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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

  

Motto: 

� Niat, usaha, dan do’a untuk mencapai suatu tujuan. 

� Man Jadda Wajada (siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil), Man Shabara 

Zhafira (siapa yang bersabar pasti beruntung), Man Saara Ala Darbi Washala 

(siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan). 

� Be what you WANT to be, NOT what OTHERS want to SEE. 
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ABSTRAK 

Puspita, Claodiana. 2017. Kelayakan Buku Teks Widya Adi Basa Jawi Kurikulum 
2013 Kelas VII SMP Terbitan Tiga Serangkai. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Mujimin, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Drs. Agus 

Yuwono M.Si., M.Pd. 

Kata kunci: Buku teks, kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa. 

Buku teks merupakan buku yang memuat materi pembelajaran bagi 

peserta didik. Buku teks disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan 

juga disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Berdasarkan analisis awal, 

ditemukan beberapa kesalahan dalam buku teks Widya Adi Basa Jawi Kelas VII 
SMP Terbitan Tiga Serangkai baik dari aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

maupun kelayakan bahasa. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa masih 

terdapat kesalahan lain dalam buku teks  Widya Adi Basa Jawi, sehingga perlu 

dilakukan analisis ulang. 

Berdasarkan paparan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimana kelayakan isi pada buku Widya Adi Basa Jawi Kelas 7 SMP 

terbitan Tiga Serangkai? 2) Bagaimana kelayakan penyajian pada buku Widya Adi 
Basa Jawi Kelas 7 SMP terbitan Tiga Serangkai? 3) Bagaimana kelayakan bahasa 

pada buku Widya Adi Basa Jawi Kelas 7 SMP terbitan Tiga Serangkai? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 

penelitian evaluatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah aspek 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa, sedangkan sumber data 

berupa buku teks Widya Adi Basa Jawi kelas 7 terbitan Tiga Serangkai. Teknik 

pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik simak, pilah, dan catat.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa buku teks Widya Adi Basa Jawi 
kelas 7 terbitan Tiga Serangkai dari aspek kelayakan isi memperoleh skor 20,75 

dari skor maksimal 24 atau sebesar 86,46 % dengan kategori layak, dari aspek 

kelayakan penyajian memperoleh skor 29,9 dari skor maksimal 32 atau sebesar 

93,4 % dengan kategori layak, dari aspek kelayakan bahasa  memperoleh skor 14 

dari skor maksimal 20 atau sebesar 70 % dengan kategori kurang layak.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan untuk buku teks Widya 
Adi Basa Jawi yaitu perlu adanya perbaikan pada aspek kebahasaan, karena 

tergolong kurang layak. 
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SARI 

Puspita, Claodiana. 2017. Kelayakan Buku Teks Widya Adi Basa Jawi Kurikulum 
2013 Kelas VII SMP Terbitan Tiga Serangkai. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Mujimin, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Drs. Agus 

Yuwono M.Si., M.Pd. 

Tembung Pangrunut: Buku teks, kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan 
basa. 

 Buku teks yaiku buku kang ngemu materi pasinaon kanggo siswa. Buku 
teks digawe miturut Standar Nasional Pendidikan  lan dijumbuhake karo 
kurikulum. Perlu dianakake panaliten meneh ing bab isi, penyajian, lan basa 
sajrone buku teks Widya Adi Basa Jawi kelas VII SMP kang diterbitake dening 
Tiga Serangkai amarga isih ditemokake sawetara bab kang luput. Perkara ing 
panaliten iki yaiku : 1) Kepriye kelayakan isi ing buku Widya Adi Basa Jawi kelas 
VII SMP kang diterbitake dening Tiga Serangkai? 2) Kepriye kelayakan 
penyajian  ing buku Widya Adi Basa Jawi kelas VII SMP kang diterbitake dening 
Tiga Serangkai? 3) Kepriye kelayakan basa ing buku Widya Adi Basa Jawi kelas 
VII SMP kang diterbitake dening Tiga Serangkai? 

Panaliten iki nggunakake pendekatan deskriptif kualitatif kanthi jinis 
panaliten evaluatif. Data ing panaliten iki yaiku : 1) kelayakan isi 2) kelayakan 
penyajian, lan 3) kelayakan basa kang kajupuk saka buku teks Widya Adi Basa 
Jawi kang diterbitake dening Tiga Serangkai. Data dikumpulake kanthi cara 
diwaca, dipilah, lan dicatet.  

Asil panaliten buku Widya Adi Basa Jawi nuduhake menawa saka bab isi 
entuk biji 20,75 saka 24 utawa 86,46 % , kagolong layak; saka bab penyajian 
entuk biji 29,9 saka 32 utawa 93,4 %, kagolong layak; lan saka bab basa entuk 
biji 14 saka 20 utawa 70 %, kagolong kurang layak.  

Adhedhasar asil panaliten, panulis atur pamrayoga kanggo buku Widya 
Adi Basa Jawi supaya didandani maneh ing bab basa, amarga kagolong kurang 
layak.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buku teks atau bisa disebut buku ajar merupakan salah satu sarana 

pendukung pendidikan yang memiliki peran sangat penting karena dapat 

menentukan keberhasilan dalam kegiatan belajar peserta didik di sekolah dan di 

rumah. Dari buku ajar, peserta didik dapat memperoleh berbagai materi yang 

dapat menambah informasi dan pengetahuan. Ketersediaan buku teks bisa 

mempengaruhi prestasi atau hasil belajar peserta didik. Penyediaan buku teks 

yang lengkap di tangan peserta didik dan penerapan cara mempelajari buku teks 

dengan baik akan meningkatkan prestasi peserta didik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku, pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa buku 

teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya 

disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan 

dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran 

dalam rangka peningkatan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan 

kemampuan estestis, peningkatan kemampuan kinetis dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks 

Pelajaran, pasal 1 menjelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah buku acuan 
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wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, 

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan 

kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan.  

Buku teks disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan juga harus 

sesuai dengan kurikulum. Sebelum tahun 2013, Indonesia masih menerapkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Namun, seiring perkembangan zaman kurikulum mulai berubah. 

Perubahan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum 2013 

dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik 

mampu bersaing di masa depan. Perubahan kurikulum berpengaruh terhadap 

perubahan buku teks, karena penyusunan buku teks harus disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran, pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa 

buku teks pelajaran untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang 

ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-

masing dengan berpedoman pada standar buku teks pelajaran yang ditetapkan 

oleh Menteri. Untuk mata pelajaran Bahasa Jawa, buku teks diterbitkan oleh 

penerbit-penerbit swasta dan diseleksi terlebih dahulu oleh dinas pendidikan 

provinsi sebelum digunakan oleh pendidik atau peserta didik.  
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Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2008 Tentang Buku, Pasal 4 ayat (3) menetapkan bahwa buku teks 

muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-

pakainya terlebih dahulu oleh dinas pendidikan provinsi berdasarkan standar 

nasional pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik 

sebagai sumber belajar di satuan pendidikan, dalam ayat (4) dijelaskan bahwa 

kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Gubemur. Di Jawa Tengah, pelajaran Bahasa Jawa menjadi muatan lokal wajib, 

keberadaan buku teks Bahasa Jawa diadakan oleh penerbit. Sebelum diedarkan 

dan digunakan di sekolah-sekolah, buku teks Bahasa Jawa wajib diseleksi 

kelakan-pakainya. Buku yang telah lolos seleksi kemudian disahkan dengan Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 425.2/11 Tahun 2014 tentang 

Kelayakan Buku Teks Pelajaran, dan Buku Pengayaan/Referensi Muatan Lokal 

Bahasa Jawa Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah 

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas 

Luar Biasa/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.  

Terkait dengan penialain buku teks, Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) telah mengembangkan instrumen penilaian buku teks pelajaran yang 

digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah buku teks. Buku teks pelajaran 

yang layak pakai wajib memenuhi aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

penyajian, aspek kelayakan bahasa, dan aspek grafika. 



4 
 

 
 

Dari penemuan adanya buku teks Bahasa Jawa yang masih memiliki 

kekurangan baik dalam aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, maupun 

kelayakan bahasa, maupun kelayakan grafika, peneliti akan menelaah lebih dalam 

tentang kelayakan buku teks Widya Adi Basa Jawi 1 kangge kelas VII 

SMP/SMPLB/MTs terbitan Tiga Serangkai. Peneliti memilih buku Widya Adi 

Basa Jawi karena buku tersebut telah banyak digunakan di berbagai sekolah. 

