-
rangi hama Helopatis pada 
tanaman kakao 

3. 33 1.1 Gambar kurang jelas, ter-
lalu kecil, gambar inti keti-
ka membelah dan tidak 
membelah berbeda  

Gambar diwarnai, diperje-
las, diperbesar dan intinya 
dibuat sama, meskipun 
keadaannya berbeda. 

4. 35 1.2 Gambar kromosomnya ti-
dak kelihatan dan gambar-
nya  kurang besar 

Gambar diperbesar sehing-
ga bentuk dan letak kromo-
som jelas 

5. 37 1.7 Warna kurang cerah Warna dipertajam 
6. 38 1.8 Siklus pertumbuhan dan 

perkembangan bayi yang 
tidak jelas kelaminnya 
menjadi 2 dewasa laki-laki 
dan perempuan  

Bayi diberi jenis kelamin 
yang disesuaikan dengan 
perkembangan dewasanya. 

7. 38 1.10 Keterangan gambar pe-
nampang melintang daun 
dituliskan secara urut: 
jaringan epidermis, jaring-
an palisade, jaringan bunga 
karang dan stomata 

Keterangan gambar pe-
nampang melintang daun 
dituliskan secara urut: 
jaringan epidermis atas, 
jaringan palisade, jaringan 
bunga karang, jaringan 
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Keterangan gambar jaring-
an palisade secara urut: 
klorofil, vasikula, dan 
nukleus. 

epidermis bawah dan 
stomata 
Keterangan gambar jaring-
an palisade secara urut: 
kloroplas, vakuola, dan 
nukleus. 

8. 40 1.12 Keterangan gambar kurang 
jelas 

Perlu keterangan gambar 

9. 41 1.13 Warna kurang cerah, tidak 
ada keterangan gambar, 
serta gambar kurang besar 

Diberi keterangan gambar, 
gambar dan warna diper-
tajam 

10. 41 1.14 Warna bintik mata Euglena 
biru 

Warna bintik mata Euglena 
merah 

11. 42 1.15 Gambar kurang besar, 
hewan tidak jelas  

Gambar diperbesar dan 
diperjelas 

12. 42 1.16 Gambar kurang lebar, dan 
gambar matahari hanya 
berupa bulatan berwarna 
orange 

Gambar diperlebar, gambar 
matahari diberi sinar yang 
memancarkan cahayanya 
ke bumi 

13. 43 1.17 Gambar kurang besar, 
komponen penyusun sulit 
diamati 

Gambar diperbesar 

14. 44 1.18 Gambar terlalu kecil, dan 
kurang jelas 

Gambar diperbesar 

15. 48 1.20 Tidak ada keterangan dan 
kegunaan alat apa yang 
digunakan  

Perlu keterangan gambar 

16. 53 Uji 
Komp. 
Bab 1 
no. 33 

Gambar tidak berwarna, 
kurang jelas 

Gambar diwarnai dengan 
warna yang cerah dan 
warna alami 

17. 57 - Gambar halaman awal bab 
berupa gambar burung 
kakatua 

Gambar halaman awal bab 
sesuai penjelasan berupa 
gambar orang utan 

18. 60 Keteram
pilan 
sains 

Gambar tidak berwarna 
sehingga keanekaragaman 
kurang jelas 

Gambar diwarnai 

19. 61 2.3 Gambar hanya sebagian 
tubuh saja 

Gambar utuh makhluk 
hidup 

20. 62 2.4 Gambar heterogen dan 
kurang jelas 

Gambar homogen sehingga 
dapat dicari kesamaan dan 
perbedaannya 

21. 74 2.12 Gambar (a) kurang besar 
dan kurang jelas 

Gambar (a) diperbesar dan 
diperjelas 

22. 86 no. 6 & 
14 

Gambar kurang besar dan 
kurang jelas 

Gambar diperbesar dan 
diperjelas 
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23. 91 - Gambar halaman awal bab 
berupa gambar penyelam 
yang berada di dasar laut 
yang ditumbuhi ganggang 

Gambar halaman awal bab 
sesuai penjelasan yang 
diberikan berupa gambar 
orang yang terkena 
penyakit tipus  

24. 93 3.1 Monococcus  Monococcus       atau 
25. 97 3.6 Gambar tidak lengkap dan 

kurang jelas 
Gambar lengkap ada daun 
dan batang serta diberi 
warna 

26. 109 3.16 Gambar kurang besar dan 
kurang jelas 

Gambar diperbesar, diper-
jelas, dan diwarnai 

27. 118 3.26 Meiosis untuk pembentuk-
an sporangia 

Meiosis untuk pembentuk-
an zoospora 

28. 121 3.30 Sperma yang bertambah Spora yang sedang berke-
cambah / germinasi (n) 

 

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian konsep dan gambar di atas, 

buku pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media 

Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A memiliki 

kesalahan konsep 11,54% dari 104 konsep, dan memiliki kesalahan 

gambar 23,53% dari 119 gambar. Penghitungan analisis kesesuaian konsep 

dan gambar terdapat dalam Lampiran  6 dan penghitungan persentasenya 

terdapat dalam Lampiran 7. 

 

B. Pembahasan 

Buku pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media 
Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A merupakan 
salah satu buku yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Buku 
tersebut menyajikan konsep yang disertai dengan gambar dan contoh yang 
memperjelas konsep tersebut. 

Menurut Supriadi (2001) bahwa penilaian buku pelajaran salah satunya 

berupa bahasa yang digunakan termasuk penyajian dan keterbacaannya. Hal 

ini sesuai dengan analisis yang dilakukan pada buku pelajaran biologi SMA 
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kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman 

Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A.  

Berdasarkan hasil analisis tingkat keterbacaan pada Tabel 5, buku 

tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang sesuai ada 12, mudah ada 3, sulit 

ada 2, dan invalid ada 3. Adapun persentasenya secara berurutan adalah: 60%, 

15%, 10%, dan 15%. Hasil persentase di atas dapat dikatakan bahwa tingkat 

keterbacaan buku belum sesuai, karena hanya ada 12 sampel yang sesuai. 

Besar persentase kesesuaiannya dengan sampel keseluruhan adalah 60%. 

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hanya 3 per 5 bagian bacaan dari 

buku yang sesuai untuk siswa SMA kelas X. Hasil tersebut belum 

mencerminkan kualitas tingkat keterbacaan buku yang sesuai. Menurut 

Mastutiningsih (2003: 32) bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kualitas 

buku pelajaran adalah bahasanya sesuai dengan siswa. Bahasa yang dimaksud 

dalam hal ini adalah ejaan yang digunakan serta tingkat keterbacaannya. 

Banyak buku bacaan yang penyusunan kalimatnya tidak 

memperhatikan kebutuhan pembaca. Buku bacaan tersebut terlalu sulit atau 

terlalu mudah untuk dibaca. Hasil analisis terhadap buku pelajaran biologi 

SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. 

Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A didapatkan sampel mudah 

sebanyak 3 buah dengan persentase 15%. Sampel mudah tersebut meliputi 

peringkat 8 ada 2 dan peringkat 7 ada 1. Meskipun sampel tersebut mudah, 

tetapi penyimpangan peringkat keterbacaannya tidak terlalu jauh dari 

peringkat sesuai. Jadi, kemudahan bacaan pada buku masih bisa ditolerir. 
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Hasil analisis juga didapatkan sampel sulit sebanyak 2 buah dengan 

persentase10%. Sampel sulit tersebut meliputi satu untuk peringkat 12 dan 

satunya untuk peringkat 15. Peringkat 12 sesuai untuk siswa SMA kelas 3, 

sedangkan peringkat 15 sesuai untuk mahasiswa. Penyimpangan sampel C2 

ini sangat jauh. Berdasarkan penjelasan di atas sampel C2 memiliki tingkat 

keterbacaan yang sangat tinggi untuk siswa SMA kelas X. Kalau sampel 

tersebut tetap diberikan ada kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan 

dalam membaca dan memahami bacaan. Hal ini disebabkan banyaknya suku 

kata yang menyusun seratus perkataan, yang berarti sampel tersebut memiliki 

tingkat kesulitan kata. 

