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ABSTRAK 

 

Lestari, Eni. 2011. Kualitas Materi Kompetensi Membaca dalam Buku Teks 

Remen Basa Jawi SD Kelas 3 Terbitan Erlangga Berdasarkan Standar Isi 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SD N 1 Banjardawa. Skripsi. Prodi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

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

Dra. Esti Sudi Utami BA, M.Pd., Pembimbing II: Dra. Endang Kurniati, 

M.Pd. 

 

Kata kunci: kualitas materi, membaca, buku teks. 

 

 Buku teks merupakan buku pegangan untuk menunjang proses kegiatan 

belajar mengajar dalam mata pelajaran tertentu. Buku teks berisi uraian materi 

yang akan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran. Buku teks yang baik yaitu 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta memiliki kualitas yang baik. Di 

antara buku teks yang digunakan di Sekolah Dasar adalah buku teks Remen Basa 

Jawi terbitan Erlangga. Penelitian terhadap buku teks tersebut difokuskan pada 

aspek kualitas materi kompetensi membaca. Masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kualitas materi kompetensi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga berdasarkan Standar Isi mata 

pelajaran bahasa Jawa di SD N 1 Banjardawa. Berkaitan dengan masalah tersebut, 

penelitian ini bertujuan mendeskripsi kualitas materi kompetensi membaca dalam 

buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga berdasarkan Standar Isi 

mata pelajaran bahasa Jawa di SD N 1 Banjardawa. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berupa materi ajar kompetensi membaca 

pada buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga, sedangkan sumber 

datanya berasal dari buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan 

teknik catat. Analisis datanya menggunakan teknik analisis isi. Hasil analisis data 

dipaparkan secara informal. 

 Berdasarkan hasil penelitian subaspek kesesuaian uraian materi dengan 

kurikulum, dikemukakan simpulan kualitas isi materi kompetensi membaca dalam 

buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga pada dua deskripsi, 

yaitu hasil penilaian kelengkapan materi dan kedalaman materi sebagai berikut: 1) 

hasil penilaian kelengkapan materi menunjukkan bahwa materi kompetensi 

membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga ada 17 

KD yang meliputi 64,7% ada wacananya dan 35,3% tidak ada wacananya, 76,5% 

ada pemahaman wacananya dan 23,5% yang tidak ada pemahaman wacananya, 

58,8% terdapat fakta kebahasaan/kesastraan yang bersifat komunikatif dan 

kontekstual dan 41,2% terdapat fakta kebahasaan/kesastraan yang bersifat tidak 

komunikatif dan tidak kontekstual, 2) hasil penilaian kedalaman materi 

menunjukkan bahwa materi kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa 
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Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga ada 17 KD yang meliputi 35,3% wacananya 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD dan 64,7% wacananya tidak sesuai dengan 

tuntutan SK dan KD, 29,4% ada penambahan wacana lain dan 70,6% tidak ada 

penambahan wacana lain. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 1) penyusun/penulis buku teks sebaiknya menyajikan wacana 

sebagai materi utama pada semua materi kompetensi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. Hal tersebut karena pada 

beberapa KD dalam buku teks tersebut tidak terdapat wacana yang disajikan 

sebagai materi utama, 2) materi kompetensi membaca dalam buku teks Remen 

Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga sebaiknya dilengkapi dengan pemahaman 

wacana berupa tugas/pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami 

isi/pesan wacana. Hal tersebut karena pada beberapa KD dalam buku teks tersebut 

tidak terdapat tugas/pertanyaan, 3) fakta kebahasaan/kesastraan yang disajikan 

pada buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga sebaiknya hanya 

yang bersifat komunikatif dan kontekstual, 4) wacana yang disajikan pada materi 

kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku karena pada buku 

teks tersebut terdapat wacana yang tidak sesuai dengan kurikulum, dan 5) materi 

kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga sebaiknya dilengkapi dengan penambahan wacana lain yang berfungsi 

sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan dengan 

tuntutan materi kompetensi membaca. 
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SARI 

 

Lestari, Eni. 2011. Kualitas Materi Kompetensi Membaca dalam Buku Teks 

Remen Basa Jawi SD Kelas 3 Terbitan Erlangga Berdasarkan Standar Isi 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SD N 1 Banjardawa. Skripsi. Prodi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

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

Dra. Esti Sudi Utami BA, M.Pd., Pembimbing II: Dra. Endang Kurniati, 

M.Pd. 

 

Tembung kunci: kualitas materi, maca, buku teks. 

 

 Buku teks mujudake buku kanggo nunjang proses pamulangan ing 

sawijining mata pelajaran. Isine buku teks yaiku materi sing arep diwulangake ing 

proses pamulangan. Buku teks sing apik yaiku jumbuh karo kurikulum lan 

nduweni kualitas sing apik. Buku teks kang digunakake ing Sekolah Dasar ing 

antarane yaiku buku teks Remen Basa Jawi kang kacithak dening Erlangga. 

Panaliten buku teks kasebut ditujokake ing kualitas materi kompetensi maca. 

Perkara kang dirembug ing panaliten iki yaiku kepiye kualitas materi kompetensi 

maca ing buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga 

adhedhasar Standar Isi mata pelajaran basa Jawa ing SD N 1 Banjardawa. Jumbuh 

karo perkara kasebut, panaliten iki nduweni ancas yaiku njlentrehake kualitas 

materi kompetensi maca ing buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 kang kacithak 

dening Erlangga adhedhasar Standar Isi mata pelajaran basa Jawa ing SD N 1 

Banjardawa. 