Penerbit Tiga Serangkai mencetak buku Widya Adi Basa Jawi untuk jenjang kelas 

VII, VIII, dan IX, karena cakupannya terlalu luas, sehingga peneliti membatasi 

penelitian hanya pada buku kelas 7. Aspek kajiannya yaitu aspek kelayakan isi, 

aspek kelayakan penyajian, dan aspek kelayakan bahasa.   

Dari analisis awal, peneliti menemukan beberapa kesalahan dalam buku 

Widya Adi Basa Jawi  1 kangge kelas VII SMP/SMPLB/MTs terbitan Tiga 

Serangkai, baik dalam aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, maupun 

kelayakan bahasa. Dari segi kelayakan isi, masih terdapat kekurangan pada aspek 

keakuratan materi, yaitu bagian pelatihan dan penugasan yang kurang 

mencerminkan keruntutan proses belajar karena tidak terdapat contoh pada 

gladhen serat Wulangreh pupuh Pangkur halaman 23, sehingga peserta didik 

akan merasa kesulitan dalam mengerjakan latihan. Seharusnya dalam setiap 

pelatihan dan penugasan, disediakan contoh bagi peserta didik agar mudah 

dilaksanakan. Dari segi kelayakan penyajian, masih terdapat kekurangan pada 

aspek bagian isi karena pada halaman 13, halaman 23, dan halaman 43 tidak 

memuat simpulan sikap dan perilaku yang harus diteladani peserta didik, 

seharusnya dalam rangkuman atau refleksi memuat kalimat yang ringkas, jelas, 
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dan memudahkan peserta didik memahami keseluruhan isi bab, disertai pula 

dengan muatan sikap teladan untuk pendidikan karakter bagi peserta didik. Dari 

segi kelayakan bahasa, masih terdapat kekurangan pada aspek keruntutan dan 

kesatuan gagasan karena pada halaman 119 bacaan “Panjeriting Ati Ing Wengi 

Sepi” tidak menggambarkan kesatuan gagasan, karena bacaannya belum tuntas 

atau belum selesai sehingga terkesan menggantung tanpa ada akhir yang jelas 

sehingga dapat menimbulkan makna ambigu bagi peserta didik. 

Dengan berbagai alasan tersebut, muncul dugaan bahwa masih terdapat 

kesalahan lain dalam buku Widya Adi Basa Jawi  1 kangge kelas VII 

SMP/SMPLB/MTs, sehingga perlu dilakukan analisis ulang. Berdasarkan alasan 

tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Kelayakan Buku 

Teks Widya Adi Basa Jawi Kurikulum 2013  Kelas VII SMP terbitan Tiga 

Serangkai”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru, 

penerbit, dan penulis buku teks Bahasa Jawa, sehingga dapat menyediakan buku 

teks Bahasa Jawa yang sesuai dengan standar kelayakan buku teks. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut.  

1. Perubahan kurikulum berpengaruh terhadap perubahan buku teks. 

2. Masih ditemukan kekurangan pada buku teks yang telah lolos seleksi 

kelayakan-pakainya. 

3. Perlu dilakukan kajian ulang terhadap buku teks yang telah lolos seleksi 

kelayakan-pakainya. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi, maka pembatasan 

masalah perlu dilakukan. Dari penemuan adanya kekurangan dalam buku teks 

yang telah lolos seleksi kelayakan-pakainya, perlu dilakukan kajian ulang 

terhadap buku teks baik dari aspek kalayakan isi, aspek kelayakan penyajian, 

maupun aspek kalayakan bahasa, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih buku teks yang akan digunakan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kelayakan isi pada buku Widya Adi Basa Jawi  Kelas 7 SMP 

terbitan Tiga Serangkai? 

2. Bagaimana kelayakan penyajian pada buku Widya Adi Basa Jawi  Kelas 7 

SMP terbitan Tiga Serangkai? 

3. Bagaimana kelayakan bahasa pada buku Widya Adi Basa Jawi  Kelas 7 SMP 

terbitan Tiga Serangkai? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kelayakan isi pada buku Widya Adi Basa Jawi  Kelas 7 

SMP terbitan  Tiga Serangkai. 

2. Mendeskripsikan kelayakan penyajian pada buku Widya Adi Basa Jawi  

Kelas 7 SMP terbitan  Tiga Serangkai. 
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3. Mendeskripsikan kelayakan bahasa pada buku Widya Adi Basa Jawi  Kelas 7 

SMP terbitan  Tiga Serangkai. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi atau masukan bagi 

pembaca mengenai standar kelayakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum 

2013, sehingga tidak akan muncul lagi permasalahan yang sama karena telah 

diketahui solusinya. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para guru supaya 

mampu memilih dan menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum 

2013 sebagai buku acuan dalam menyampaiakan materi pembelajaran. 

2) Bagi Penerbit 

Hendaknya penerbit melakukan seleksi dan menilai dengan teliti buku-buku 

muatan lokal yang akan diedarkan sesuai dengan standar kelayakan yang 

telah ditetapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), agar tidak 

beredar buku-buku yang kurang layak baik dari segi isi, penyajian, bahasa, 

serta grafikanya. 
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3) Bagi Penulis Buku 

Sebagai bahan masukan untuk para penulis buku, hendaknya benar-benar 

mengetahui standar kelayakan buku teks agar tidak membuat kesulitan 

pemahaman materi bagi peserta didik. Dalam penyusunan buku teks juga 

harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang kelayakan buku teks pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, diantaranya, Mahmood (2011), Firdaus dkk (2014), Wahyuningsih 

(2015), Siagian (2015), Gul (2015) Kartika dkk (2015), Novianto dan Mustadi 

(2015), dan Syary (2016). Dari beberapa penelitian yang dijadikan kajian pustaka, 

salah satu penelitian menganalisis kualitas buku teks dan kesesuaiannya dengan 

kurikulum, penelitian lain hanya menguji kelayakan isi buku teks kurikulum 2013, 

beberapa penelitian mengkaji aspek kelayakan isi dan bahasa buku teks berbasis 

kurikulum 2013, ada pula yang menganalisis kelayakan buku teks dari segi isi, 

penyajian, dan bahasa. 

Penelitian tentang kualitas buku teks dan kesesuaiannya dengan kurikulum 

dilakukan oleh Mahmood (2011) dalam Journal of Research and Reflections in 

Education, penelitian dengan judul “Conformity to Quality Characteristics of 

Textbooks: The Illusion of Textbook Evaluation in Pakistan”. Mahmood 

menjelaskan bahwa buku teks memainkan peran penting dalam proses belajar 

mengajar terutama di negara-negara berkembang seperti Pakistan. Buku teks 

adalah sarana pembelajaran yang sangat berguna dan dapat digunakan sesuai 

kebutuhan oleh siswa dan guru. Dengan demikian, pemilihan buku teks yang tepat 

adalah proses yang perlu diperhatikan. Penelitian ini membahas karakteristik buku 

teks yang berkualitas dan menyelidiki ada atau tidaknya karakteristik ini dalam 
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buku teks yang disetujui oleh Departemen Pendidikan Pakistan dan disesuaikan 

dengan kurikulum. Data dikumpulkan dari 51 ahli di bidang kurikulum, 

pengembangan dan evaluasi dari seluruh wilayah geografis Pakistan. Instrumen 

pengumpulan data adalah Formulir Evaluasi Buku Teks terstruktur berdasarkan 

delapan karakteristik buku teks berkualitas. Analisis data menunjukkan bahwa 

buku teks yang diteliti kurang memenuhi karakteristik yang diinginkan. Penelitian 

ini juga mengungkapkan bahwa para ahli dengan pengalaman praktis dalam 

pengembangan materi kurikulum dan evaluasi memiliki pemahaman yang lebih 

dalam evaluasi buku teks dibandingkan dengan mereka yang memiliki 

pengetahuan teoritis dari subjek dan/atau hanya mengajarkannya. 

Penelitian lain menganalisis kelayakan isi buku teks berbasis kurikulum 

2013 dilakukan oleh Firdaus dkk (2014) dengan judul “Analisis Kelayakan Isi 

Buku Teks Bahasa Indonesia Terbitan Erlangga Kelas VII SMP/MTs”. Penelitian 

ini mengkaji kelayakan isi buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII 

SMP/MTs kurikulum 2013 terbitan Erlangga. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui kelayakan isi buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII 

SMP/MTs yang diterbitkan oleh Erlangga. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah buku teks pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013 terbitan Erlangga. 