Tiga sampel yang tersisa yaitu sampel C3, C7, dan C9 memiliki 

kriteria invalid dengan persentase 15%. Sampel tersebut tidak memiliki 

kriteria untuk peringkat mana pun, karena apabila dilakukan penghitungan dan 

pengeplotan ke dalam Grafik Fry, sampel tersebut masuk dalam daerah invalid 

yang berada di sudut kanan atas. Sampel C3, C7, dan C9 masuk dalam 

wilayah invalid dikarenakan sampel tersebut memiliki banyak kalimat dengan 

jumlah suku kata yang banyak juga. Oleh sebab itu, sebaiknya sampel C3, C7, 

dan C9 tidak digunakan dan diganti dengan teks lain, agar tidak menyulitkan 

pemahaman siswa ketika membaca buku. Menurut Subyantoro (2002) teks 

yang invalid sebaiknya tidak digunakan dan diganti dengan teks lain. 

Sampel dengan tingkat keterbacaan yang baik untuk peringkat kelas X 

dengan jumlah kalimat antara 2 sampai 9,1 dan jumlah suku kata antara 227 

sampai 277. Jumlah tersebut harus dicocokkan dengan grafik Fry yang  
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daerahnya berbentuk miring. Jadi semakin banyak kalimat semakin banyak 

pula jumlah suku katanya, maka semakin sesuai perkiraan tingkat kelas 

pembaca. Dalam artian semakin pendek kalimat, semakin banyak suku 

katanya dan semakin panjang kalimat, semakin pendek suku katanya 

(Subyantoro, 2002). 

Suatu buku pelajaran tidak terlepas dari penggunaan ejaan bahasa 

Indonesia. Adapun ejaan yang digunakan dalam buku pelajaran bersifat resmi. 

Oleh sebab itu, kalimat-kalimat maupun ragam tata bahasanya harus 

menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan tersebut 

sudah dibakukan dan berlaku untuk seluruh Nusantara. Menurut Supriadi 

(2001) bahwa aspek bahasa yang diperlukan dalam penyusunan buku 

pelajaran antara lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Hasil analisis penggunaan ejaan pada buku pelajaran biologi SMA 

kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman 

Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A didapatkan beberapa kesalahan antara lain: 

kesalahan ketikan yang menyebabkan tidak bakunya suatu kata, kesalahan 

pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan suku katanya, kesalahan penulisan 

huruf kapital dan kesalahan singkatan. Adanya kesalahan tersebut akan 

menimbulkan banyak persepsi yang dapat menyebabkan kesalahan dan 

kekeliruan materi serta kesalahan pemahaman pembaca. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Supriadi (2000: 79) bahwa faktor yang menyebabkan masalah 

kebahasaan dalam penyusunan buku pelajaran salah satunya adalah kalimat 
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bermasalah pada penerapan EYD yang berupa: kekurangan tanda baca, 

ketidaktepatan pemakaian tanda baca, serta penulisan kata yang tidak tepat.  

Hasil analisis dan persentase masing-masing kesalahan penggunaan 

ejaan yang terdeteksi didapatkan kesalahan ketikan ada 86 dengan persentase 

72,27%, kesalahan pemenggalan suku kata ada 22 dengan persentase 18,49%, 

kesalahan penggunaan huruf kapital ada 10 dengan persentase 8,40%, dan 

kesalahan singkatan ada 1 dengan persentase 0,84%. Persentase tersebut 

didapatkan dari penghitungan seluruh kesalahan ejaan yang terdeteksi, bukan 

kesalahan penggunaan ejaan pada buku secara keseluruhan. Berdasarkan 

pengelompokan di atas berarti buku pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A mayoritas memiliki kesalahan ketikan. Misalnya: 

Telas (habis = Jawa)   Telah (sudah) 

Lair (lahir = Jawa)    Liar (tidak jinak) 

Dalan (jalan = Jawa)   Dalam (jauh ke bawah) 

Pembelah (alat untuk    Membelah (melakukan 

membelah)    sesuatu benda agar terbelah)  

Miniman (orang yang kecil) Minuman (barang apa yang 

diminum) 

Atau (yang satu sama    Atas (sisi yang lebih tinggi) 

dengan yang lain) 

Diagaram (menunjuk    Diagram (sketsa untuk 

seseorang sebagai garam)   menerangkan sesuatu) 

(Poerwadarminta: 1984) 
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Kesalahan lain yang berhubungan dengan biologi contohnya: 

Firoblast Fibroblast (tipe sel yang terdapat 

pada jaringan ikat longgar ) 

Neoron    Neuron (sel saraf) 
Klofil Klorofil (pigmen hijau yang terdapat 

di dalam kloroplas tumbuhan) 

Volvaria volvaceae            Volvariella volvaceae (jamur 
merang) 

Vakuola Kontraletil Vakuola Kontraktil (organel terikat 

membran pada Siliata) 

Hasil analisis konsep dan pemahaman konsep pada buku pelajaran 

biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan 

M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A dengan textbook biologi 

karangan Campbell, Reece, dan Mitchell yang berjumlah 104 konsep, 

ditemukan 11,54% kesalahan. Kesalahan konsep tersebut antara lain berupa 

kesalahan urutan penyampaian materi. Menurut terjemahan buku biologi 

karangan Campbell, Reece, dan Mitchell edisi kelima jilid 2 halaman 101 dan 

130 bahwa klasifikasi makhluk hidup menurut Whittaker ada 5 Kingdom. 

Kelima kingdom tersebut secara berurutan yaitu Kingdom Monera, Kingdom 

Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi, dan Kingdom Animalia. Hal ini 

sesuai dengan urutan evolusi dan analisis DNA yang sudah diteliti oleh para 

ahli, bahwa Kingdom Fungi ada kemungkinan memilki nenek moyang yang 

sama dengan Kingdom Animalia. Adanya hubungan kekerabatan tersebut 

menyebabkan Kingdom Fungi ditempatkan sebelum Kingdom Animalia. 

Klasifikasi tersebut merupakan klasifikasi standar internasional yang berlaku 
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di seluruh dunia, serta merupakan klasifikasi terbaru. Akan tetapi, pada buku 

pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama 

karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A, Kingdom Fungi 

dipaparkan lebih dahulu daripada Kingdom Plantae. Menurut Supriadi (2001) 

aspek isi atau materi pada penilaian buku pelajaran antara lain yaitu: benar 

ditinjau dari segi ilmu pengetahuan yang bersangkutan dan perundang-

undangan yang berlaku serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Oleh karena itu, kebenaran dan kesesuaian konsep yang salah 

perlu dibetulkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Halaman 111 pada buku pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A terdapat ketidaksesuaian dengan terjemahan buku biologi 

karangan Campbell, Mitchell, dan Reece edisi kelima jilid 2 halaman  129 

sampai 149 yang memaparkan bahwa protista diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok yaitu Protista mirip tumbuhan (Algae), Protista mirip fungi (jamur 

lendir), dan Protista mirip hewan (Protozoa). Pada terjemahan buku biologi 

karangan Campbell, Reece, dan Mitchell klasifikasinya meliputi Arkhaezoa, 

Euglenozoa, Alveolata, Stramenopila, Rhodophyta, dan Alga hijau. 

Pengelompokan protista ini, menurut Campbell, Reece, dan Mitchell (2003: 

129) dengan menggunakan pengurutan asam nukleat dan pembandingan 

struktur sel secara detail. Pengklasifikasian ini sesuai dan mencerminkan 

sejarah evolusi karena seluruh anggotanya berasal dari satu nenek moyang 

(monofiletik). 
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Kesalahan lain yang belum sesuai yaitu halaman 131. Pada buku 

pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama 

karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A tertulis lima divisio 

jamur yaitu  Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. 

Pada terjemahan buku biologi karangan Campbell, Reece, dan Mitchell edisi 

kelima jilid 2 halaman 188 sampai 192 bahwa ada empat divisio jamur yaitu: 

Khitridiomikota, Zigomikota, Askomikota, dan Basidiomikota. Hal ini 

berkaitan dengan pohon silsilah eukariotik yang menemukan bukti kuat bahwa 

khitrid dan fungi memiliki urutan protein dan urutan asam nukleat yang mirip, 

yang berarti keduanya memiliki hubungan kekerabatan. 