 Pendekatan kang digunakake ing panaliten iki yaiku pendekatan kualitatif 

deskriptif. Data panaliten iki awujud materi ajar wulangan maca ing buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga, dene sumber datane 

saka buku teks Remen Basa Jawi kanggo SD kelas 3 kang kacithak dening 

Erlangga. Teknik kang digunakake kanggo ngumpulke data yaiku teknik 

dokumentasi lan teknik catat. Analisis datane nggunakake teknik analisis isi. Asil 

analisis datane dijlentrehke kanthi cara informal. 

 Adhedhasar asil panaliten subaspek kesesuian uraian materi dengan 

kurikulum, kualitas isi materi kompetensi maca ing buku teks Remen Basa Jawi 

SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga dijlentrehke ing rong deskripsi, yaiku 

asil nilai kelengkapan materi lan kedalaman materi kaya dene: 1) asil nilai 

kelengkapan materi yaiku materi kompetensi maca ing buku teks Remen Basa 

Jawi SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga ana 17 KD kang awujud 64,7% 

ana wacanane lan 35,3% kang ora ana wacanane, 76,5% ana pemahaman 

wacanane lan 23,5% kang ora ana pemahaman wacanane, 58,8% ana fakta 

kebahasaan/kesastraan kang nduweni sipat komunikatif lan kontekstual lan 41,2% 

ana fakta kebahasaan/kesastraan kang sipate ora komunikatif lan ora kontekstual, 

2) asil nilai kedalaman materi yaiku materi kompetensi maca ing buku teks Remen 

Basa Jawi SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga ana 17 KD kang awujud 
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35,3% wacanane jumbuh karo SK lan KD lan 64,7% wacanane kang ora jumbuh 

karo SK lan KD, 29,4% ana tambahan wacana liya lan 70,6% ora ana tambahan 

wacana liya. 

 Adhedhasar asil panaliten, panjurug kang bisa diaturake yaiku: 1) 

penyusun utawa penulis buku teks supaya menehi wacana minangka materi utama 

ing kabeh materi kompetensi maca ing buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 

kang kacithak dening Erlangga amarga ana ing KD tartamtu ing buku teks kasebut 

ora ana wacanane, 2) materi kompetensi maca ing buku teks Remen Basa Jawi SD 

kelas 3 kang kacithak dening Erlangga supaya dijangkepi pemahaman wacana 

kang awujud tugas utawa pitakonan kang ngarahke siswa supaya paham isine 

wacana amarga ing KD tartamtu ing buku teks kasebut ora ana tugas utawa 

pitakonan, 3) fakta kebahasaan/kesastraan kang ana ing buku teks Remen Basa 

Jawi SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga supaya nduweni sipat komunikatif 

lan kontekstual, 4) wacana kang ana ing materi kompetensi maca ing buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 kang kacithak dening Erlangga supaya dijumbuhke 

karo kurikulum amarga ana wacana sing ora jumbuh karo kurikulum, lan 5) materi 

kompetensi maca ing buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 kang kacithak 

dening Erlangga supaya dijangkepi wacana liya minangka penjelas kang jumbuh 

karo materi kompetensi maca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buku teks adalah salah satu jenis buku yang paling penting dan fungsional 

bagi siswa di sekolah. Buku teks merupakan buku pegangan untuk menunjang 

proses kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran tertentu. Dari segi ilmu 

yang relevan, buku teks berfungsi sebagai sumber informasi penyebar ilmu.  

Buku teks atau sering disebut juga buku pelajaran merupakan buku yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Buku teks dapat digunakan untuk 

membantu guru dan siswa dalam sebuah interaksi pembelajaran. Dalam hal ini, 

buku teks memberi dampak positif terhadap guru dan siswa. Bagi guru, buku teks 

yang disusun dan dikembangkan sesuai kurikulum yang berlaku akan sangat 

membantu dalam pemilihan materi maupun proses penyajian materi. Melalui buku 

teks, guru akan memiliki banyak waktu untuk dapat membimbing peserta didik. 

Bagi siswa, buku teks dapat membantu siswa dalam proses belajar sehingga tidak 

terlalu tergantung kepada guru. 

Buku teks mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Buku teks 

merupakan buku yang berperan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk menjadikan siswa memiliki 

berbagai kompetensi. Siswa perlu menempuh pengalaman, latihan, dan mencari 

informasi yang bernilai untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, 
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buku teks memuat pengalaman, latihan, dan informasi yang bernilai untuk 

membantu pencapaian tujuan pembelajaran. 

Bahan pelajaran yang terkandung di dalam buku teks adalah berupa teori, 

prinsip, dan generalisasi dari ilmu-ilmu tertentu. Buku teks memberikan bahan 

pembelajaran yang tersusun rapi serta menyediakan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai bahan evaluasi bagi siswa. Bahan evaluasi tersebut dapat memperdalam 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa terhadap isi buku teks. 

Buku teks disusun secara sistematis. Buku teks ditulis atau disusun oleh para 

pakar atau ahli. Dalam hal ini maka buku teks bahasa Jawa disusun oleh ahli yang 

mampu di bidang kebahasaan, kesastraan, dan metode pembelajarannya. 

Buku teks berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, 

buku teks adalah buku yang dapat membantu siswa belajar. Buku teks bukan 

hanya merupakan buku yang dibaca atau dibuka pada saat proses pembelajaran di 

kelas, tetapi buku yang dapat dibaca setiap saat. 

Buku teks memberi fasilitas bagi kegiatan belajar mandiri, baik tentang isinya 

maupun tentang caranya. Hal tersebut karena dalam penyusunan buku teks telah 

dipersiapkan dari segi kelengkapan dan penyajiannya.  