Berdasarkan hasil analisis instrumen kelayakan isi yang telah ditetapkan oleh 

BNSP yakni (1) Kesesuain Uraian Materi dengan KI dan KD, (2) Keakuratan 

Materi, (3) Materi Pendukung Pembelajaran, buku teks terbitan Erlangga ini dapat 

dikatakan telah memenuhi syarat kelayakan isi buku teks. Namun dalam hal 
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kemenarikan materi buku teks terbitan Erlangga ini tergolong kurang menarik. 

Secara keseluruhan buku teks ini telah memenuhi standar kelayakan isi buku teks. 

Penelitian tentang kelayakan isi buku teks oleh Gul (2015) dalam 

International Journal of English Teaching, penelitian dengan judul “Textbook 

Analysis and Evaluation of 7th & 8th Grade in Pakistan Context” menjelaskan 

bahwa evaluasi buku teks merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dibidang 

pengajaran, dengan tujuan untuk membantu memilih buku yang sesuai untuk 

konteks tertentu. Penelitian ini menyajikan analisis dan evaluasi buku teks bahasa 

Inggris "Step Ahead 2" dan "Step Ahead 3" untuk kelas 7 dan 8. Peneliti 

mengidentifikasi seberapa baik sebuah buku teks sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran dan kesesuaian kegiatannya. Buku-buku tersebut dianalisis secara 

keseluruhan dan dengan istilah mendalam. Hasilnya menunjukkan beberapa 

daerah mengeluhkan bahwa buku teks perlu perbaikan terkait empat keterampilan 

dan penggambaran budaya. Diketahui bahwa hanya budaya asing dan 

keterampilan dasar yang tidak ditekankan secara merata. Temuan ini 

menunjukkan bahwa diperlukan adanya tinjauan ulang materi oleh penulis yang 

akan berkontribusi terhadap peningkatan buku teks bahasa Inggris pada tingkat 

ini. 

Beberapa penelitian menganalisis kesesuain buku teks kurikulum 2013 dari 

segi isi dan bahasa. Seperti penelitian dari Wahyuningsih (2015), meneliti buku 

teks Marsudi Basa lan Sastra Jawa diuji kelayak-pakaiannya dari segi isi ditinjau 

dari kesesuain materi, keakuratan materi, dan kandungan materi pembelajaran, 

adapun aspek kelayakan bahasa ditinjau dari kesesuaian bahasa dengan tingkat 

perkembangan peserta didik, komunikatif, serta keruntutan dan kesatuan gagasan. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (a) kelayakan isi pada buku teks 

Marsudi Basa lan Sastra Jawa memperoleh hasil sebesar 85,73% dari jumlah skor 

rata-rata 82,3 dan skor maksimal 96, (b) kelayakan bahasa pada buku Marsudi 
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Basa lan Sastra Jawa memperoleh hasil 82,85% dari jumlah skor rata-rata 23,2 

dan skor maksimal 28, yakni masih terdapat 47 kesalahan berupa ejaan, diksi, 

kata, dan kalimat yang digunakan. 

Ada pula penelitian dari Kartikasari, dkk (2015) dalam Jurnal Kata 

(Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) dengan penelitian berjudul “Kelayakan 

Isi dan Bahasa Pada Buku Teks Bupena Bahasa Indonesia Kelas VII”. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan kelayakan isi dan bahasa pada buku teks 

Bupena Bahasa Indonesia Kelas VII karya Ima Rohima. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengambilan data pada penelitian ini 

dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam buku teks Bupena Bahasa Indonesia Kelas VII karya Ima Rohima 

telah memenuhi standar kelayakan isi dan bahasa yang telah ditetapkan. 

Analisis tentang buku teks Kurikulum 2013 dilakukan oleh Novianto dan 

Mustadi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Buku Teks Muatan 

Tematik Integratif, Scientific Approach, dan Authentic Assenssment Sekolah 

Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) muatan tematik 

integratif, (2) muatan scientific approach, dan (3) mendeskripsikan muatan 

authentic assessment dalam buku teks kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan 

penelitian analisis konten yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, penentuan sampel, 

pencatatan data, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan mendeskripsikan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian besar indikator keterpaduan pada 
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buku teks sesuai, tetapi masih ada kesalahan penomoran KD yang sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 dan ketidaksesuaian materi dengan KD 

yang tercantum; (2) muatan scientific approach yang tercantum pada buku teks 

mencakup kegiatan bervariasi yang mengarahkan siswa untuk berinteraksi dengan 

lingkungan dalam membangun pengetahuan; (3) muatan authenthic assessment 

sudah memenuhi sebagian besar indikator, tetapi masih perlu dilengkapi dengan 

rubrik penilaian untuk membantu guru dalam menerapkan penilaian tersebut. 

Penilaian ini menggambarkan kemampuan siswa meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

Penelitian lain tentang analisis buku teks kurikulum 2013 dilakukan oleh 

Syary (2016) dengan judul “Telaah Isi dan Bahasa Buku Mahir BerBahasa 

Indonesia untuk Siswa SMP Kelas VIII Terbitan Yudhistira”. Temuan penelitian 

menunjukkan baik isi maupun bahasa buku sudah tergolong sangat baik. Hanya 

ada ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran pada bab satu dan dua dengan 

kompetensi dasar. Demikian pula dengan aspek bahasa, masih terdapat kesalahan 

pada ejaan seperti kesalahan penulisan huruf kapital, penulisan kata, penggunaan 

spasi, penulisan di-. Pada penulisan kalimat pun masih terdapat kesalahan, seperti 

kesalahan penggunaan diksi dan adanya kalimat-kalimat yang tidak logis. 

Penelitian yang mengkaji kelayakan isi, penyajian, dan bahasa buku teks 

kurikulum 2013 dilakukan oleh Siagian (2015) dalam Jurnal Suluh Pendidikan 

FKIP-UHN melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesesuaian Isi Buku 

Teks Bahasa Indonesia Berbasis Kurikulum 2013”. Pengkajian dilakukan terhadap 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan kelayakan penyajian. Obyek penelitian ini 
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adalah buku teks Bahasa Indonesia kelas X SMA yang diterbitkan oleh Erlangga 

berjudul “Cerdas BerBahasa Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun nilai berupa angka yang digunakan 

dalam penelitian ini hanyalah membantu mendeskripsikan kualitas obyek 

penelitian. Analisis yang dilakukan terhadap buku tersebut menyimpulkan bahwa 

secara umum buku itu tergolong baik. Berdasarkan kriteria kelayakan isi, materi 

buku tergolong luas dan dalam, tetapi kurang lengkap. Berdasarkan kelayakan 

bahasa, buku tersebut menggunakan bahasa yang cukup ilmiah. Sedangkan 

berdasarkan kelayakan penyajian, buku tersebut kurang konsisten dalam 

menyajikan sub-subbab. 

Dari beberapa penelitian relevan yang dipilih, peneliti menemukan beberapa 

persamaan dan perbedaan. Peneliti melakukan penelitian dengan menguji 

kelayakan-pakai buku teks Bahasa Jawa Kurikulum 2013 dari segi kelayakan isi, 

penyajian, dan bahasa, sama seperti aspek penilaian dalam penelitian Siagian 

(2015)  dengan buku teks Bahasa Indonesia berbasis Kurikulum 2013 yang 

mengkaji kelayakan isi, penyajian, dan bahasa buku teks Bahasa Indonesia. 

Peneliti melakukan kajian buku teks Bahasa Jawa kurikulum 2013, sama seperti 

penelitian Wahyuningsih (2015) yang mengkaji buku teks Marsudi Basa lan 

Sastra Jawa kurikulum 2013 terbitan Erlangga. 

Perbedaan dengan penelitian lain tampak dari aspek yang dinilai, dalam 

penelitian Wahyuningsih (2015), Kartikasari, dkk (2015) dan Syary (2016), 

penelitian buku teks kurikulum 2013 hanya menganalisis dari segi isi dan bahasa. 

Penelitian Firdaus, dkk (2014) dan Gul (2015) hanya menganalisis buku teks dari 
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segi isi. Mahmood (2011) menemukan beberapa indikator untuk menentukan 

kualitas buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Perbedaan kajian yang jelas 

terlihat yaitu penelitian Novianto dan Mustadi, penelitian ini tidak menelaah buku 

teks dari kajian isi, penyajian, bahasa, atau grafika, tetapi menelaah muatan buku 

teks dilihat dari kekhasan yang terdapat dalam kurikulum 2013, yaitu berupa 

muatan tematik integratif, pendekatan saintifik, serta penilaian autentik 

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa banyak penelitian yang mengkaji 

kelayakan-pakai suatu buku teks, namun belum banyak ditemukan kajian 

mengenai kelayakan buku teks Bahasa Jawa kurikulum 2013, baik untuk jenjang 

SD, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MAN. Maka dari itu peneliti memilih kajian 

penilaian buku teks dari segi kelayakan isi, penyajian, maupun bahasa dinilai 

kesesuaiannya dengan kurikulum 2013. 