Hasil analisis juga ditemukan adanya ketidaksesuaian pemahaman 

konsep. Misalnya pada halaman 32, dituliskan cabang-cabang biologi yang 

berkaitan dengan manusia dan hewan di antaranya Anatomi Fisiologi Manusia 

dan Hewan, Mikologi, Zoologi, dan Entomologi. Pada buku dituliskan 

manusia dan hewan, akan tetapi Mikologi dimasukkan sebagai salah satu 

cabang biologi yang berkaitan dengan manusia dan hewan. Padahal Mikologi 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur. Jadi, Mikologi tidak 

termasuk dalam cabang biologi yang berkaitan dengan manusia dan hewan, 

akan tetapi mikologi tetap berperan dalam kehidupan manusia dan hewan. 

Pada halaman 35 juga terdapat kesalahan pemahaman konsep yang 

berupa ”Bagaimanakah sel memasukkan dan mengeluarkan sisa 

pencernaannya?”. Kalimat tersebut dapat membuat ambigu pembaca. Kalimat 

di atas memiliki pemahaman bahwa sel memasukkan sisa pencernaannya dan 
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mengeluarkan sisa pencernaannya. Pembetulan kalimat tersebut yaitu 

“Bagaimanakah sel memasukkan nutrisi dan mengeluarkan sisa 

pencernaannya?”. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa sel memasukkan 

nutrisi, kemudian nutrisi itu digunakan untuk metabolisme atau pencernaan 

sel, dan akhirnya hasil metabolisme atau sisa pencernaannya dikeluarkan dari 

sel tersebut agar tidak mengganggu aktfitasnya. 

Ketidaksesuaian pemahaman konsep juga ditemukan pada halaman 46 

yang berupa kesalahan penyusunan kalimat. Kalimat yang dimaksud tidak 

koheren dengan kalimat sebelumnya, sehingga menyebabkan kejanggalan 

kalimat. Kalimat yang memiliki kesalahan tersebut adalah “Usaha yang harus 

dilakukan tidak hanya terbatas pada bagaimana cara membatasi pertambahan 

jumlah penduduk melalui penekanan angka kelahiran, misalnya peningkatan 

produksi hewan ternak. Harus dipikirkan juga bagaimana caranya 

meningkatkan produksi pangan. Masalah yang berkaitan dengan hewan 

ternak, ……”. Pembetulan “Usaha yang harus dilakukan tidak hanya terbatas 

pada bagaimana cara membatasi pertambahan jumlah penduduk melalui 

penekanan angka kelahiran. Harus dipikirkan juga bagaimana caranya 

meningkatkan produksi pangan, misalnya peningkatan produksi hewan ternak. 

Masalah yang berkaitan dengan hewan ternak, ……”. 

Seharusnya satu penggalan ada pada kalimat di bawahnya, tetapi 

dimasukkan pada kalimat atas, sehingga kalimat tersebut tidak berhubungan 

dan menimbulkan ambigu. Akan tetapi, kalau kalimat itu diletakkan pada 
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kalimat sesudahnya maka akan terbentuk kalimat yang masih koheren. Jadi 

hasil analisisnya bahwa kalimat tersebut peletakannya belum sesuai. 

Kesalahan pemahaman konsep yang lain berupa kesalahan penulisan 

nama ilmiah dan kesalahan penyajian keterangan. Kesalahan penulisan nama 

ilmiah contohnya: 

Toraxacum densleonis  Toraxacum densleonis (Halaman 60) 

macao hyacinth    Macao hyacinth (Halaman 70) 

panther florida     Panther florida (Halaman 70) 

Menurut Kimball (1991: 827) bahwa nama ilmiah terdiri dari dua 

bagian. Yang pertama ialah nama genus dan yang kedua, disebut “specifik 

epithet”. Kedua nama dicetak miring, huruf pertama nama genus dengan huruf 

kapital, nama epitet spesifik dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah di atas 

menurut konsep salah, karena tidak dicetak miring dan huruf pertama nama 

genus menggunakan huruf kecil. 

Analisis terakhir berupa analisis kesesuaian gambar yang berjumlah 

119 gambar. Hasil analisis didapatkan ketidaksesuaian gambar sebanyak 28 

buah yang besarnya 23,53%. Analisis ketidaksesuaiannya meliputi: kesalahan 

gambar, kesalahan urutan gambar, kesalahan keterangan gambar,  kurang 

proporsionalnya gambar, kurang besarnya gambar, kurang jelasnya gambar,  

kurang pewarnaan, serta kurang homogennya gambar.  

Kesalahan gambar tersebut misalnya gambar pada halaman 30 yang 

menjelaskan tentang pengamatan reproduksi burung unta. Pada halaman 30 

ditampilkan gambar seekor burung unta dewasa yang berwarna coklat muda. 
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Hal ini belum mendukung penjelasan materi, sebab seharusnya gambar yang 

ditampilkan berupa urutan perkembangan burung unta dari kecil sampai 

dewasa. Urutan perkembangan itu menggambarkan telah terjadinya reproduksi 

yang ditandai dengan adanya keturunan. 

Gambar halaman 31, 57, dan 91 merupakan gambar awal bab yang 

penyajiannya belum sesuai dengan penjelasan yang diutarakan pada awal bab 

yang uraiannya dicetak miring. Misalnya pada halaman 31 menyajikan 

gambar burung yang bertengger di pohon, padahal uraian pembuka berupa 

hasil penelitian 4 spesies semut yang dapat mengurangi hama Helopatis pada 

tanaman kakao. Halaman 57 menyajikan gambar burung kakatua, padahal 

pada uraian pembuka dijelaskan mengenai kepunahan orang utan di Sumatra 

dan Kalimantan. Halaman 91 menyajikan gambar penyelam yang berada di 

dasar laut yang ditumbuhi ganggang, padahal pada uraian pembuka dijelaskan 

tentang gambar orang yang terkena penyakit tipus. Hal ini merupakan 

ketidaksesuaian antara gambar pendukung dan penjelasannya. Akibat hal 

tersebut gambar pada bab awal sering mengacaukan pemahaman pembaca. 

Gambar 1.1 halaman 33 berupa kurang proporsionalnya gambar. Hal 

ini dapat dilihat pada gambar adanya inti sel (nukleus) yang berbeda 

ukurannya ketika membelah dan tidak aktif membelah. Padahal, nukleus 

untuk sel yang sama akan tetap sama ketika membelah. Bagian yang berubah 

ketika membelah hanya kromatin. Kromatin tersebut ketika sel membelah 

mengalami penebalan menjadi kromosom yang kemudian akan melanjutkan 

tahap pembelahannya. Kesalahan gambar dapat dilihat pada Lampiran 8 (a). 
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Gambar halaman 35 berupa gambar tahapan pembelahan sel. Pada 

buku, gambar yang ditampilkan terlalu kecil sehingga letak dan penebalan 

kromosom tidak kelihatan. Padahal letak dan bentuk kromosom tersebut 

digunakan untuk membedakan setiap tahapan pembelahan sel.  

Gambar 1.8 halaman 38 tentang siklus pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Pada tahapannya, setelah seorang bayi mengalami mitosis 

ia akan menjadi seorang laki-laki dan perempuan, padahal bayi tersebut tidak 

diketahui identitasnya laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, setelah dewasa 

menjadi seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, pemberian warna untuk 

tanda panah haploid dan diploid juga kurang jelas karena warnanya disamakan 

dengan warna sitoplasma sel telur dan zigot. Kesalahan gambar dapat dilihat 

pada Lampiran 8 (b). 