Dari sekian banyak keunggulan buku teks, buku tersebut juga memiliki 

beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan buku teks adalah latihan yang 

kurang baik dari segi kuantitas maupun variasinya. Latihan dan tugas yang tertera 

dalam buku teks agaknya kurang memadai karena keterbatasan-keterbatasan 

dalam hal ukuran buku. 
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Saat ini kuantitas pengadaan buku teks sangat banyak. Hal ini dibuktikan 

dengan  banyaknya buku teks yang disusun dan diterbitkan oleh berbagai penerbit. 

Pengadaan buku teks yang sangat banyak tersebut perlu diikuti dengan perhatian 

terhadap kualitas buku tersebut. Perhatian ini dimaksudkan agar efektivitas belajar 

siswa semakin meningkat. Waktu belajar yang digunakan siswa untuk bertatap 

muka dengan guru sangatlah terbatas. Sisanya, digunakan siswa untuk membaca 

sendiri di rumah, perpustakaan, atau di kelas. Oleh sebab itu, buku teks yang 

berkualitas yang digunakan belajar para siswa akan menjamin efektivitas belajar. 

Agar buku teks memenuhi tujuan pembelajaran dan dilengkapi dengan sarana 

pembelajaran yang memadai serta mudah dipahami siswa sehingga menunjang 

program pembelajaran, diperlukan penstandaran. Hal ini bertujuan agar buku yang 

disusun berkualitas, baik dari segi bentuk maupun isi. 

Aspek materi sebagai salah satu aspek dalam standarisasi buku teks 

merupakan bahan pembelajaran dalam buku teks, yakni meliputi bahan teori 

aplikatif tentang kemampuan berbahasa dan bersastra. Kriteria materi harus 

spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan. Informasi yang disajikan 

tidak mengandung makna yang bias. Perincian materi harus sesuai dengan 

kurikulum. Perincian materi juga harus mempertimbangkan keseimbangan dalam 

penyebaran materi, baik yang berkenaan dengan pengembangan makna dan 

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

keterampilan maupun pemahaman (Depdiknas 2005:18). 

Sejalan dengan perubahan kurikulum, buku teks yang digunakan harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan. Buku teks disusun berdasarkan 
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kurikulum yang berlaku, sehingga isi buku teks merupakan salah satu perwujudan 

kurikulum. Pencapaian target materi pembelajaran yang digariskan kurikulum 

sangat ditentukan oleh kualitas buku teks yang digunakan. Apabila buku teks yang 

dipakai memuat pengembangan materi pembelajaran yang baik, maka setidaknya 

pencapaian target kurikulum sudah terpenuhi. 

Saat ini perancangan KTSP dilakukan sendiri oleh para guru, dan dalam hal 

ini, akan berkaitan dengan buku teks/pelajaran. Dalam arti, guru bebas 

menentukan buku apa yang akan digunakan atau, bahkan, membuat kombinasi 

dari berbagai buku yang ada. Akibatnya, guru juga harus dapat memilih buku 

yang sesuai dengan kebutuhannya dari berbagai jenis buku yang beredar di 

pasaran. 

Sekarang ini, banyak buku-buku teks atau buku pelajaran yang beredar, di 

antaranya adalah buku-buku yang sudah memperoleh rekomendasi penilaian 

kelayakan dari Pusat Perbukuan (Pusbuk). Namun, berdasarkan tinjauan atas 

beberapa buku teks/pelajaran, masih ada beberapa hal yang patut menjadi 

perhatian pada saat sebuah buku akan dipilih. 

Buku-buku teks tersebut meskipun dinyatakan sesuai dengan kurikulum, tetapi 

kualitasnya perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian terhadap buku teks 

bahasa Jawa perlu dilakukan, salah satunya yaitu buku teks bahasa Jawa untuk SD 

kelas 3 terbitan Erlangga. 

Jika ditinjau berdasarkan jumlah penulis buku teks/pelajaran, terdapat buku 

pelajaran dengan penulis tunggal dan buku pelajaran dengan penulis kelompok 
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atau tim. Buku teks Remen Basa Jawi SD Kelas 3 terbitan Erlangga disusun oleh 

penulis kelompok atau tim yaitu Tim Pena Guru. 

Berkenaan dengan pentingnya buku teks yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, timbul sejumlah pertanyaan, salah satunya 

yaitu apakah buku teks bahasa Jawa terbitan Erlangga yang digunakan di SD N 1 

Banjardawa, khususnya kelas 3 sudah memenuhi standar mutu terutama jika 

ditinjau dari aspek materi kompetensi membaca? Pertanyaan tersebut layak untuk 

diteliti, agar dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan hasil pembelajaran 

bahasa Jawa di sekolah. 

Penelitian terhadap buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga 

ini hanya dibatasi pada aspek isi materi kompetensi membaca. Membaca 

merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang selalu ada dalam setiap 

pembelajaran bahasa Jawa. Keterampilan membaca merupakan keterampilan 

dasar bagi siswa yang harus dikuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam 

proses pembelajaran. Kemampuan membaca akan sangat berpengaruh pada 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar mata pelajaran apapun di 

sekolah.  

Membaca merupakan salah satu aspek berbahasa yang sangat bermanfaat. 

Dengan membaca, akan diperoleh informasi, gagasan, pendapat, pesan, dan lain-

lain yang disampaikan penulis melalui tulisannya. Tujuan utama membaca adalah 

mendapatkan informasi dari bacaan yang dibaca (Haryadi 2006:11). Membaca 

akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap bacaan. 
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Buku teks Remen Basa Jawi SD Kelas 3 terbitan Erlangga dipilih sebagai 

objek kajian penelitian karena buku teks tersebut merupakan salah satu buku teks 

yang banyak digunakan di Sekolah Dasar (SD), khususnya di SD N 1 Banjardawa, 

dan disusun berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa, Lampiran 

Standar Isi Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah No. 423.5/5/2010, tanggal 27 Januari 2010. Meskipun buku teks tersebut 

disusun berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa SD Standar Isi Tahun 

2010, buku teks tersebut perlu diuji kualitasnya. 