2.2 Kerangka Teoretis 

Penelitian ini menganalisis kelayakan buku teks Widya Adi Basa Jawi 

Kurikulum 2013 terbitan Tiga Serangkai. Diperlukan teori-teori untuk 

membangun kesatuan gagasan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan antara 

lain tentang buku teks, kurikulum 2013, dan kelayakan buku teks. 

2.2.1 Buku Teks 

Buku teks merupakan salah satu sarana pembelajaran yang memiliki fungsi, 

tertentu bagi peserta didik dan guru. Pada umumnya buku teks disusun 

berdasarkan mata pelajaran tertentu dan disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian dan fungsi buku teks dalam 

pembelajaran. 
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2.2.1.1 Pengertian Buku Teks 

Buku teks atau buku pelajaran yaitu buku yang memuat uraian mata 

pelajaran tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan 

tujuan tertentu, disusun sesuai orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa 

untuk diasimilasikan. Buku teks digunakan sebagai sarana dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah (Muslich 2010:24). 

Pendapat lain mengenai pengertian buku teks yaitu oleh Prastowo 

(2011:167), buku ajar atau biasa disebut buku teks merupakan bahan ajar seorang 

pengarang yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam 

bentuk tertulis. Biasanya, buku teks merupakan salah satu pendekatan tentang 

implementasi kurikulum bidang studi tertentu. 

Secara umum, buku teks memiliki indikator atau ciri penanda tertentu. 

Seperti pendapat Muslich (2011:52). 

Indikator atau ciri penanda buku teks sebagai berikut : a) buku teks 

merupakan buku sekolah yang ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan 

tertentu, b) buku teks berisi bahan yang telah terseleksi, c) buku teks selalu 

berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu, d) buku teks 

biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya, e) buku teks ditulis untuk 

tujuan instruksional tertentu, f) buku teks  biasanya dilengkapi dengan 

sarana pembelajaran, g) buku teks disusun secara sistematis mengikuti 

strategi pembelajaran tertentu, h) buku teks untuk diasimilasikan dalam 

pembelajaran, i) buku teks disusun untuk menunjang program pembelajaran. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2008 tentang buku menjelaskan bahwa buku teks pelajaran pendidikan dasar, 

menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku 

acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau 

perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan 
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keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estestis, 

peningkatan kemampuan kinetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan. 

Buku teks merupakan acuan pokok bagi siswa dan guru dalam proses 

belajar mengajar. tujuan, isi, dan penyajian buku teks pelajaran mengacu pada 

kurikulum yang berlaku dan merupakan penjabaran yang lebih terperinci dari 

kurikulum sehingga dijadikan sebagai sumber acuan utama bagi siswa untuk 

belajar baik di sekolah maupun di rumah (Sitepu 2012:23).  

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah 

salah satu penunjang pembelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib dan 

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan serta disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. 

2.2.1.2 Fungsi Buku Teks dalam Pembelajaran  

Keberadaan buku teks begitu fungsional. Sitepu (2012:20) menjelaskan, 

secara umum buku mengandung informasi tentang perasaan, pikiran, gagasan, 

atau pengetahuan pengarangnya untuk disampaikan kepada orang lain dengan 

menggunakan huruf, gambar, atau bentuk lainnya. Dengan demikian, fungsi 

utama buku adalah sebagai media informasi yang pada awalnya dalam bentuk 

tulisan tangan, kemudian cetakan, dan belakangan ini dalam bentuk elektronik. 

Kehadiran buku cetak maupun buku elektronik telah memberikan pengaruh besar 

dalam proses pembelajaran. sebelumnya, guru merupakan sumber utama dalam 
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proses belajar mengajar, kemudian buku menjadi sumber utama kedua yang 

memungkinkan peserta didik dapat belajar dari buku tanpa kehadiran guru. 

Fungsi buku teks bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru, 

orangtua, serta negara. Buku teks bagi peserta didik berfungsi sebagai sumber 

belajar, buku teks menjadi acuan pokok siswa dalam belajar dan bagi guru dalam 

membelajarkan siswa. Tujuan, isi, dan penyajian buku teks pelajaran mengacu 

pada kurikulum yang berlaku sehingga dapat merupakan penjabaran yang lebih 

terperinci dari kurikulum sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

utama bagi siswa baik di sekolah maupun di rumah (Sitepu 2012:20). 

Hartono (2016:28) menjelaskan fungsi buku teks bagi peserta didik 

sebagai berikut. 

Bagi siswa, buku pelajaran memiliki fungsi yang banyak, yaitu (1) 

sebagai sarana kepastian tentang apa yang ia pelajari; (2) alat kontrol 

untuk mengetahui seberapa banyak siswa telah mengetahui materi 

pembelajaran; (3) alat belajar siswa untuk dapat menemukan teori atau 

konsep dan bahan-bahan latihan dan evaluasi; (4) perwujudan silabus 

yang didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran telah digariskan; dan (5) 

sumber belajar dan tugas mandiri. 

 

Menurut Nasution (dalam Prastowo 2011:169), keberadaan buku teks 

selain berisi materi-materi pelajaran juga berisi soal-soal latihan. Buku teks 

bisa digunakan sebagai sumber rujukan oleh peserta didik saat tidak bertatap 

muka dengan guru. Saat belajar mandiri di rumah, peserta didik bisa 

memperdalam materi yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Peserta didik 

juga bisa mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam buku teks pelajaran agar 

dapat mengetahui pemahaman materi yang telah disampaikan oleh guru.  
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Menurut Muslich (2010:24) buku teks berfungsi sebagai sarana belajar 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, materi yang didapatkan bisa berupa 

pengetahuan maupun nilai-nilai karakter. Rumusan senada juga disampaikan oleh 

Chambliss dan Calfee (dalam Muslich 2010:50). 

Buku teks adalah alat bantu siswa untuk memahami dan belajar dari hal-hal 

yang dibaca dan untuk memahami dunia (di luar dirinya). Buku teks 

memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap perubahan otak siswa. 

Buku teks dapat memengaruhi pengetahuan anak dan nilai-nilai tertentu. 

Nilai –nilai tertentu dalam buku teks yang dijelaskan oleh Chambliss dan 

Calfee juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran menjelaskan bahwa 

buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang 

memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, 

budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang 

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Rumusan senada juga dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2008 tentang buku, buku teks pelajaran memuat materi pembelajaran 

dalam rangka peningkatan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan 

kemampuan estestis, peningkatan kemampuan kinetis dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Buku teks juga memiliki fungsi bagi guru. Beberapa fungsi buku teks 

menurut Nasution (dalam Prastowo 2011:169). 
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Fungsi buku teks pelajaran adalah: a) sebagai bahan referensi atau bahan 

rujukan oleh peserta didik, b) sebagai bahan evaluasi, c) sebagai alat bantu 

peserta didik dalam melaksanakan kurikulum, d) sebagai salah satu penentu 

metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik, dan e) 

sebagai sarana untuk peningkatan karier dan jabatan. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, buku teks pelajaran disusun dengan berbagai 

fungsi tertentu bagi guru. Dengan mengetahui materi yang ada dalam buku teks, 

guru bisa merencanakan metode atau teknik yang akan digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Buku teks berisi materi-materi disertai dengan soal-soal latihan 

yang digunakan guru untuk bahan evaluasi untuk mengukur kedalaman materi 

yang telah diterima para peserta didik. Pendapat serupa disampaikan oleh Hartono 

(2016:28) sebagai berikut. 

Bagi guru, buku pelajaran juga memiliki fungsi yang beragam, yaitu (1) 

sebagai dasar mengidentifikasi materi ajar (apa) yang harus dibelajarkan; 

(2) mengetahui urutan penyajian bahan belajar; (3) mengetahui metode 

dan teknik pembelajarannya; (4) memperoleh bahan ajar secara mudah; 

(5) menggunakannya sebagai alat pembelajaran siswa di dalam atau di 

luar sekolah; dan (6) bantuan bagi guru yang kurang berpengalaman 

untuk mengembangjan kepercayaan diri. 