Gambar 1.10 halaman 38 menggambarkan penampang melintang daun 

yang secara urut dituliskan jaringan epidermis, jaringan palisade, jaringan 

bunga karang, dan stomata. Keterangan gambar tersebut belum lengkap, 

seharusnya yang dituliskan jaringan epidermis atas, jaringan palisade, jaringan 

bunga karang, jaringan epidermis bawah dan stomata. Hal ini disebabkan 

jaringan epidermis pada daun ada dua dan letaknya berlawanan. Jadi tetap 

harus ditulis semua agar tidak terjadi kesalahan konsep. Kesalahan lain pada 

gambar 1.10 berupa keterangan gambar jaringan palisade yang secara urut 

keterangannya yaitu: klorofil, vasikula, dan nukleus. Keterangan tersebut 

kurang sesuai, sebab pada gambar yang ditunjuk kloroplas bukan klorofil, 

karena klorofil merupakan zat hijau daun, sedangkan kloroplas merupakan 
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organel daun. Selain itu, keterangan vesikula juga kurang sesuai sebab yang 

digambarkan berupa vakuola bukan vasikula. Vakuola berupa kantung 

terbungkus membran pada tumbuhan dewasa. Pada buku digambarkan 

kantung pada palisade. Kesalahan gambar dapat dilihat pada Lampiran 8 (c). 

Gambar 1.14 pada halaman 41, digambarkan bintik mata Euglena yang 

berwarna biru, padahal seharusnya bintik mata pada Euglena berwarna merah 

ketika hidup. Kesalahan pewarnaan tersebut dapat menyesatkan membaca 

yang belum mengetahui morfologi Euglena. Kesalahan gambar dapat dilihat 

pada Lampiran 8 (d). 

Gambar 1.16 pada halaman 42 digambarkan ekosistem hutan dan 

interaksi yang terjadi di dalamnya. Bahasan tersebut berkaitan dengan 

lingkungan biotik dan abiotik. Akan tetapi,  gambar matahari pada buku 

kurang mewakili, sebab hanya berupa lingkaran berwarna orange. Seharusnya 

gambarnya berupa lingkaran berwarna orange yang di sekitarnya terdapat 

garis sinar yang memancar dari gambar matahari tersebut. Penambahan sinar 

matahari tersebut digunakan untuk membedakan gambar matahari dengan 

bulan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman konsep 

bahwa yang berperan dalam ekosistem adalah matahari, bukan bulan. Sebab, 

matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Selain kesalahan gambar 

matahari, ukuran gambar juga perlu diperlebar dan diperbesar, sehingga 

komponen ekosistemnya mudah diamati dan dipahami. Kesalahan gambar 

dapat dilihat pada Lampiran 8 (e). 
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Halaman 43, pada buku diperintahkan untuk membuat jaring-jaring 

makanan pada ekosistem padang rumput, akan tetapi gambar yang 

ditampilkan kecil dan tidak jelas. Padahal untuk membuat jaring-jaring 

makanan harus melibatkan semua makhluk yang ada dalam gambar. Kalau 

gambarnya terlalu kecil makhluk yang berperan dalam jaring-jaring makanan 

sulit diidentifikasi. Sehingga akan menghambat kegiatan membaca. 

Gambar pada halaman 62, tentang keanekaragaman hayati tingkat 

species. Pada buku digambarkan macam-macam spesies pada famili 

Arecaceae yang gambarnya berupa gambar pohon kelapa, buah salak, dan 

hutan sagu. Hal ini bisa membingungkan pembaca yang akan mencari 

kesamaan dari famili Arecaceae. Bagaimana cara mengidentifikasi 

kesamaannya, dua gambar berbentuk pohon yang kecil sekali gambarnya, 

sedangkan gambar satunya bentuk buah salak? Kalau orang sudah tahu bentuk 

pohon salak ada kemungkinan pembaca paham, akan tetapi kalau belum 

pernah melihat pohon salak, bagaimana cara pembaca mengetahui 

kesamaannya? Oleh sebab itu, homogenitas penampilan gambar pada buku 

pelajaran sangat diperlukan, apalagi untuk materi identifikasi makhluk hidup 

yang kegiatannya mencari persamaan dan perbedaannya. Kesalahan gambar 

dapat dilihat pada Lampiran 8 (f). 

Pada halaman 93 dipaparkan macam-macam bentuk bakteri yang salah 

satunya berbentuk monococcus. Monococcus pada buku digambarkan       

sama dengan bentuk diplococcus         . Seharusnya gambar monococcus 
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berbentuk      atau           , karena mono berarti satu dan coccus berarti 

berbentuk bulat. Jadi monococcus adalah satu bakteri berbentuk bulat. 

Pada halaman 118 terdapat kesalahan urutan siklus. Pada buku pelajaran 

biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan 

M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A dituliskan meiosis untuk 

pembentukan sporangia. Seharusnya, meiosis terjadi untuk pembentukan  

zoospora, karena sel-sel permukaan daun laminaria akan berkembang menjadi 

sporangia dahulu, kemudian mengalami meiosis untuk menghasilkan zoospora 

(Campbell, Mitchell, dan Reece, 2003: 144). Kesalahan gambar dapat dilihat 

pada Lampiran 8 (g). 

Kesalahan halaman 121 yaitu pada gambar 3.30 berupa kesalahan pada 

keterangan siklus. Pada buku pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A dituliskan sperma yang bertambah, padahal pada Campbell, 

Mitchell, dan Reece jilid 2 halaman 138 dituliskan spora yang sedang 

berkecambah/germinasi (n). Kesalahan gambar dapat dilihat pada Lampiran 8 

(h). 

Hasil analisis di atas menjelaskan bahwa buku pelajaran biologi SMA 

kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman 

Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A memiliki tingkat keterbacaan yang kurang 

sesuai untuk siswa SMA kelas X, sebab kesesuaian tingkat keterbacaan hanya 

60%. Akan tetapi, buku pelajaran biologi SMA kelas X semester 1 terbitan 

Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 
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1A sudah memilki kualitas dan standar buku yang baik ditinjau dari 

penggunaan ejaan dan kebenaran konsep. Namun, untuk perbaikan kurikulum 

dan pembenaran penyajian materi, sebaiknya materi plantae didahulukan 

daripada materi fungi. Hal ini dimaksudkan agar urutan penyajiannya sesuai 

dengan urutan klasifikasi makhluk hidup.   

Selain pembetulan urutan materi, konsep-konsep serta gambar-gambar 

yang salah dibetulkan dan dibuat proporsional serta menarik. Hal ini untuk 

perbaikan dan pembetulan buku agar sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta sistem pembelajaran KBK. Karena menurut 

Supriadi (2001) bahwa buku merupakan sumber ilmu yang berupa ungkapan 

kata-kata seseorang untuk diberitahukan kepada orang lain dalam bentuk 

tulisan atau gambar.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: tingkat keterbacaan buku belum sesuai dan mewakili bacaan seluruh 

buku. Kesesuaian bacaan untuk kelas X 60%, mudah (di bawah kelas X)15%, 

sulit (di atas kelas X )10%, dan invalid 15%.  

Kesalahan penggunaan ejaan yang terdeteksi ada empat macam, yang 

meliputi: ketikan, pemenggalan suku kata, penggunaan huruf kapital, dan  

singkatan yang masing-masing besarnya: 72,27%; 18,49%; 8,40%; dan 

0,84%. Jadi, kesalahan penggunaan ejaan terbanyak terdapat pada kesalahan 

ketikan. 

Konsep dan gambar buku pelajaran Biologi SMA Kelas X Semester I 

terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 

2004 edisi 1A sebagian besar sudah sesuai. Kesalahan konsep dengan textbook 

biologi edisi kelima jilid 2 karangan Campbell, Reece, dan Mitchell 11,54%, 

yang berupa belum sepenuhnya betul urutan penyampaian materi serta 

klasifikasi protista dan jamur. Kesalahan gambar yang ditemukan sebesar 

23,53% berupa: kurang proporsional, kurang pewarnaan, serta salah 

keterangan dan bagan siklus.  

Buku pelajaran Biologi SMA Kelas X Semester I terbitan Grafindo 

Media Pratama karangan M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A belum 

sepenuhnya sesuai untuk siswa kelas X. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka buku pelajaran 

biologi SMA kelas X semester 1 terbitan Grafindo Media Pratama karangan 

M. Salman Akhyar tahun terbit 2004 edisi 1A perlu direvisi. Hal-hal yang 

perlu direvisi dapat menunjuk pada hasil penelitian ini. Saran bagi guru 

biologi yang menggunakan buku tersebut, diharapkan dapat memberitahukan 

kepada siswanya bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, sehingga 

tidak terjadi kesalahan persepsi dalam proses belajar mengajar. 