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kualitas isi 

materi kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD Kelas 3 

terbitan Erlangga berdasarkan Standar Isi mata pelajaran bahasa Jawa di SD N 1 

Banjardawa. Kualitas isi materi kompetensi membaca tersebut diteliti berdasarkan 

kesesuaian uraian materi dengan kurikulum. Hal tersebut karena sejalan dengan 

perubahan kurikulum, buku teks yang digunakan harus disesuaikan dengan 

kurikulum yang ditetapkan. Pencapaian tujuan pembelajaran yang digariskan 

kurikulum sangat ditentukan oleh kualitas materi buku teks yang digunakan. 

Apabila materi dalam buku teks sesuai dengan kurikulum, maka setidaknya 

pencapaian target kurikulum sudah terpenuhi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

Bagaimana kualitas materi kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa 

Jawi SD Kelas 3 terbitan Erlangga berdasarkan Standar Isi mata pelajaran bahasa 

Jawa di SD N 1 Banjardawa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah mendeskripsi kualitas materi kompetensi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD Kelas 3 terbitan Erlangga berdasarkan Standar Isi mata 

pelajaran bahasa Jawa di SD N 1 Banjardawa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis maupun 

secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan 

tentang kualitas suatu buku teks dilihat dari aspek materi.  

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru mata pelajaran 

bahasa Jawa, penulis, dan penerbit buku teks. 

1. Bagi guru mata pelajaran bahasa Jawa, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai informasi dalam memilih buku teks yang layak dan berkualitas untuk 

digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. 

2. Bagi penulis dan penerbit buku teks, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku teks yang 

disusunnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini 

diambil dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian mengenai buku teks yang 

dijadikan kajian pustaka dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh Puspitasari (2008), Budiarti (2009), Nofiyanti (2009), Anis (2010), Pratiwi 

(2010), Novitasari (2010), dan Yudha (2011). 

Puspitasari (2008) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kualitas Materi Berbicara dalam Buku Teks Bahasa Jawa Tingkat SMP Terbitan 

Aneka Ilmu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas materi berbicara yang terdapat 

dalam buku teks yang dikaji sudah tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat pada 

perhitungan persentase pada setiap aspek antara lain: 1) kualitas aspek isi materi 

berbicara pada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 84.9%, 97.6%, dan 

96.96%; 2) kualitas aspek cara penyajian materi berbicara pada kelas VII, VIII, 

dan IX masing-masing adalah 83.1%, 83.4%, 85.18%. Pada kelas VII, VIII, dan 

IX terdapat subaspek yang kurang baik, yaitu pada subaspek latihan, yang masing-

masing persentasenya adalah 50.9%, 52.7%, dan 52.7%; dan 3) kualitas bahasa 

dan keterbacaan masing-masing adalah 83.6%, 99.12%, dan 98.6%. Dari analisis 

tersebut berarti materi berbicara pada buku pelajaran bahasa Jawa untuk SMP 

8 
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terbitan Aneka Ilmu sudah tergolong baik untuk dijadikan buku pegangan dalam 

proses pembelajaran. 

Persamaan antara penelitian Puspitasari (2008) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 

penelitian Puspitasari dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada 

objek kajian dan buku teks yang digunakan. Penelitian Puspitasari mengkaji 

kualitas aspek isi atau materi, penyajian materi, dan bahasa dan keterbacaan 

materi berbicara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya mengkaji 

kualitas aspek isi atau materi membaca. Buku teks yang digunakan juga berbeda, 

penelitian Puspitasari menggunakan buku teks bahasa Jawa SMP terbitan Aneka 

Ilmu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan buku teks bahasa 

Jawa SD terbitan Erlangga. 

Budiarti (2009) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Analisis Kualitas Materi Membaca Buku Teks Bahasa Jawa SMP Terbitan Aneka 

Ilmu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas materi membaca yang terdapat dalam buku 

teks yang dikaji sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada perhitungan 

persentase pada setiap aspek antara lain: 1) kualitas aspek isi materi membaca 

pada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 75.15%, 89.09%, dan 89.69%. 

2) kualitas aspek cara penyajian materi membaca pada kelas VII, VIII, dan IX 

masing-masing adalah 84%, 86.18%, dan 86.54%. Dari analisis tersebut berarti 

materi membaca pada buku pelajaran bahasa Jawa untuk SMP terbitan Aneka 
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Ilmu sudah tergolong baik untuk dijadikan buku pegangan dalam proses 

pembelajaran. 

Persamaan antara penelitian Budiarti (2009) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 

penelitian Budiarti dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek 

kajian dan buku teks yang digunakan. Penelitian Budiarti mengkaji kualitas aspek 

isi atau materi dan penyajian materi membaca, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan hanya mengkaji kualitas aspek isi atau materi membaca. Buku teks 

yang digunakan juga berbeda, penelitian Budiarti menggunakan buku teks bahasa 

Jawa SMP terbitan Aneka Ilmu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan buku teks bahasa Jawa SD terbitan Erlangga. 

Nofiyanti (2009) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kualitas Buku Pelajaran Trampil Basa Jawa Kelas X Terbitan Aneka Ilmu 

(Kajian Keterbacaan dan Kosakata Sukar dalam Wacana) dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat keterbacaan wacana buku pelajaran Trampil Basa Jawa kelas X terbitan 

Aneka Ilmu jika diukur dengan formula grafik Fry mencapai 55%, yang berarti 

wacana dalam buku tersebut kurang sesuai untuk tingkat usia siswa kelas X. 