Bagi orang tua, buku teks mempunyai fungsi tersendiri. Dengan buku teks 

orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya apabila yang bersangkutan 

kurang memahami materi yang diajarkan di sekolah. Orang tua akhirnya bisa 

mengetahui daya serap anaknya terhadap materi mata pelajaran tertentu. Apabila 

daya serapnya kurang, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, dan apabila 

daya serapnya baik, perlu juga dilakukan langkah-langkah pemantapan atau 

pengayaan (Muslich 2011:25) 

Buku teks memiliki fungsi besar bagi Negara. Buku teks berfungsi untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Peningkatan prestasi peserta didik 
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akan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga 

dapat menciptakan manusia yang produktif yaitu manusia yang mandiri dan tidak 

memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Terciptanya SDM yang berkualitas 

serta mandiri dapat meningkatkan kemajuan suatu negara. 

2.2.2 Kurikulum 2013 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2013, kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Teori tentang kurikulum 2013 digunakan karena adaya karakteristik yang 

berberda antara kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Perbedaan karakteristik kurikulum berpengaruh terhadap isi materi buku 

teks, karena penyusunan buku teks harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku. 

Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali mengubah kurikulum pendidikan 

dengan tujuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan 

sebagai upaya untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Sebagai contoh 

yaitu perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 

Kurikulum 2013.    

Kurikulum 2013 memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (a) menerapkan 

scientific approach; (b) menekankan kompetensi peserta didik pada 4 ranah 

kompetensi inti; dan (c) menggunakan authentic assessment. 
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Kurikulum 2013 bersifat ilmiah atau biasa disebut scientific approach.  

Scientific approach atau pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, 

hukum dan prinsip melalui tahapan – tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi 

atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan 

(Hosnan 2014:34). Dalam pembelajaran saintifik diharapkan tercipta kondisi 

pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari tahu informasi dari 

berbagai sumber melalui  observasi, dan bukan hanya diberi tahu.  

Pembelajaran yang melibatkan pendekatan saintifik akan melibatkan 

keterampilan proses, seperti kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan 

untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Menurut Sani (2014: 51) 

metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh 

melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, percobaan dapat diganti 

dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber. 

Pendekatan saintifik mengikuti langkah-langkah proses pembelajaran terdiri 

atas lima pengalaman belajar pokok, yaitu: (a) mengamati; (b) menanya; (c) 

mengumpulkan informasi; (d) mengasosiasi; dan (e) mengkomunikasikan  

Lima langkah proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik menurut  

Permendikbud Nomor 81 A tahun 2013 sebagai berikut: 
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1) mengamati, kegiatan belajar yang dilakukan dalam tahap ini adalah membaca, 

mendengar, menyimak, dan melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang 

dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi; 

2) menanya, kegiatan belajar yang dilakukan berupa mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi 

yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 

diperlukan untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat; 

3) mengumpulkan informsi/eksperimen (mencoba), kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan diantaranya: (a) melakukan eksperimen; (b) membaca sumber lain 

selain buku teks; (c) mengamati objek/kejadian/aktivitas; (d) wawancara 

dengan nara sumber. Pada tahap ini, kompetensi yang dikembangkan berupa 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan 

belajar dan belajar sepanjang hayat; 

4) mengasosiasi berupa kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.  Pengolahan 

informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi 



24 
 

 
 

dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan ini berupa 

kemampuan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif 

serta deduktif dalam menyimpulkan; 

5) mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi 

yang dikembangkan dalam tahap mengkomunikasikan adalah mengembangkan 

sikap jujur teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar. 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah  (1) untuk meningkatkan kemampuan intelek, 

khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik; (2) untuk membentuk 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik; 

(3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana peserta didik merasa bahwa belajar 

itu merupakan suatu kebutuhan; (4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi; (5)  

untuk melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah; dan (6) untuk mengembangkan karakter peserta didik 

(Hosnan 2014). 

Authentic assessment memiliki hubungat erat dengan scientific approach 

dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian autentik 



25 
 

 
 

lebih sering dikenal dengan penilaian yang sebenarnya yang diperoleh dari peserta 

didik. Mardapi (2013:166) menjelaskan bahwa penilaian autentik berbeda dengan 

penilaian tradisional dalam beberapa aspek. Penilaian autentik juga biasa disebut 

penilaian berdasarkan kinerja atau (performance based assessment) karena 

seluruh aspek dinilai baik dari proses maupun hasilnya. 

Authentic assessment harus mampu menggambarkan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena 

itu, guru dapat mengidentifikasi materi yang layak untuk dilanjutkan atau untuk 

melakukan kegiatan remedial. Authentic assessment terdiri dari berbagai teknik 

penilaian, yaitu (1) pengukuran langsung keterampilan siswa yang berhubungan 

dengan hasil jangka panjang pendidikan; (2) penilaian atas tugas-tugas yang 

memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks; (3) analisis proses 

yang digunakan untuk menghasilkan respon siswa atas perolehan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang ada (Majid 2014:239-241). Kurikulum 2013 

menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang 

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Menurut Kosasih (2014:131), penilaian autentik merupakan penilaian yang 

senyata-nyatanya, yakni penilaian yang berusaha menggambarkan prestasi belajar 

siswa sesuai dengan kemampuan mereka yang sesungguhnya; dalam arti tidak 

parsial atau manipulatif. Parsial berarti hanya menilai dari aspek tertentu, 

misalnya pengetahuan atau keterampilan saja. Manipulatif berarti terekayasa atau 

bersifat seolah-olah. Hal itu terjadi karena karena kemampuan yang diukur dengan 

perangkat atau cara pengukurannya tidaklah tepat. Oleh karena itu, penilaian 
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autentik berusaha untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh 

(holistik), yakni mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81 A tahun 2013 dijelaskan bahwa 

penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia 

sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh 

merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Penilaian autentik tidak 

hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan 

mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Penilaian autentik adalah 

proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu 

mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan 

pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai. Prinsip-prinsip penilaian autentik. (a) Proses penilaian harus merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari 

proses pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan 

masalah dunia sekolah; (b) Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, 

metoda dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman 

belajar; (c) Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari 

tujuan pembelajaran (sikap, keterampilan, dan pengetahuan). 

Kurikulum 2013 menekankan kompetensi peserta didik pada 4 ranah atau 

bisa disebut Kompetensi Inti (KI), yaitu sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), 

pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4).  Berdasarkan Permendikbud Nomor 

64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, 4 kompetensi yang harus dikuasai peserta 
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didik yaitu: (1) sikap spiritual berupa kompetensi menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya; (2) sikap sosial berupa menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya; (3) pengetahuan berupa 

memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata; (4) keterampilan berupa mengolah, 

menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Sani (2014:49) menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan 

dimulai dari KI-3 dan KI-4, sedangkan KI-1 dan KI-2 merupakan dampak yang 

diharapkan muncul dari proses pembelajaran. Implementasi KI-1 dan KI-2 

merupakan bentuk pembelajaran tidak langsung, sedangkan implementasi KI-3 

dan KI-4 merupakan bentuk pembelajaran langsung. 

Rumusan senada juga terdapat dalam Permendikbud Nomor 81 A tahun 

2013 yang menyatakan bahwa kurikulum 2013 mengembangkan dua modus 

proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran 

tidak langsung. Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung 

terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan 

dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan 
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KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses 

pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-

2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut 

KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2. Perlu diingat, bahwa KD-KD 

diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 

berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD 

tentang penyajian pengetahuan atau keterampilan. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan 

langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran. 

2.2.3 Kelayakan Buku Teks 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “layak” berarti patut, pantas. 

Kelayakan buku teks berarti patut atau tidaknya buku teks digunakan sebagai 

sarana belajar mengajar di sekolah. Sebelum diedarkan dan digunakan, buku teks 

harus melewati tahap seleksi yaitu penilaian kelayakan-pakainya terlebih dahulu 

oleh tim penilai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 29 

menjelaskan bahwa “Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya 

disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas 

mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional 

Pendidikan.” 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 

pasal 43 menetapkan kelayakan buku teks sebagai berikut. 

Ayat 5. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks 

pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh 

Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

Ayat 5a. Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, 

Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan 

Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang 

dibentuk oleh Menteri.  
 