Saran bagi penulis diharapkan segera membetulkan kesalahan pada buku 

yang berupa kesalahan ketikan, pemenggalan suku kata, penggunaan huruf 

kapital, singkatan, urutan penyajian materi, konsep-konsep serta gambar-

gambar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan 

pemahaman konsep bagi pembaca, terutama bagi guru dan siswa, sedangkan 

saran bagi penerbit diharapkan menerbitkan buku terbaru yang sudah 

dibetulkan oleh penulis. 
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Lampiran 1. Hasil Observasi Awal Buku Pelajaran Biologi SMA Kelas X 
Semester 1 yang Digunakan SMAN di Kabupaten Batang. 

 

No. Judul Buku Pengarang Penerbit / 
Tahun Terbit 

Digunaka
n di 

SMAN 

Persentase

1. Biologi Untuk 
SMA kelas I 
Semester 1 

M. Salman 
Akhyar 

Grafindo 
Media 
Pratama / 
2004 

1 Batang 
2 Batang 
1 Bandar 
1 Bawang 

33,33%

2. Biologi SMU 
kelas I 
semester 1 

Istamar Syamsuri, 
dkk. 

Erlangga / 
2004 

2 Batang 
1 Subah 
1 Bawang 

25%

3. Biologi 1a Drs. Sudjino, M. 
S. 

Sunda Kelapa 
Pustaka / 
2004 

1 Subah 
1 Bawang 16,67%

4. Biologi Sains 
dalam 
Kehidupan 
1SMA 

Drs. Bagod 
Sudjadi, M. Ed. 
dan Laela, M. Pd. 

Yudhistira / 
2004 

1 Bandar 

8,33%

5. Biologi 1a Drs. Slamet 
Prawirohartono, 
Prof. Dr. 
Suharyono 
Hadisumarto 

Bumi Aksara / 
2000 

1 Bawang 

8,33%

6. Biologi 
kelas1SMU 

WH. Omegawati Intan 
Pariwara / 
2003 

1 Bawang 8,33%
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Lampiran 2. Hasil Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran Biologi 
Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman 
Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

 
Sampel Wacana A1 

{Setiap sel eukariot memiliki tiga bagian utama penyusun sel, yaitu 

membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Membran plasma terdiri atas lemak dan 

protein yang tersusun dalam struktur yang sangat teratur. Di dalam sitoplasma 

terdapat beberapa organel sel seperti ribosom, mitokondria, kloroplas, badan 

golgi, lisosom dan sitoskelet. Adapun nukleus terbungkus oleh membran inti dan 

mengandung nukleoplasma serta materi hereditas. 

Seluruh aktivitas sel dikendalikan oleh inti sel. Di dalam nukleus terdapat 

dua molekul penting yang dikenal sebagai materi hereditas, yaitu Asam 

deoksiribonukleat (ADN) dan Asam Ribonukleat (ARN). ADN di dalam inti 

dikemas menjadi suatu struktur yang  spesifik oleh protein histon. Struktur 

khusus}inilah yang memungkinkan mengapa ADN yang memiliki ukuran dalam 

satuan meter dapat termuat di dalam inti sel. 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =  7,1 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   253 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =  151,8   suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   8 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   mudah 
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Sampel Wacana A2 

{Semua organ pada hewan maupun pada tumbuhan tersusun dari lebih dari 
satu macam jaringan. Organ-organ yang menyusun tubuh tumbuhan di antaranya 
daun, bunga, buah, batang, dan akar. Adapun pada hewan, di antaranya organ 
mata, telinga, otak, lambung, hati, usus, ginjal, jantung, dan organ reproduksi. 
Berikut ini diuraikan hubungan antar jaringan untuk menjalankan fungsinya pada 
organ otak. Organ otak pada manusia tersusun atas beberapa jaringan. Jaringan-
jaringan apa sajakah yang menyusun otak? 

Jaringan-jaringan penyusun organ otak adalah jaringan saraf, jaringan 

penghubung, dan jaringan ikat. Berpikir merupakan salah satu aktivitas otak yang 

memerlukan banyak energi. Selain berpikir, otak berfungsi mengatur} atau 

mengendalikan seluruh aktivitas tubuh setiap saat. 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   8,4 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   276 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   165,6 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   11 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana A3 

{Peralatan yang canggih dan bahan-bahan yang memadai telah membantu 
manusia mengenali urutan gen pada genom sel hewan ataupun tumbuhan. Mereka 
telah berhasil mengidentifikasi urutan-urutan gen tertentu yang bertanggung 
jawab untuk perkembangan organ. Dengan demikian, ilmuwan dapat 
memodifikasi arah perkembangan hewan atau tumbuhan yang diinginkan. 
Misalnya, teknik rekayasa agar batang pohon jati dapat tumbuh dengan diameter 
besar dan lurus. 

Selain itu, melalui teknik transfer inti, ahli embriologi berhasil 

mengkloning katak dan Mammalia. Di manakah sebenarnya kekhawatiran 

sebagian orang terhadap hasil-hasil bioteknologi ini? Bukankah hasil-hasil 

bioteknologi sebelumnya dilakukan uji coba secara berulang, baik terhadap 

manusia maupun hewan. Tidak} berlebihan memang kalau sebagaian orang masih 

merasa khawatir dengan produk bioteknologi.    

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,1 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   268 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   160,8 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   10 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai  
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Sampel Wacana A4 

{Bioteknologi dan Biologi Molekuler telah berhasil menemukan beberapa 
teknik untuk rekayasa genetik di antaranya, teknik transfer inti, pemotongan dan 
penyambungan gen, serta teknik penyisipan gen, Teknik-teknik ini sudah 
diaplikasikan untuk keperluan bidang peternakan, pertanian, maupun kedokteran. 

Orang mulai berfikir, bagaimanakah cara menghasilkan tumbuhan yang 

selama hidupnya tidak perlu dipupuk, mampu memenuhi kebutuhan zat-zat 

organik sendiri, tidak perlu dilakuakn penyemprotan insektisida, namun 

menghasilkan buah yang besar dan dan rasanya enak. Orang juga membayangkan  

bagaimana menghasilkan ternak yang dapat memproduksi air susu dengan 

kandungan susu mirip dengan susu manusia, atau menghasilkan daging dengan 

kandungan protein yang tinggi. Pada awalnya, semua pertanyaan} ini hanyalah 

angan-angan, akan tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =    4,3 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   271 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   162,6 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   12 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sulit 
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Sampel Wacana B1 

{Gen merupakan materi dalam sel yang mengatur sifat makhluk hidup. 
Gen inilah yang mengatur dan mengendalikan sifat atau penampilan suatu 
makhluk hidup. Bagaimanakah cara gen mengendalikan sifat tersebut? 

Perangkat dasar pembangun gen setiap makhluk hidup adalah sama, 

namun susunannya berbeda-beda. Akibatnya, setiap makhluk hidup mempunyai 

susunan gen yang berbeda-beda pula. Susunan gen inilah yang menentukan 

tampilan luar (fenotipe) makhluk hidup, seperti mancung atau peseknya hidung, 

manis atau masamnya buah, serta hitam atau putihnya kulit. 

Susunan gen pada makhluk hidup berjumlah sangat banyak. Oleh karena 

susunan gen setiap makhluk hidup berbeda-beda maka setiap perkawinan akan 

menghasilkan kombinasi susunan} gen yang baru.  

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,8 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   243 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   145,8 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   7 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   mudah 
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Sampel Wacana B2 

{Fenotipe suatu species dibentuk oleh kesesuaian antara kandungan gen 

dan lingkungan tempat hidupnya. Oleh karena lingkungan tempat hidup suatu 

species itu beraneka ragam, maka tampilan di antara species-species tersebut pun 

beraneka ragam. 

Species-species makhluk hidup dalam suatu lingkungan akan saling 

berinteraksi. Interaksi tersebut juga melibatkan komponen lingkungan yang 

lainnya, baik komponen fisik maupun komponen kimia. Komponen fisik, 

misalnya iklim, air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun contoh 

komponen kimia, yaitu keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen 

fisik dan komponen kimia disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup 

disebut komponen biotik. Kedua komponen tersebut merupakan penyusun 

ekosistem. Cara untuk} mengetahui adanya keanekaragaman hayati pada tingkat 

ekosistem adalah dengan melihat satuan atau tingkatan organisasi kehidupan yang 

lebih besar.  