Persentase kosakata sukar dalam wacana yang diteliti ada 2,5% dari seluruh 

jumlah kosakata dalam wacana buku pelajaran Trampil Basa Jawa kelas X 

terbitan Aneka Ilmu. 

Persamaan antara penelitian Nofiyanti (2009) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 
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penelitian Nofiyanti dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek 

kajian dan buku teks yang digunakan. Penelitian Nofiyanti mengkaji kualitas 

aspek bahasa dan keterbacaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

mengkaji kualitas aspek isi atau materi membaca. Buku teks yang digunakan juga 

berbeda, penelitian Nofiyanti menggunakan buku teks bahasa Jawa SMA kelas X 

terbitan Aneka Ilmu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

buku teks bahasa Jawa SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

Anis (2010) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kualitas Materi Buku Teks Bahasa Jawa SMP Kelas IX Basaku Basamu Basa 

Jawa Terbitan Pusakamas (Kajian Aspek Materi) dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas aspek materi yang terdapat dalam buku teks bahasa 

Jawa yang dikaji tergolong kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada 

penghitungan persentase pada setiap aspeknya antara lain: 1) kualitas aspek materi 

mendengarkan buku teks bahasa Jawa SMP kelas IX adalah 46,87%, 2) kualitas 

aspek materi berbicara buku teks bahasa Jawa SMP kelas IX adalah 52,08%, 3) 

kualitas aspek materi membaca buku teks bahasa Jawa SMP kelas IX adalah 

48,95%, 4) kualitas aspek materi menulis buku teks bahasa Jawa SMP kelas IX 

adalah 65,62%. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan aspek materi buku teks 

bahasa Jawa SMP kelas IX terbitan Pusakamas Semarang tergolong kurang baik 

untuk dijadikan buku pegangan dalam proses pembelajaran bahasa Jawa. Hanya 

pada aspek menulis yang memiliki hasil persentase cukup baik untuk dijadikan 

materi pembelajaran bagi siswa. 
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Persamaan antara penelitian Anis (2010) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 

penelitian Anis dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek 

kajian dan buku teks yang digunakan. Penelitian Anis mengkaji kualitas aspek isi 

atau materi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan hanya mengkaji kualitas aspek isi atau materi 

membaca. Buku teks yang digunakan dalam penelitian Anis yaitu buku teks 

bahasa Jawa SMP kelas IX terbitan Pusakamas, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan buku teks bahasa Jawa SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

Pratiwi (2010) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kelayakan Buku Teks Kulina Basa Jawa Kelas VIII Terbitan Intan Pariwara 

dalam Penyajian Pembelajaran Materi Berbicara dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kelayakan buku teks Kulina Basa Jawa kelas VIII terbitan Intan Pariwara 

dalam penyajian pembelajaran materi berbicara sudah tergolong cukup. Hal 

tersebut dapat dilihat dari perhitungan persentase pada setiap kriteria, antara lain 

sebagai berikut. 1) Keterpusatan pada peserta didik skornya adalah 17 atau 61%. 

2) Merangsang metakognisi peserta didik skornya adalah 22 atau 79%. 3) 

Merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik skornya 

adalah 21 atau 75%. Dari analisis tersebut berarti kelayakan buku teks Kulina 

Basa Jawa kelas VIII terbitan Intan Pariwara dalam penyajian pembelajaran 

materi berbicara skornya adalah 69 atau 72%, tergolong cukup untuk dijadikan 

buku pegangan dalam proses pembelajaran. 
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Persamaan antara penelitian Pratiwi (2010) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 

penelitian Pratiwi dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek 

kajian, pendekatan penelitian, dan buku teks yang digunakan. Penelitian Pratiwi 

mengkaji kualitas aspek penyajian pembelajaran materi berbicara, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan mengkaji kualitas aspek isi atau materi membaca. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Pratiwi yaitu pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu 

pendekatan kualitatif deskriptif. Buku teks yang digunakan juga berbeda, 

penelitian Pratiwi menggunakan buku teks bahasa Jawa SMP terbitan Intan 

Pariwara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan buku teks 

bahasa Jawa SD terbitan Erlangga. 

Novitasari (2010) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kualitas Isi Materi Menulis Buku Teks Bahasa Jawa SMP Kelas VIII Terbitan 

Intan Pariwara dan Pusakamas dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelayakan isi materi 

menulis buku teks bahasa Jawa SMP kelas VIII terbitan Intan Pariwara tergolong 

sangat kurang. Hal tersebut dijabarkan dalam dua deskripsi yaitu kelengkapan 

materi menulis dan kedalaman materi menulis dinilai sangat kurang. Buku teks 

bahasa Jawa SMP kelas VIII terbitan Pusakamas tergolong cukup. Hal tersebut 

dijabarkan dalam dua deskripsi yaitu kelengkapan materi menulis dan kedalaman 

materi menulis dinilai cukup. Dari kedua penerbit tersebut, buku teks bahasa Jawa 

SMP kelas VIII terbitan Pusakamas memiliki kualitas kelayakan isi materi 
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menulis lebih baik apabila dibandingkan dengan buku teks bahasa Jawa SMP 

kelas VIII terbitan Intan Pariwara. 

Persamaan antara penelitian Novitasari (2010) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 

penelitian Novitasari dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada 

objek kajian dan buku teks yang digunakan. Penelitian Novitasari mengkaji 

kualitas aspek materi menulis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

mengkaji kualitas aspek materi membaca. Buku teks yang digunakan juga 

berbeda, penelitian Novitasari menggunakan buku teks bahasa Jawa SMP terbitan 

Pusakamas dan Intan Pariwara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya 

menggunakan buku teks bahasa Jawa SD terbitan Erlangga. 

