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Buku teks merupakan buku yang digunakan guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Buku teks berisi uraian materi yang akan diajarkan dalam proses 

belajar mengajar. Buku teks yang baik harus memiliki kelayakan baik, serta sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. Buku teks berkelayakan baik harus menghasilkan 

kelayakan bahan ajar yang baik pula. Di antara buku teks yang digunakan di 

sekolah-sekolah adalah buku teks terbitan Intan Pariwara. Penelitian mengenai 

buku teks pada penelitian ini difokuskan pada aspek kelayakan bahasa pada teks 

bahan menyimak dalam buku Kulina Basa Jawa SMP kelas VIII terbitan Intan 

Pariwara.  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kelayakan 

aspek bahasa teks bahan menyimak dalam buku Kulina Basa Jawa SMP kelas 

VIII terbitan Intan Pariwara? Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan kelayakan aspek bahasa pada teks bahan menyimak 

dalam buku Kulina Basa Jawa SMP kelas VIII terbitan Intan Pariwara. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa teks bahan ajar menyimak 

yang dipaparkan dalam buku Kulina Basa Jawa untuk SMP kelas VIII terbitan 

Intan Pariwara tahun 2009, sedangkan sumber data penelitian ini adalah buku  

Kulina Basa Jawa SMP kelas VIII terbitan Intan Pariwara tahun 2009. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

Analisis datanya menggunakan analisis isi. Adapun teknik pemaparan hasil 

analisis data dipaparkan menggunakan metode formal dan informal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan aspek bahasa pada teks 

bahan menyimak yang terdapat dalam buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan 

Pariwara 2009 yang rata-ratanya tergolong baik, yaitu mencapai 90,47%. Hal 

tersebut dapat dilihat pada perhitungan persentase pada setiap subaspek antara 

lain: 1) Kelayakan subaspek penggunaan bahasa Jawa yang baik sesuai unggah-

ungguh basa 92,86%. 2) Kelayakan subaspek penggunaan bahasa Jawa yang 

benar sesuai kaidah 71,43%. Perolehan persentase subaspek tersebut didasarkan 

pada empat indikator, yaitu: penggunaan kata 96.42%, penggunaan kalimat 

92.86%, penggunaan wacana yang lugas 85.71%, dan penggunaan EYD sesuai 

pembelajaran 75%. 3) Kelayakan subaspek keruntutan dan kesatuan gagasan 

100%. Perolehan persentase subaspek tersebut didasarkan dua indikator, yaitu: 

hubungan kohesi 100%, hubungan koherensi 100%, baik antarkalimat maupun 
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antarparagraf di dalam wacana. Dari hasil analisis tersebut dapat berarti teks 

bahan ajar menyimak pada buku Kulina Basa Jawa SMP kelas VIII terbitan Intan 

Pariwara sudah tergolong baik dan layak untuk dijadikan buku pegangan dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan 

kepada penerbit dan penulis buku teks adalah hendaknya teks bahan menyimak 

yang ada dalam buku Kulina Basa Jawa tidak perlu ditulis dalam buku. Akan 

tetapi, bahan ajar keterampilan menyimak adalah bahan ajar yang berupa kaset 

atau CD yang sengaja dibuat untuk didengarkan sebagai bagian dari proses 

pembelajaran yang berkualitas. Hal itu dapat disebut demikian karena menyimak 

pada hakikatnya adalah mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian yang diucapkan oleh seorang pembicara melalui ujaran atau bahasa 

lisan. Jika bahan ajar menyimak ditulis dalam buku, maka tidak ada bedanya 

dengan keterampilan berbahasa lainnya, seperti: berbicara, membaca, dan 

menulis.  

Saran yang lain adalah hendaknya penulis buku memperhatikan setiap 

tulisan yang akan dibuat. Baik itu melingkupi penggunaan unggah-ungguh basa, 

penggunaan kata, kalimat, wacana, EYD, kohesi dan kohehensi sesuai dengan pola 

pikir anak. Meskipun penelitian ini meneliti tentang menyimak yang dituliskan 

dalam buku, tetapi dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi pelafalan dalam 

kosakata dan mempengaruhi pola pikir anak. Kepada para peneliti agar ada 

penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan keterampilan berbahasa lainnnya 

untuk menambah khasanah ilmu bahasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