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   8,1 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   269 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   161,4 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   10 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana B3 

{Pada empat tahun pertama abad ke-21 ini, jumlah penduduk dunia sudah 

lebih dari 5,2 miliar, meningkat lebih dari 100% dari tahun 1950 yang hanya 2,5 

miliar. Banyaknya penduduk dunia ini sayangnya tidak diikuti oleh meningkatnya 

sumber daya alam (SDA) yang merupakan penyedia berbagai fasilitas hidup umat 

manusia. Akibatnya, dunia terancam kelaparan, kemiskinan, dan berbagai 

penderitaan lainnya. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, manusia berusaha 

mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Hampir di semua negara terjadi 

industrialisasi yang membutuhkan energi yang besar. Sayangnya, kebutuhan 

energi tersebut sebagian besar diperoleh dari bahan bakar fosil, seperti minyak 

bumi dan batu bara, yang merupakan} SDA yang tidak dapat diperbarui.   

 
Analisis Keterbacaan Wacana 

a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   5,8 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   267 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   160,2 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   11 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana B4 

{Perlindungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

perlindungan alam umum dan perlindungan alam khusus. Perlindungan alam 

umum merupakan perlindungan alam terhadap kesatuan flora, fauna, dan 

tanahnya. Perlindungan alam umum ini terdiri atas perlindungan alam terbimbing  

atau diarahkan dan perlindungan alam ketat. Perlindungan alam terbimbing 

merupakan perlindungan alam tempat keadaan alam di suatu daerah dibimbing 

oleh para ahli, seperti Kebun Raya Bogor dan Taman Nasional. Taman Nasional 

merupakan areal luas yang dibuat taman tanpa adanya bangunan tempat tinggal. 

Biasanya Taman Nasional digunakan sebagai  dan tempat pelestarian, penelitian, 

dan rekreasi, seperti Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Baluran 

Banyuwangi (Jawa Timur).} 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,9 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   272 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   163,2 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   10 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 

  

 



 

 

72

 

Sampel Wacana B5 

{Taksonomi (dari bahasa Yunani, tacso artinya mengklasifikasikan, nomos 

artinya ilmu) merupakan ilmu tentang identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup 

berdasarkan aturan tertentu. Kajiannya meliputi klasifikasi dan pemberian nama 

makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan atas prinsip-prinsip 

persamaan dan perbedaan sifat yang dimiliki di antara makhluk hidup dan di 

antara kelompok-kelompok makhluk hidup. 

Manfaat lain klasifikasi adalah memudahkan komunikasi. Hal ini 

disebabkan sistem klasifikasi makhluk hidup berlaku sama di semua tempat 

(universal). Dengan demikian, tidak akan terjadi hambatan bahasa karena semua 

pihak menggunakan bahasa dan aturan yang sama. Oleh karena itu, komunikasi 

antarmereka yang berbeda bahasa tidak akan mengalami kendala.} 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   278 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   166,8 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   11 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana B6 

{Apa yang akan Anda lakukan jika ingin mengetahui species suatu 

makhluk hidup, misalnya serangga? Kunci determinasi yang juga sering disebut 

kunci analitik ini merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat takson suatu 

makhluk hidup. Penentuan tingkat takson ini didasarkan atas ciri-ciri morfologis 

yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup yang ingin diketahui 

tingkat taksonnya disebut spesimen. 

Penggunaan kunci determinasi dilakukan melalui tahap demi tahap. Pada 

setiap tahap, spesimen yang akan diidentifikasi dihadapkan dengan dua ciri 

morfologi yang salah satunya paling cocok dengan spesimen tersebut. Setiap ciri 

tersebut diberi nomor. Jika telah diperoleh salah satu ciri yang paling cocok 

dengan} spesimen tersebut, langkah selanjutnya adalah mengikuti untaian (kuplet) 

yang sesuai dengan nomor ciri tersebut.  

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,4 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   257 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   154,2 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   9 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana C1 

{Bakteri pada umumnya tidak memiliki klorofil. Namun, beberapa jenis 

bakteri ada yang memiliki pigmen serupa klorofil. Bakteri hanya dapat 

diamati dengan menggunakan mikroskop karena ukuran tubuhnya hanya 

beberapa mikrometer (µm). Umumnya, panjang bakteri antara 1 µm-10 µm 

dan lebarnya antara 0,7 µm-1,5 µm.                          

Berdasarkan bentuknya, bakteri dikelompokkan menjadi bakteri coccus 

(bulat), bacillus (batang), dan spirillum (spiral). Bakteri coccus ada yang 

tersusun sendiri (monococcus), ada pula yang berkelompok, seperti untaian 

anggur (staphylococcus), rantai (streptococcus), dan yang berkelompok delapan-

delapan (sarcina). Adapun bakteri bacillus ada yang berdiri sendiri 

(monobacillus), tersusun berpasangan (diplobacillus), dan yang tersusun berantai 

(streptobacillus). Sementara itu, bakteri} spirillum ada yang berbentuk koma, 

spiral, dan spiroseta (spirochete). 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,3 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   270 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   162 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   10 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana C2 

{Mikroba, termasuk bakteri, seringkali menyebar dari seseorang ke orang 

lain melalui udara atau jalan pernapasan. Sebagai contoh, satu tetes cairan yang 

dikeluarkan setelah Anda bersin, bisa mengandung miliaran bakteri yang siap 

menyerang orang lain. Selain melalui udara, penyebaran bakteri juga dapat 

melalui makanan dan minuman, misalnya pada bakteri Shigella dysenteriae 

(penyebab disentri) dan bakteri Vibrio cholerae (penyebab kolera).  Penyerangan 

bakteri ada juga yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti bakteri 

Treponema pallidum (penyebab sifilis). Berikut akan dijelaskan mekanisme 

penyerangan bakteri penyebab penyakit TBC kepada manusia.  

Penyakit tuberkulosis (TBC) disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui udara. Jika seseorang pengidap} TBC 

batuk, bakteri tersebut akan masuk ke jaringan paru-paru seseorang berada di 

dekatnya. 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,2 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   295 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   177 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   15 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sulit 
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Sampel Wacana C3 

{Cyanobakteria sangat bermanfaat bagi manusia. Hampir tidak ada satu 

species pun yang merugikan. Cyanobakteria merupakan kelompim vegetasi 

perintis. Jika pada suatu daerah tidak ada makhluk hidup yang tinggal, kelompok 

ini mampu mengawalinya sebagai tempat tumbuh. Hal ini karena Cyanobakteria 

memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang tidak 

menguntungkan. 

Di dalam ekosistem, Cyanobakteria bertindak sebagai produsen dan 

menjadi bahan makanan bagi ikan dan udang kecil. Cyanobakteria pun dapat 

dijadikan sumber bahan pangan. Spirulina dapat dijadikan sumber makanan 

alternatif karena mengandung protein yang cukup tinggi. Selain itu, 

Cyanobakteria juga dapat menyuburkan tanah pertanian.  

Cyanobakteria bersel tunggal jenis Anabaena azollae dapat bersimbiosis} 

dengan paku air jenis Azolla pinnata. 

 
Analisis Keterbacaan Wacana 

a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   9,6 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   289 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   171 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   invalid 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   invalid 
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Sampel Wacana C4 

{Pada prinsipnya, mekanisme penyerangan virus pada manusia sama 

dengan mekanisme penyerangan virus pada hewan. Untuk memperjelas 

mekanisme penyerangan virus terhadap manusia, berikut ini akan dijelaskan 

penyerangan HIV terhadap manusia.  

HIV termasuk retrovirus dan semua retrovirus merupakan kelompok virus 

ARN. Retrovirus dilengkapi oleh enzim khas yang disebut enzim trankriptase 

balik (reverse transcriptase enzyme) yang dapat mensintesis ADN dari ARN 

virus. Virus ini sebenarnya telah teridentifikasi sejak 1959 di Afrika dan Inggris. 