Yudha (2011) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Kesesuaian Materi pada Aspek Menyimak dalam Buku Teks Bahasa Jawa SMP 

Kelas VII Terbitan Pusakamas dengan Kurikulum 2010 di SMP N 3 Ungaran 

dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa secara umum kesesuaian materi aspek menyimak yang 

terdapat pada buku teks Basaku Basamu Basa Jawa untuk kelas VII SMP terbitan 

Pusakamas secara keseluruhan masih belum sesuai, masih terdapat beberapa 

materi yang tidak sesuai dengan kurikulum 2010. Dari isi materi terdapat dua 

wulangan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum. 

Sedangkan dari tagihan, terdapat dua indikator dalam kurikulum yang tidak 

terdapat dalam buku teks. Kelemahan pada buku teks terbitan Pusakamas tersebut 

terletak pada kurang sesuai dan terpadunya perintah pada isi materi aspek 
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menyimak maupun dalam tagihan. Namun, materi menyimak dalam buku teks ini 

bahasanya sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik kelas VII 

SMP. 

Persamaan antara penelitian Yudha (2011) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengkaji kualitas buku teks. Perbedaan yang mendasar antara 

penelitian Yudha dan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada kajian 

penelitian. Penelitian Yudha mengkaji kesesuaian materi pada aspek menyimak 

dalam buku teks bahasa Jawa SMP Kelas VII Terbitan Pusakamas dengan 

Kurikulum 2010, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji kualitas 

aspek materi membaca dalam buku teks bahasa Jawa SD terbitan Erlangga. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tentang 

telaah buku teks sangat menarik untuk dikaji dengan berbagai sudut pandang ilmu 

tertentu. Berpijak dari beberapa penelitian tersebut, penelitian yang akan 

dilakukan memiliki kajian yang berbeda dibanding penelitian-penelitian 

sebelumya. Dalam penelitian sebelumnya, penelitian tentang kualitas materi 

membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD Kelas 3 terbitan Erlangga belum 

pernah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian-

penelitian sebelumnya tentang telaah buku teks. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini adalah 

teori tentang hakikat buku teks, penilaian buku teks, Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD), Standar Isi mata pelajaran bahasa Jawa SD kelas 3 
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aspek membaca, dan hakikat membaca. Penjelasan dari masing-masing konsep 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

2.2.1 Hakikat Buku Teks 

Konsep-konsep yang tercakup dalam hakikat buku teks antara lain 

pengertian buku teks, fungsi buku teks, dan standar kualitas buku teks. 

 

2.2.1.1 Pengertian Buku Teks 

Istilah buku teks adalah terjemahan atau padanan textbook dalam bahasa 

Inggris yang artinya buku pelajaran. Sejak dulu telah banyak ahli yang menaruh 

perhatian pada buku teks, dan juga mengemukakan pengertiannya. 

Buku teks merupakan salah satu jenis buku pendidikan. Buku teks adalah 

buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, 

yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, 

orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan (Muslich 

2010:50). 

 Rumusan senada juga disampaikan oleh A.J. Loveridge (terjemahan Hasan 

Amin) (dalam Muslich 2010:50) yaitu buku teks adalah buku sekolah yang 

memuat bahan yang telah diseleksi mengenai bidang studi tertentu, dalam bentuk 

tertulis yang memenuhi syarat tertentu dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

disusun secara sistematis untuk diasimilasikan. 

 Chambliss dan Calfee (dalam Muslich 2010:50) menjelaskannya secara 

lebih rinci. Menurutnya, buku teks adalah alat bantu siswa untuk memahami dan 

belajar dari hal-hal yang dibaca dan untuk memahami dunia (di luar dirinya). 
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Buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap perubahan otak 

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

Buku teks merupakan salah satu sarana untuk belajar atau sumber belajar, 

di dalamnya berisi materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, materi 

disusun sedemikian rupa, dan terstruktur. Buku teks dirancang oleh ahli mata 

pelajaran berdasarkan kurikulum nasional dan lokal (Yamin 2007:125). 

Menurut Hall-Quest (dalam Tarigan 1986:11), buku teks adalah rekaman 

pikiran rasial yang disusun buat maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Lange (dalam Tarigan 1986:11) bahwa buku teks 

adalah buku standar/buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri dari dua 

tipe yaitu buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. 

 Lebih terperinci lagi, Bacon (dalam Tarigan 1986:11) mengemukakan 

bahwa buku teks adalah buku yang dirancang buat penggunaan di kelas, dengan 

cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan 

diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Selain 

definisi tersebut, buku teks menurut Buckingham (dalam Tarigan 1986:11) adalah 

sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi 

untuk menunjang suatu program pengajaran. 

 Sementara itu, Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:3) 

menyebutkan bahwa buku teks atau buku pelajaran adalah sekumpulan tulisan 

yang dibuat secara sistematis berisi tentang suatu materi pelajaran tertentu, yang 

disiapkan oleh pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang 
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berlaku. Substansi yang ada dalam buku diturunkan dari kompetensi yang harus 

dikuasai oleh pembacanya (dalam hal ini siswa). 

 Pusat Perbukuan (2006:1) menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku 

yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran 

(instruksional), berkaitan dengan bidang studi tertentu. Buku teks merupakan 

buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, biasa dilengkapi sarana 

pembelajaran (seperti pita rekaman), dan digunakan sebagai penunjang program 

pembelajaran. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Buku Teks Pelajaran, 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. 

 Buku teks mempunyai ciri tersendiri bila dibandingkan dengan buku 

pendidikan lainnya, baik dilihat dari segi isi, tataletak, maupun fungsinya. Dilihat 

dari segi isinya, buku teks merupakan buku yang berisi uraian bahan ajar bidang 

tertentu, untuk jenjang pendidikan tertentu, dan pada kurun ajaran tertentu pula. 