Buku teks dinilai kelayakan isi, bahasa, peyajian dan kegrafikan oleh tim 

penilai dengan standar penilaian dari BSNP, selanjutnya buku teks ditetapkan 

kalayakn-pakainya dengan Peraturan Menteri. Jika sudah lolos seleksi, buku teks 

baru bisa diedarkan dan digunakan di sekolah-sekolah. Terkait dengan penilaian 

dan penetapan buku teks muatan lokal, dijabarkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku 

sebagai berikut. 

Bab III tentang Penilaian Buku, pasal 4 menguraikan: (1) buku teks pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-pakainya terlebih 

dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum digunakan oleh 

pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan 

pendidikan; (2) Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri; (3) Buku teks muatan lokal pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-pakainya terlebih dahulu 

oleh dinas pendidikan provinsi berdasarkan standar nasional pendidikan 

sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber 

belajar di satuan pendidikan; (4) Kelayakan buku teks sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur. 

 

Buku teks muatan lokal diseleksi kelayakan-pakainya dengan instrumen 

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap dalam 

pengawasan BSNP. Buku teks pelajaran muatan lokal yang digunakan untuk 
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pembelajaran yaitu buku teks yang telah ditetapkan kelayakan-pakainya oleh 

Gubernur.  

BSNP telah mengembangkan instrumen penilaian buku teks. Instrumen ini 

dipakai untuk menentukan kelayakan sebuah buku teks. Menurut BSNP, buku 

teks yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kalayakan, yaitu kelayakan 

isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan. 

Empat unsur kelayakan tersebut dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang 

cukup rinci sehingga siapa saja (baik penilai buku teks yang ditunjuk oleh BSNP, 

penulis buku teks, guru dan siswa pemakai buku teks, maupun masyarakat umum) 

dapat menerapkannya. Bagi penilai buku teks, instrumen ini dapat dipakai sebagai 

dasar penentuan layak-tidaknya buku teks sebagai buku standar. Bagi penulis 

buku teks, instrumen ini dapat dipakai sebagai dasar pengembangan atau 

penulisan buku teks sehingga hasilnya tidak menyimpang dari harapan BSNP. 

Bagi guru, siswa, dan masyarakat umum, instrumen ini dapat dipakai sebagai 

dasar penentuan layak tidaknya buku teks dipakai untuk kepentingan 

pembelajaran di tingkat satuan pendidikan tertentu (Muslich 2010:291).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kelayakan-

pakai suatu buku teks memerlukan adanya instrumen penilaian yang berisi aspek-

aspek penialain buku teks. Aspek penilaian buku teks meliputi empat aspek yaitu: 

aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, dan 

aspek kelayakan kegrafikan.penilaian kelayakan buku teks digunakan untuk 

menentukan apakah buku teks memiliki kategori tidak layak, kurang layak, layak, 

atau sangat layak dengan standar penilaian dari BSNP. 
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Penelitian ini akan menelaah buku teks muatan lokal Bahasa Jawa hanya 

dari aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa yang sesuai 

dengan kurikulum 2013. Instrumen penilaian kelayakan buku teks Bahasa Jawa 

akan diadopsi dari instrumen penialain buku teks Bahasa Indonesia yang telah 

dikembangkan oleh BSNP dengan adanya pengubahan dan penyesuaian. 

Instrumen penilaian buku teks Bahasa Indonesia dipilih dengan pertimbangan 

bahwa Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang lebih dekat dan 

memiliki persamaan dengan pelajaran Bahasa Jawa. 

Berikut akan dijabarkan indikator-indikator atau butir instrumen penilaian 

yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan 

kelayakan bahasa buku teks Bahasa Indonesia bersumber dari BSNP. 

2.2.3.1 Kelayakan Isi 

Menurut BSNP dalam aspek penialain kelayakan isi meliputi tiga komponen 

yaitu: (1) keseuaian materi; (2) keakuratan materi; (3) pendukung materi 

pembelajaran. Kelayakan isi merupakan bahan atau materi pembelajaran yang 

terdapat dalam suatu buku teks. Materi tersebut harus sejalan dengan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum.  

Berikut merupakan butir instrumen penilaian kelayakan isi menurut BSNP. 

1. Kesesuaian materi dengan KI dan KD 

Indikator kesesuain materi dengan KI dan KD diarahkan pada butir-butir 

berikut. 

Butir 1. Kelengkapan Materi 

Kelengkapan materi terdiri atas: 
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a. Wacana [(1) percakapan; (2) teks atau laporan utuh: cerpen, novel, buku, 

artikel, pidato, khotbah; puisi] (3) gambar, ilustrasi; merupakan wahana 

utama yang harus ada dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia 

kelompok peminatan. Wacana biasanya mengawali uraian materi setiap 

bab/subbab atau tema. Berdasarkan pada wacana itulah uraian materi, 

pemahaman wacana, fakta kebahasaan/kesastraan, dan implikasi wacana 

dibahas; 

b. Pemahaman wacana: merupakan tahap lanjutan setelah membaca dan 

menyimak wacana (percakapan, teks, laporan utuh, gambar, ilustrasi). 

Pemahaman wacana yang dimaksudkan berupa perintah atau perlatihan 

yang mengarahkan peserta didik untuk memahami bentuk, struktur, dan 

isi/pesan wacana; 

c. Fakta kebahasaan/kesastraan: uraian materi yang disajikan di dalam wacana 

dalam hal muatan fakta kebahasaan atau kesastraan dirancang sesuai dengan 

tuntutan untuk pencapaian KI dan KD berdasarkan ruang lingkup empat 

kompetensi inti (kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, 

kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan); 

d. Implikasi wacana: menerapkan konsep dasar keluasan materi melalui 

perlatihan, tugas, dan kegiatan mandiri sehingga melalui perlatihan, tugas, 

dan kegiatan mandiri itu peserta didik mampu menggali dan memanfaatkan 

informasi, untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama; berperilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif; 

memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
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prosedural tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora berdasarkan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban; mengolah, menalar, menyajikan baik kongkret maupun abstrak 

tentang pengembangan pengetahuan yang telah dipelajarinya secara 

mandiri. 

Butir 2. Kedalaman Materi 

Kedalaman materi terdiri atas: 

a. Kesesuaian wacana, teks, gambar dan ilustrasi: yang disajikan mengacu 

pada ruang lingkup yang ada dalam standar isi (empat kompetensi inti) 

mulai pengenalan konsep sampai dengan interaksi antarkonsep dengan 

memperhatikan tuntutan KI dan KD, tingkat kesulitan dan kekompleksan 

wacana, teks, gambar dan ilustrasi disesuaikan dengan tingkat pemahaman 

peserta didik. Pemilihan bentuk, kesesuaian, dan variasi wacana, teks, 

gambar dan ilustrasi mencerminkan kedalaman materi; 

b. Kualitas wacana, teks, gambar dan ilustrasi yang disajikan mencakup ruang 

lingkup yang dinyatakan di dalam standar isi berupa empat kompeteni inti 

(sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan); 

c. Kuantitas wacana, teks, gambar, dan ilustrasi minimal sesuai dengan 

tuntutan KI dan KD. Akan tetapi, untuk mencapai kedalaman materi, 

kuantitas wacana ditentukan oleh penambahan jenis wacana, teks, gambar 

dan ilustrasi lain yang dapat berfungsi sebagai wacana, teks, gambar dan 

ilustrasi pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan 
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dengan tuntutan materi sehingga materi yang ditampilkan menjadi lebih 

menarik dan inovatif serta memotivasi peserta didik senang belajar. 

2. Keakuratan Materi 

Indikator kesesuain materi dengan KI dan KD diarahkan pada butir-butir 

berikut. 

Butir 3. Pemilihan wacana, teks, gambar, dan ilustrasi sesuai dengan 

kompetensi yang harus dicapai dan bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu peserta didik 

Uraian materi berdasarkan pemilihan wacana, teks, gambar, dan ilustrasi 

yang disajikan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dengan 

menyebutkan sumber yang jelas dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta 

didik sehingga bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. 

Butir 4. Konsep dan teori sesuai sistematika keilmuan 

Konsep dan teori yang disajikan untuk mencapai KD sesuai dengan definisi 

yang berlaku dalam bidang ilmu sesuai sistematika (prosedural) keilmuan 

bidang bahasa (linguistik) dan sastra, digunakan secara tepat sesuai dengan 

fenomena yang dibahas, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. 