Bagaimana HIV menyerang? Proses infeksi HIV dimulai saat permukaan 

HIV terikat dengan CD4 (molekul permukaan sel inang). Selanjutnya, virus masuk 

ke sel dan mulai bereplikasi. Virus baru yang terbentuk di} dalam tubuh inang 

berputar-putar dan menginfeksi sel-sel lainnya. 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   8,3 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   273 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   163,8 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   10 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana C5 

{Ulva sering disebut selada laut karena morfologinya yang mirip selada. 

Ulva hidup di lautan dan sebagian hidup di air payau. Ulva pun dapat hidup di 

perairan yang terkena polusi bahan organik, misalnya perairan yang terpolusi oleh 

tinja. Ulva menempel pada dasar perairan. Tubuh talusnya berbentuk lembaran 

tipis melebar mencapai satu meter. Talus Ulva terdapat dua macam, yaitu talus 

haploid dan talus diploid. Secara morfologi, kedua macam talus ini berbentuk 

sama sehingga bersifat isomorfisme.  

Perkembangbiakan Ulva dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual. 

Perkembangbiakan secara aseksual dengan membentuk zoosporangium pada 

bagian pinggir talus diploid, yang akan menghasilkan zoospora berflagel empat. 

Zoospora ini} akan tumbuh menjadi individu baru. 

  

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   9,3 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   261 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   156,6 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   8 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   mudah 
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Sampel Wacana C6                          

{Diatomae merupakan species utama Algae dari Chrysophyta. Lebih dari 
50% anggota Chrysophyta adalah Diatomae termasuk Algae uniseluler dan 
merupakan penyusun fitoplankton, baik di perairan tawar maupun di lautan. 
Bentuk Diatomae sangat khas dengan dinding tubuhnya yang terdiri atas kotak 
(hipoteka) dan tutup (epiteka). Antara kotak dan tutup tersebut terdapat celah 
yang disebut rafe. Dinding selnya mengandung pektin dan silikat. Apabila mati, 
cangkangnya akan bertumpuk membentuk tanah diatom. Tanah ini bernilai 
ekonomis tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan penggosok, penyuling 
gasolin, bahan pembuatan jalan, sampai bahan dinamit. Diatomae sering tampak 
bergerak maju mundur dan berputar. 
Perkembangbiakan Diatomae dapat dilakukan secara} aseksual                     

maupun seksual.  
 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   8,6 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   265 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   159 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   9 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana C7 

{Radiolaria hidup berlimpah di Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. 
Tubuhnya memiliki kerangka yang tersusun atas zat kersik atau zat kapur. 
Endapan kerangka luarnya membentuk lapisan tanah radiolaria. 

Arcella dan Difflugia hidup di air tawar. Bentuk tubuh Arcella seperti 

mangkok  terbalik, sedangkan Difflugia mirip vas bunga bulat terbalik. Tubuh 

Arcella terbungkus cangkang yang tersusun atas zat kitin. Adapun tubuh Difflugia 

biasanya tertutup pasir karena tubuhnya menghasilkan cairan lengket. 

Contoh jenis Entamoeba adalah E. dysentriae (penyebab penyakit 

disentri), E. histolitica (penyebab penyakit amubosis), dan E. gingivalis (mikroba 

yang membusukkan makanan di sela-sela gigi sehingga merusak gigi dan gusi). E. 

histolitica menular} melalui minuman, makanan, atau peralatan makan yang telah 

terkontaminasi. 

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =    8,3 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   281 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   168,6 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   invalid 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   invalid 
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Sampel Wacana C8 
 

{Penyakit malaria merupakan penyakit menahun karena Plasmodium dapat 
berada di dalam darah inangnya selama bertahun-tahun. Pencegah penyakit ini 
lebih baik dilakukan daripada melakukan pengobatan. Pencegahan penyakit ini 
dilakukan dengan cara memutus daur hidup nyamuk inang Plasmodium. Ada 
banyak cara untuk melakukannya, di antaranya menutup tempat-tempat 
penampungan air, menguras bak air setiap minggu, ataupun memberi zat kimia 
jenis abate pada penampungan air. Adapun penderita dapat diberi obat kina atau 
klorin. 

Contoh Sporozoa yang lain adalah Pneumocystis carinii dan Toxoplasma 

gondii. P. carinii dapat menyebabkan penyakit pneumonia (paru-paru basah) 

yang biasanya terjadi pada pasien AIDS tahap awal. Adapun T. } gondii dapat 

menyebabkan toxoplasmosis pada wanita hamil.  

 

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   7,2 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   270 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   162 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   10 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Sampel Wacana C9 

  {Inilah divisio jamur yang paling mudah dikenal karena jamur yang biasa 
Anda konsumsi berasal dari divisio Basidiomycota. Sekitar 16.000 species jamur 
dari divisio ini telah teridentifikasi. Nama divisio ini sendiri diambil dari kata 
basidium, suatu bentuk sementara diploid yang terjadi dalam divisio jamur ini. 
Tubuh buah Basidiomycota (basidiocarp) berukuran cukup besar sehingga 
mudah diamati. Basidiocarp ini mengandung banyak basidium yang setiap 
basidium akan menghasilkan empat basidiospora. 

Secara umum, tubuh buah tersebut mempunyai empat bagian, yaitu 

tangkai tubuh buah (stipe), tudung (pileus). Vulva, dan bilah (lamella). Stipe 

merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Pileus ditopang oleh stipe. 

Sewaktu muda, pileus} dibungkus oleh selaput (universal veil) yang pecah 

menjelang dewasa. 

  

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =    8,3 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   279 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   167,4 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   invalid 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   invalid   
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Sampel Wacana C10 

{Antara jamur uniseluler dan akar tanaman tinggi, misalnya pinus bisa 
terjadi simbiosis mutualisme. Jamur mendapat bahan-bahan organik dari pohon 
pinus dan pohon pinus lebih efektif menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 
Terdapat dua tipe mikoriza, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Dikatakan 
ektomikoriza apabila jamurnya hanya menempel pada ujung akar, dan dikatakan 
endomikoriza apabila hifa jamur masuk ke dalam jaringan akar. 

Lichenes merupakan simbiosis mutualisme, antara jamur Ascomycota  

atau Basidiomycota dan alga hijau atau alga biru bersel tunggal. Alga akan 

mendapatkan air lebih banyak dari anyaman miselium jamur   sehingga dapat 

melakukan sintesis makanan. Adapun jamur akan mendapatkan zat organik hasil} 

fotosintesis dari alga. 

    

Analisis Keterbacaan Wacana 
a. Jumlah kalimat dalam wacana di atas ada  =   6,7 kalimat 

b. Jumlah suku kata dalam wacana di atas ada =   271 suku kata 

c. Jumlah suku kata X 0,6    =   162,6 suku kata 

d. Tingkat kelas dalam Grafik Fry   =   11 

e. Kriteria tingkat keterbacaan wacana  =   sesuai 
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Lampiran 3. Penghitungan Persentase Tingkat Keterbacaan Buku Pelajaran 
Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. 
Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

 
  Jumlah sampel sesuai 

1. Persentase sesuai =                                              X 100% 
  Jumlah semua sampel 
 
        12 

    Persentase sesuai =                          X 100% = 60% 
        20 
 
      Jumlah sampel mudah 

2. Persentase mudah =                                              X 100% 
      Jumlah semua sampel 
 
            3   

    Persentase mudah =                          X 100% = 15% 
             20 

 
       Jumlah sampel sulit 

3. Persentase sulit     =                                              X 100% 
      Jumlah semua sampel 
 

      2   
    Persentase sulit     =                          X 100% = 10% 
             20 

 
 

      Jumlah invalid 
4. Persentase invalid =                                              X 100% 

       Jumlah semua sampel 
  

            3   
    Persentase invalid =                          X 100% = 15% 
             20 
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Lampiran 4.  Penghitungan Hasil Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  
Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

 
Bentuk Kesalahan (A) 