Dilihat dari segi tataletaknya, buku teks merupakan sajian bahan ajar yang 

mempertimbangkan faktor (1) tujuan pembelajaran; (2) kurikulum dan struktur 

program pendidikan; (3) tingkat perkembangan siswa sasaran; (4) kondisi dan 

fasilitas sekolah; dan (5) kondisi guru pemakai. Dari segi fungsinya, selain 

mempunyai fungsi umum sebagai sosok buku, buku teks mempunyai fungsi 
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sebagai (1) sarana pengembang bahan dan program dalam kurikulum pendidikan; 

(2) sarana pemerlancar tugas akademik guru; (3) sarana pemerlancar ketercapaian 

tujuan pembelajaran; dan (4) sarana pemerlancar efisiensi dan efektivitas kegiatan 

pembelajaran. 

 Dari berbagai pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

buku teks adalah sama dengan buku pelajaran. Buku teks adalah buku pelajaran 

dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh 

para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang 

dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh 

para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat 

menunjang suatu program pengajaran. 

 

2.2.1.2 Fungsi Buku Teks 

 Setiap pembuatan sesuatu pasti mempunyai maksud dan fungsi tertentu. 

Sama halnya dengan pembuatan buku teks, buku teks diharapkan dapat berfungsi 

dan bermanfaat bagi pembacanya. Buku teks merupakan sarana penting dan 

ampuh bagi penyediaan dan pemenuhan pengalaman tak langsung dalam jumlah 

yang besar dan terorganisasi rapi. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Buku Teks Pelajaran, buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib 

oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 Beberapa keuntungan-keuntungan mempelajari buku teks menurut 

Buckingham (dalam Tarigan 1986:16), yaitu: 1) kesempatan mempelajarinya 

sesuai dengan kecepatan masing-masing, 2) kesempatan untuk mengulangi atau 
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meninjaunya kembali, 3) kemungkinan mengadakan pemeriksaan atau 

pengecekan terhadap ingatan, 4) kemudahan untuk membuat catatan-catatan bagi 

pemakaian selanjutnya, dan 5) kesempatan khusus yang dapat ditampilkan oleh 

sarana-sarana visual dalam menunjang upaya belajar dari sebuah buku. 

 Sementara itu, Greene dan Petty (dalam Tarigan 1986:17) merumuskan 

beberapa peranan buku teks yaitu sebagai berikut: 1) mencerminkan suatu sudut 

pandangan yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta 

mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan, 2) 

menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subjectmatter yang kaya, mudah 

dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, 3) 

menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai 

keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam 

komunikasi, 4) menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk 

memotivasi para siswa, 5) menyajikan fiksasi awal yang perlu dan juga sebagai 

penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis, dan 6) menyajikan 

bahan/sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. 

 Konsekuensi diketemukan sumber belajar dalam bentuk buku cetak atau 

teks merupakan pembaharuan besar dalam proses pembelajaran di dunia 

pendidikan. Guru tidak lagi mendoktrinisasi materi terhadap siswa atau 

menceramahi siswa dengan tidak memiliki sumber bacaan, dalam hal ini buku 

teks sangat membantu para guru dalam mentransformasikan pengetahuan kepada 

siswa (Yamin 2007:129). 
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 Buku pelajaran berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif. Buku 

pelajaran yang baik adalah buku pelajaran yang dapat membantu siswa belajar. 

Buku pelajaran bukan hanya merupakan buku yang dibuka atau dibaca pada saat 

pembelajaran di kelas, melainkan buku yang dibaca setiap saat (Depdiknas 

2005:7). 

 Buku pelajaran yang benar adalah buku yang dapat membantu siswa 

memecahkan masalah-masalah yang sederhana maupun rumit; tidak menimbulkan 

persepsi yang salah; serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai 

dengan kaidah-kaidah keilmuan (Depdiknas 2005:7). 

 Selain mempunyai fungsi umum sebagai sosok buku, buku teks 

mempunyai fungsi sebagai (1) sarana pengembang bahan dan program dalam 

kurikulum pendidikan; (2) sarana pemerlancar tugas akademik guru; (3) sarana 

pemerlancar ketercapaian tujuan pembelajaran; dan (4) sarana pemerlancar 

efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran (Muslich 2010:52). 

 Sebagai pemantapan tentang fungsi buku teks, Loveriddge (dalam Muslich 

2010:56) menyatakan sebagai berikut. 

“Pelajaran dalam kelas sangat bergantung pada buku teks. 

Dalam keaadaan guru tidak memenuhi syarat benar, maka 

buku teks merupakan pembimbing dan penunjang dalam 

mengajar. Bagi murid, buku teks bertugas sebagai dasar 

untuk belajar sistematis, untuk memperteguh, mengulang, 

dan untuk mengikuti pelajaran lanjutan.”  

 

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

orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya apabila yang bersangkutan 

kurang memahami materi yang diajarkan di sekolah. Dari keadaan ini, orang tua 
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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. 

Pada sisi lain, buku teks dapat dipandang sebagai simpanan pengetahuan 

tentang berbagai segi kehidupan. Karena sudah dipersiapkan dari segi 

kelengkapan dan penyajiannya, buku teks itu memberikan fasilitas bagi kegiatan 

belajar mandiri, baik tentang substansinya maupun tentang caranya. Dengan 

demikian, penggunaan buku pelajaran oleh siswa merupakan bagian dari budaya 

buku, yang menjadi salah satu tanda dari masyarakat yang maju (Depdiknas 

2005:5). 

Dipandang dari hasil belajar, buku teks mempunyai peran penting. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks berperan secara maknawi 

dalam prestasi belajar siswa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Supriadi (dalam 

Muslich 2010:57) yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku 

berkorelasi positif dan bermakna dengan prestasi belajar. 