Butir 5. Pemilihan contoh sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai 

Uraian dan contoh melalui wacana, teks, gambar, dan ilustrasi menanamkan 

keruntutan konsep dari yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak, dari 

yang sederhana ke kompleks, dari yang telah dikenal sampai 

pengembangannya sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. 
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Contoh yang disajikan mengandung keunggulan nilai-nilai moral seperti, 

keteladanan, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, dan toleransi. 

Butir 6. Perlatihan, penugasan, dan penilaian sesuai tuntutan penilaian 

autentik  

Perlatihan, tugas, dan soal-soal yang diajukan dapat mengukur penguasaan 

pengetahuan (tes lisan, tes tulisan, penugasan), sikap (observasi, penilaian diri, 

penilaian antarpeserta, jurnal) dan keterampilan (tes praktik, proyek, 

portofolio) peserta didik sesuai tuntutan penilaian autentik.  

3. Pendukung Materi Pembelajaran 

Pendukung materi pembelajaran diarahkan pada hal-hal berikut: 

Butir 7. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Materi yang disajikan melalui wacana, teks, gambar, dan ilustrasi bernilai 

kekinian (up to date) sesuai dengan pekembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni (ipteks) yang relevan dengan tingkat pemahaman peserta 

didik.  

Butir 8. Kesesuaian fitur/contoh/perlatihan/rujukan  

Uraian fitur/contoh/perlatihan mencerminkan peristiwa dan kejadian yang 

ada. Rujukan yang disajikan relevan dan menarik, serta mencerminkan 

peristiwa, kejadian, atau kondisi kekontekstualan  

Butir 9. Pengembangan wawasan kebinekaan 

 Materi, perlatihan, atau contoh yang disajikan melalui wacana, teks, 

gambar, dan ilustrasi dapat membuka wawasan peserta didik untuk mengenal 

dan menghargai perbedaan budaya, pendapat, penampilan, dan peninggalan 
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budaya bangsa, mengenal persebaran keanekaragaman alam dan makhluk 

hidup, serta keunikan setiap daerah.  

Butir 10. Pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 

  materi, perlatihan, atau contoh yang disajikan melalui wacana, teks, 

gambar, dan ilustrasi dapat melahirkan kesadaran berpikir peserta didik untuk 

bangga menggunakan Bahasa Indonesia sehingga dapat membangkitkan rasa 

kebersamaan dalam membangun nasionalisme dan memperkuat identitas 

bangsa Indonesia. 

Butir 11. Tidak mengandung unsur SARA, HAKI, pornografi dan bias 

(gender, wilayah, dsb)  

Materi, perlatihan, atau contoh yang disajikan melalui wacana, teks, gambar, 

dan ilustrasi tidak mengandung unsur SARA, HAKI, pornografi, dan bias 

(gender, wilayah, politik, dlsb). 

2.2.3.2 Kelayakan Penyajian 

Aspek penialain kelayakan penyajian meliputi tiga komponen yaitu: (1) 

teknik penyajian; (2) penyajian pembelajaran; dan (3) kelengkapan penyajian.  

Berikut merupakan butir instrumen penilaian kelayakan penyajian buku teks 

Bahasa Indonesia menurut BSNP. 

1. Teknik Penyajian 

Teknik penyajian diarahkan pada hal-hal berikut: 

Butir 1. Konsistensi sistematika penyajian  

Sistematika penyajian disampaikan secara jelas, fokus, dan taat asas dalam 

setiap bab, yakni ada bagian pendahuluan (berisi tujuan penulisan buku teks 
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pelajaran, tujuan pembelajaran, sistematika buku, cara belajar yang harus 

diikuti, serta hal-hal lain yang dianggap penting bagi peserta didik), bagian isi 

(pembentukan konteks, uraian, wacana, teks, gambar, ilustrasi, perlatihan, dan 

pendukung lain), serta bagian penutup (rangkuman, ringkasan), serta relevan 

dengan pokok bahasan sehingga mampu membangkitkan rasa senang dan 

pemenuhan keingintahuan peserta didik dalam belajar.  

Butir 2. Keruntutan konsep  

Uraian, perlatihan, contoh dalam hal materi kebahasaan dan kesastraan yang 

disajikan memiliki hubung-kait satu dengan yang lain sehingga peserta didik 

mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan secara terintegrasi dan 

holistik.  

Butir 3. Keseimbangan antarbab  

Uraian substansi antarbab (tecermin dalam jumlah halaman), proporsional 

dengan mempertimbangkan KI dan KD yang didukung dengan beberapa 

perlatihan, contoh, ilustrasi, atau gambar secara seimbang sesuai dengan 

kebutuhan tiap-tiap pokok bahasan. 

2. Penyajian Pembelajaran 

Penyajian pemebelajaran diarahkan pada hal-hal berikut: 

Butir 4. Keterpusatan pendekatan saintifik dan model Pembelajaran 

Discovery Learning dan Project Based Learning pada peserta didik  

Penyajian materi melalui wacana, teks, gambar, dan ilustrasi menempatkan 

peserta didik sebagai subjek pembelajaran sehingga uraian dalam buku mampu 

membentuk kemandirian belajar peserta didik, mengakomodasi belajar aktif 
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berorientasi pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksprimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, 

mengomunikasikan) dan model pembelajaran Discovery Learing dan Project 

Based Learning. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang 

memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional dalam 

pencapaian KI dan KD sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar secara 

komprehensif tentang berbagai persoalan kebahasaan dan kesastraan.  

Butir 5. Merangsang metakognisi peserta didik  

Penyajian materi melalui wacana, teks, gambar, dan ilustrasi dapat 

mengembangkan motivasi belajar siswa dan merangsang peserta didik untuk 

berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari materi 

pelajaran dengan rasa senang dalam mengembangkan kompetensi sikap 

spiritual dan sikap sosial.  

Butir 6. Merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta 

didik  

Penyajian materi dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir 

peserta didik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan perlatihan dalam 

mengembangkan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.  

3. Kelengkapan Penyajian 

Kelengkapan penyajian diarahkan pada hal-hal berikut: 

Butir 7. Bagian pendahulu  

Bagian pendahulu terdiri atas: 



39 
 

 
 

a. Prakata: informasi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui tujuan 

penulis buku, ucapan terima kasih, dan harapan; 

b. Daftar isi: daftar yang memuat informasi yang memudahkan peserta didik 

untuk mencari dan menemukan bab, subbab, serta topik yang ada di 

dalamnya. 

Butir 8. Bagian isi  

Bagian isi terdiri atas: 

a. Pendahuluan: pengantar pada awal buku berisi tujuan penulisan buku teks 

pelajaran, tujuan pembelajaran, sistematika buku, cara belajar yang harus 

diikuti, serta hal-hal lain yang dianggap penting bagi peserta didik; 

b. Rujukan: wacana, teks, gambar, ilustrasi, tabel untuk pembentukan konteks 

dan pengembangan materi mempunyai identitas berupa judul, nomor urut 

gambar/tabel, dan rujukan; 

c. Rangkuman dan refleksi: rangkuman merupakan konsep kunci bab yang 

bersangkutan yang dinyatakan dengan kalimat ringkas, jelas, dan 

memudahkan peserta didik memahami keseluruhan isi bab. Refleksi 

memuat simpulan sikap dan prilaku yang harus diteladani; 

d. Perlatihan: perlatihan, kegiatan mandiri, dan evaluasi untuk pencapaian 

kompetensi sesuai dengan KI dan KD dalam bentuk tes dan nontes, tertulis 

atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya, 

portofolio, dan penilaian diri. 

Butir 9. Bagian penyudah  

Bagian penyudah terdiri atas: 
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a. Glosarium: glosarium berisi istilah-istilah penting dalam wacana, teks, 

gambar, dan ilustrasi dengan penjelasan arti istilah tersebut dan ditulis 

secara alfabetis;  

b. Daftar pustaka: daftar buku yang digunakan (cetak dan elektronik) sebagai 

bahan rujukan dalam penulisan buku tersebut diawali dengan nama 

pengarang (yang disusun secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku, 

tempat, dan nama penerbit; 

c. Indeks (subjek dan pengarang): indeks subjek merupakan daftar kata-kata 

penting yang diikuti dengan nomor halaman kemunculan, indeks pengarang 

merupakan daftar pengarang yang karyanya digunakan dalam materi diikuti 

oleh nomor halaman kemunculan. 