No. Halaman A1 A2 A3 A4 
1. 34 2  1  
2. 36 1 1   
3. 37 2 1   
4. 39 5 1   
5. 40 3    
6. 42 2  1  
7. 45 3 1   
8. 46 1  2  
9. 47 2    
10. 49 3    
11. 51 1    
12. 54 1    
13. 56  1  1 
14. 58  1   
15. 61 1    
16. 63 1    
17. 66 2    
18. 68 1    
19. 69  1   
20. 70   1  
21. 74 2  1  
22. 77 2 1   
23. 78  1   
24. 80 1    
25. 81 2    
26. 86 1    
27. 88  2   
28. 89  2   
29. 91 1    
30. 92 4    
31. 93 1    
32. 96 1    
33. 97 1    
34. 102   2  
35. 106 2    
36. 107   1  
37. 108 1    
38. 109   1  
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39. 110 2    
40. 111 4 1   
41. 117 1    
42. 124 1    
43. 130 1    
44. 131 1 1   
45. 133 1    
46. 134 1    
47. 136 1 2   
48. 137 2    
49. 138 1    
50. 139 1    
51. 141 1    
52. 142 3    
53. 143 2 1   
54. 144 2    
55. 145 3 2   
56. 146 2 1   
57. 147 1 1   
58. 149 3    
59. 150 2    

Jumlah 86 22 10 1 
 
Keterangan:     A1 : kesalahan ketikan 

A2 : kesalahan pemenggalan suku kata 
A3 : kesalahan penggunaan huruf kapital 
A4 : kesalahan penulisan singkatan 
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Lampiran 5. Penghitungan Persentase Masing-Masing Kesalahan pada 
Penggunaan Ejaan  Buku Pelajaran Biologi Terbitan 
Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar 
Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

 
    Jumlah A1 

1.  Persentase A1 =                                                X 100% 
  Jumlah semua kesalahan terdeteksi 

          86 
Persentase A1 =    X 100% = 72,27% 

         119 
 

  Jumlah A2 
2.  Persentase A2 =                                                X 100% 

    Jumlah semua kesalahan terdeteksi 

           22 
 Persentase A2 =    X 100% = 18,49% 
             119 

Jumlah A3 
3.  Persentase A3 =                                                X 100% 

  Jumlah semua kesalahan terdeteksi 

             10 
Persentase A3 =    X 100% = 8,40% 
            119 
 

Jumlah A4 
4.  Persentase A4 =                                                X 100% 

        Jumlah semua kesalahan terdeteksi 
 
           1  
 Persentase A4 =                         X 100% = 0,84% 
                     119 
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Lampiran 6. Penghitungan Hasil Analisis Kesalahan Konsep dan Gambar 
pada Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media 
Pratama Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 
Edisi 1A. 

Bentuk KesalahanNo. Hal. Konsep Gambar Sumber 

1. 30  1  
2. 31  1  
3. 32 3  Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal. 101 

dan hal.130 
4. 33  1  
5. 35 1 1  
6. 37  1  
7. 38  2  
8. 40  1  
9. 41  2  
10. 42  2  
11. 43  1  
12. 44  1  
13. 46 1   
14. 48  1  
15. 49 1  Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal. 101 

dan hal.130 
16. 53  1  
17. 57  1  
18. 60 1 1  
19. 61  1  
20. 62  1  
21. 70 2   
22. 74  1  
23. 86  1  
24. 91  1  
25. 93  1  
26. 97  1  
27. 109  1  
28. 110 1  Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal. 101 

dan hal.130 
29. 111 1  Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal. 

129-149 
30. 118  1 Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal. 

188-192 
31. 121  1 Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal 144 
32. 131 1  Campbell, Reece, dan Mitchell jilid 2 hal 138 

Jumlah 12 28  
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Lampiran 7. Penghitungan Persentase Kesalahan Konsep dan Gambar pada 
Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama 
Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A. 

 
Jumlah kesalahan konsep 

1. Persentase kesalahan konsep=                                              X 100% 
                 Jumlah semua konsep 

12 
 Persentase kesalahan konsep =   X 100% = 11,54% 

           104 
 
   Jumlah kesalahan gambar 

2. Persentase kesalahan gambar =                                              X 100% 
                        Jumlah semua gambar 
 

              28 
 Persentase kesalahan gambar =   X 100% = 23,53% 

          119 
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Lampiran 8. Kesalahan Gambar pada Buku Pelajaran Biologi Terbitan 
Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar Tahun 
Terbit 2004 Edisi 1A 

(a) Tingkatan organisasi kehidupan di bawah tingkatan sel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inti (nukleus) pada gambar tidak sama 

 
 

(b) Pertumbuhan dan perkembangan sebelum dan sesudah zigot pada 
manusia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nukle

Sel yang bersiap 
melakukan pembelahan

Kromosom yang 
tampak

Sel yang tidak 
aktif membelah Kromoson 

dalam nukleus 

ADN 
double 
heliks 

Hist
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Bayi yang tidak diketahui jenis kelaminnya tumbuh menjadi dewasa 
laki-laki dan perempuan. 

 
(c) Penampang melintang daun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klorofil

Vasikula

Kloroplas 

Jaringan epidermis 
Bawah 

Jaringan 
epidermis Atas 

Pembetulan

Kesalahan 

Jaringan 
palisade 

Jaringan 
epidermis 

Jaringan bunga 
karang 

Stomata

Nukleus

Stomata

NukleusJaringan 
bunga  karang 

Jaringan 
palisade 

Vakuola
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(d) Euglena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembetulan 

Kesalahan

Kesalahan
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(e) Ekosistem hutan dan interaksi yang terjadi di dalamnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembetulan

Matahari adalah 
sumber energi 
utama dalam 
sebuah ekosistem 

Matahari adalah 
sumber energi 
utama dalam 
sebuah ekosistem 

Burung pemangsa 
adalah konsumen 
kedua, yang 
memangsa burung 
yang lebih kecil 
dan hewan lain 
Jika tumbuhan dan 
hewan mati, mereka 
akan dihancurkan oleh 
pengurai, yang akan 
mengembalikan zat-zat 
tersebut ke tanah. 
Bakteri dan jamur 
adalah pengurai  

Burung pemangsa 
adalah konsumen 
kedua, yang 
memangsa burung 
yang lebih kecil 
dan hewan lain 

Jika tumbuhan dan 
hewan mati, mereka 
akan dihancurkan oleh 
pengurai, yang akan 
mengembalikan zat-zat 
tersebut ke tanah. 
Bakteri dan jamur 
adalah pengurai  

Burung yang bertengger 
adalah konsumen 
pertama yang ketika 
mereka memakan buah 
beri. Adapun ketrika 
memakan serangga dan 
cacing mereka adalah 
konsumen kedua 

Rubah merupakan 
konsumen kedua 
yang memangsa 
hewan lain 

Rubah merupakan 
konsumen kedua 
yang memangsa 
hewan lain 

Burung yang 
bertengger adalah 
konsumen pertama 
yang ketika mereka 
memakan buah beri. 
Adapun ketrika 
memakan serangga 
dan cacing mereka 
adalah konsumen 
kedua 

Sumber: Oxford Ensiklopedi Pelajar 2, 1995 

Sumber: Oxford Ensiklopedi Pelajar 2, 1995 

Kesalahan
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(f) Keanekaragaman species familia arecaceae (a) kelapa; (b) salak; dan 

(c) sagu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Familia Arecaceae 

Sumber: Biology, 1987; Trubus 270, Th. XXII, 1994; Ilmu Pengetahuan Tunbuhan, 1995
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(g) Siklus Hidup Laminaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siklus Hidup Laminaria 
Sumber: Biologi, Campbell, 

Reece, dan Mitchell 

Edi i K li Jilid 2

Meiosis
Sporangia

Sporofit 

Zoospora haploid 
(2 macam) 

Gametofit ♀ 

Gametofit ♂ 

Zigot 

Gametofit 
betina dewasa

Sel telur

Sperma 

Fertilisasi 

Meiosis

Sporangia

Gametofit betina 
dewasa (n)

Sporofit (2n) 

Zoospora (n)

Gametofit(n) 

Sperma (n) 

Sperma (n) 

Sel 
telur (n)

Zigot (2n) 

Spora yang sedang 
berkembang (2n) 

FERTILISASI

Betina 

Siklus Hidup Laminaria 
Sumber:Biologi,  

M. Salman Akhyar 
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(h) Siklus Hidup Laminaria 
 

 