2.2.3.3 Kelayakan Bahasa 

Bahasa digunakan untuk saling berkomunikasi. Komunikasi dikatakan baik 

apabila pesan yang dimaksud dapat tersampaikan kepada lawan bicara. Dalam 

penyajian buku teks, bahasa yang digunakan harus bersifat komunikatif agar 

pesan yang dimaksud dapat tersampaikan kepada pembaca. Agar mudah dipahami 

oleh peserta didik, bahasa yang digunakan dalam buku teks pelajaran disusun dan  

disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tingkat perkembangan peserta didik. 

Sitepu (2012:108) menyatakan. 

Dikatakan terjadi komunikasi yang efektif antara dua pihak, apabila makna 

yang disampaiakan oleh satu pihak diterima sama oelh pihak penerima. 

Agar terjadi komunikasi yang efektif melalui buku teks pelajaran, ada 

beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa 

dalam ragam tulisan, yajni (1) kemampuan berbahasa siswa, (2) kaidah 

bahasa, (3) pilihan kata, (4) gaya bahasa, dan (5) keterbacaan. 
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Dalam aspek kelayakan bahasa, terdapat tiga komponen penialain, yaitu: (1) 

kesesuaian dengan tingkat perkembanagan peserta didik; (2) komunikatif; (3) 

keruntutan dan kesatuan gagasan. Dalam penilaian buku teks, aspek kelayakan 

bahasa merupakan komponen terpenting dalam penialaian karena dari penilaian 

bahasa dalam buku teks akan diketahui tingkat keterbacaan pesan. 

Berikut merupakan butir instrumen penilaian kelayakan bahasa menurut 

BSNP. 

1. Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Peserta Didik 

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik diarahkan pada hal-hal 

berikut: 

Butir 1. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik 

Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau aplikasi konsep atau 

wacana, teks, gambar dan ilustrasi sampai dengan contoh yang abstrak sesuai 

dengan tingkat intelektual peserta didik (yang secara imajinatif dapat 

dibayangkan oleh peserta didik).  

Butir 2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional 

peserta didik  

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan sosial emosional peserta 

didik dengan wacana, teks, gambar dan ilustrasi yang menggambarkan konsep-

konsep mulai dari lingkungan terdekat (lokal) sampai dengan lingkungan 

global.  
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2. Komunikatif 

Komunikatif diarahkan pada butir-butir berikut: 

Butir 3. Keterbacaan pesan  

Pesan melalui wacana, teks, gambar, dan ilustrasi disajikan dengan bahasa 

menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan makna ganda (menggunakan 

kalimat efektif) dan lazim dalam komunikasi tulis Bahasa Indonesia sehingga 

mendorong peserta didik untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas.  

Butir 4. Ketepatan bahasa  

Kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui 

wacana, teks, gambar, ilustrasi mengacu pada kaidah Bahasa Indonesia, ejaan 

yang digunakan mengacu pada pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep, prinsip, asas, atau 

sejenisnya harus tepat makna dan konsisten  

3. Keruntutan dan Kesatuan Gagasan 

Keruntutan dan kesatuan gagasan diarahkan pada hal-hal berikut: 

Butir 5. Keruntutan dan keterpaduan bab  

Penyampaian pesan melalui wacana, teks, gambar, ilustrasi antara satu bab 

dengan bab lain yang berdekatan dan antarsubbab dalam bab mencerminkan 

hubungan logis.  
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Butir 6. Keruntutan dan keterpaduan paragraf 

Penyampaian pesan melalui wacana, teks, gambar, ilustrasi antarparagraf 

yang berdekatan dan antarkalimat dalam paragraf mencerminkan hubungan 

logis.  

Berdasarkan uraian tersebut, standar penilaian kelayakan buku teks Bahasa 

Indonesia yang telah ditetapkan oleh BSNP memiliki indikator-indikator atau 

butir-butir penialain. Rentang nilai yang tersedia yaitu dari 1 sampai 10, nilai 1-2 

jika kurang sekali, nilai 3-5 jika kurang, nilai 6-8 jika baik, dan nilai 9-10 jika 

baik sekali.  

Penilaian kelayakan buku teks Bahasa Jawa dalam penelitian ini akan 

mengadopsi instrumen penilaian kelayakan buku teks Bahasa Indonesia dengan 

adanya pengubahan dan penyesuaian. Beberapa pengubahan berupa penambahan 

dan pengurangan butir-butir penilaian yang disesuaikan dengan mata pelajaran 

Bahasa Jawa 

2.3 Kerangka Berpikir 

Penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Buku Teks Widya Adi Basa 

Jawi Kurikulum 2013 kelas VII SMP Terbitan Tiga Serangkai” ini mengkaji 

tentang kelayakan isi, penyajian, dan bahasa pada buku teks pelajaran Bahasa 

Jawa. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengkaji kelayakan-pakai buku teks Bahasa Jawa Sekolah 

Menengah Pertama sesuai dengan Kurikulum 2013 dan mengembangkan 

instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh BSNP. Langkah-langkah dalam 

penelitian dilakukan mulai dari identifikasi masalah, studi pustaka dan teori, 

menyusun instrumen penelitian berupa kartu data dan lembar penilaian, 
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pengumpulan data, pengkategorian data, rekapitulasi data ke dalam lembar 

penilaian, dan terakhir penarikan simpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini, akan dipaparkan simpulan dan saran terkait hasil analisis 

kelayakan buku teks Widya Adi Basa Jawi kelas VII terbitan Tiga Serangkai.  

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan 

kelayakan bahasa pada buku teks Widya Adi Basa Jawi kelas VII terbitan Tiga 

Serangkai dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1) Kelayakan isi pada buku Materi yang terdapat dalam buku teks Widya Adi 

Basa Jawi kelas VII terbitan Tiga Serangkai termasuk dalam kategori layak. 

Materi  disajikan sesuai dengan tuntutan indikator pada tiap butir penilaian, 

dan hanya ditemukan beberapa bagian yang kurang sesuai. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan skor kelayakan isi dalam buku Widya Adi Basa Jawi 

sebesar 20,75 dari skor maksimal 24 atau sebesar 86,46%. 

2) Kelayakan penyajian pada buku Materi yang terdapat dalam buku teks Widya 

Adi Basa Jawi kelas VII terbitan Tiga Serangkai termasuk dalam kategori 

layak. Secara keseluruhan, penyajian buku ini sudah sesuai dengan tuntutan 

indikator pada tiap butir penilaian, dan hanya ditemukan beberapa bagian 

yang kurang sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis kelayakan 

penyajian dengan perolehan skor dalam buku Widya Adi Basa Jawi sebesar 

29,9 dari skor maksimal 32 atau sebesar 93,4 %. 
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3) Kelayakan bahasa pada buku Materi yang terdapat dalam buku teks Widya 

Adi Basa Jawi kelas VII terbitan Tiga Serangkai termasuk dalam kategori 

kurang layak. Masih ditemukan beberapa bagian yang kurang sesuai dengan 

tuntutan indikator pada tiap butir penilaian terkait dengan bahasa yang 

digunakan dalam buku ini. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor 

kelayakan bahasa dalam buku Widya Adi Basa Jawi sebesar 14 dari skor 

maksimal 20 atau sebesar 70 %. 

b. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diberikan 

terkait analisis kelayakan buku teks Widya Adi Basa Jawi adalah sebagai berikut: 

1) Aspek isi 

Walaupun kelayakan isi dalam buku Widya Adi Basa Jawi sudah termasuk 

dalam kategori layak, namun terkait materi dan contoh dalam buku teks Bahasa 

Jawa kurikulum 2013 harus sesuai dengan tuntutan KI dan KD serta 

disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Perlatihan, penugasan, dan penilaian hendaknya sesuai dengan tutntutan 

penilaian autentik, sehingga bisa mengukur penguasaan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan peserta didik. 

2) Aspek penyajian 

Dalam bidang penyajian, perlu adanya peningkatan dalam penyajian 

materi tiap babnya sehingga bisa tersaji secara seimbang. Pada penyusunan 

buku teks kurikulum 2013, perlu memperhatikan keterpusatan pendekatan 

saintifik dan model pembelajaran yang menuntut peserta didik belajar secara 
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aktif. Serta penyajian kompetensi pengetahuan dan keterampilan hendaknya 

tidak dipisah atau digabungkan. 

3) Aspek Bahasa 

Bahasa merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, sehingga dalam 

penyusunan buku teks Bahasa Jawa harus disesuaikan dengan kondisi peserta 

didik, baik dari perkembangannya maupun dlihat dari lingkungannya. Penggunaan 

Bahasa Jawa hendaknya sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan kondisi peserta didik, sehingga  dapat dengan mudah 

dipahami. 
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