Dipandang dari proses pembelajaran pun demikian. Untuk mencapai 

kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran, siswa perlu menempuh 

pengalaman dan latihan serta mencari informasi tertentu. Salah satu alat yang 

efektif untuk mencapai kompetensi tersebut adalah lewat penggunaan buku teks. 

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan buku teks sangat 

fungsional, baik bagi kelancaran pengelolaan kelas, bagi guru, bagi siswa, 

maupun bagi orang tua. 
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2.2.1.3 Standar Kualitas Buku Teks 

 Cara mengetahui apakah suatu buku teks dikatakan baik atau tidak, 

terlebih dahulu dilihat dari kualitas buku teks tersebut. Menurut Akhlan dkk 

(1997:187) semakin baik kualitas buku teks maka semakin sempurna pengajaran 

mata pelajaran yang ditunjang. Sejauh ini kualitas buku teks hanya mengacu pada 

kesesuaian dengan kurikulum, tetapi pada dasarnya kualitas buku teks juga dapat 

ditentukan oleh banyak hal. 

Agar buku pelajaran memenuhi tujuan pembelajaran dan dilengkapi 

dengan sarana pembelajaran yang memadai serta mudah dipahami siswa sehingga 

menunjang program pembelajaran, diperlukan penstandaran. Tujuan penstandaran 

adalah agar buku yang disusun berkualitas, baik dari segi bentuk maupun isi, 

sehingga berdampak pada pengembangan berpikir, berbuat, dan bersikap siswa 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Depdiknas, 2005:16-17). 

 Depdiknas (2005:18) menyatakan, hal-hal yang berhubungan dengan 

standarisasi buku pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek, 

yakni (1) isi atau materi, (2) penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, serta 

(4) grafika. Keempat aspek ini saling berkait satu sama lain. 

Aspek isi atau materi sebagai salah satu aspek dalam standarisasi buku 

teks merupakan bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku pelajaran, 

yakni meliputi bahan teori aplikatif tentang kemampuan berbahasa dan bersastra, 

serta bahan wacana. 
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2.2.2. Penilaian Buku Teks 

 Terkait dengan penilaian buku teks, Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) telah mengembangkan instrumen penilaian buku teks. Instrumen tersebut 

dipakai untuk menentukan kelayakan sebuah buku teks untuk dapat dikategorikan 

sebagai buku standar. Menurut BSNP (2007), buku teks yang berkualitas wajib 

memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. 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 tersebut dapat dipakai sebagai dasar penentuan layak-

tidaknya buku teks sebagai buku standar. Bagi penulis buku teks, instrumen 

tersebut dapat dipakai sebagai dasar pengembangan atau penulisan buku teks 

sehingga hasilnya tidak menyimpang dari harapan BSNP. Bagi guru, siswa, dan 

masyarakat umum, instrumen tersebut dapat dipakai sebagai dasar penentuan 

layak-tidaknya buku teks dipakai untuk kepentingan pembelajaran di tingkat 

pendidikan tertentu (Muslich 2010:291-292). 

 

2.2.2.1 Penilaian Kelayakan Isi atau Materi 

 Untuk mengetahui kualitas isi materi dalam buku teks diperlukan ukuran 

standar. Dalam penilaian aspek kelayakan isi, ada tiga subaspek yang harus 

diperhatikan, yaitu: (1) kesesuaian materi dengan kurikulum; (2) keakuratan 

materi; dan (3) materi pendukung pembelajaran. 
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 Subaspek kesesuaian materi dengan kurikulum meliputi dua kriteria, yaitu 

kelengkapan materi dan kedalaman materi. Berikut ini penjelasan masing-masing 

kriteria tersebut. 

1) Kelengkapan materi 

Kelengkapan materi ditunjukkan oleh: ada tidaknya wacana, pemahaman 

wacana, dan fakta kebahasaan/kesastraan. 

a. Ada tidaknya wacana 

Wacana merupakan materi utama yang harus ada dalam buku teks.  

b. Pemahaman wacana 

Pemahaman wacana merupakan tahapan lanjut setelah membaca dan 

menyimak wacana. Pemahaman wacana berisi tugas atau pertanyaan yang 

mengarahkan peserta didik untuk memahami isi/pesan wacana. 

c. Fakta kebahasaan/kesastraan 

Uraian materi yang disajikan berisi materi kebahasaan dan kesastraan yang 

komunikatif dan  kontekstual. 

2) Kedalaman materi 

Kedalaman materi dijelaskan oleh kesesuaian dan kuantitas wacana. 

a. Kesesuaian wacana dengan SK dan KD 

Uraian wacana sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

b. Kuantitas wacana 

Terdapat pengembangan atau penambahan jenis wacana lain yang 

berfungsi sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang 

sejalan dengan tuntutan materi. 
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2.2.3 Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Standar Kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan 

tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat 

penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran 

(Majid 2007:42). Standar Kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan 

dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. 

Majid (2007:42-43) menyatakan Standar Kompetensi mata pelajaran 

diartikan sebagai kemampuan siswa dalam: 1) melakukan suatu tugas atau 

pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, 2) mengorganisasikan 

tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan, 3) 

melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semula, 

dan 4) melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam 

situasi dan kondisi yang berbeda. 

Selaras dengan Majid, Yamin (2007:1-2) mendefinisikan Standar 

Kompetensi adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran. 

Kompetensi Dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari 

Standar Kompetensi. Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa 

telah menguasai Standar Kompetensi yang ditetapkan (Majid 2007:43). 

Sementara itu Yamin (2007:1-2) mendefinisikan Kompetensi Dasar 

sebagai kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh 
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lulusan; kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh 

siswa dari Standar Kompetensi untuk suatu mata pelajaran.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar merupakan arah dan landasan 

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

penyampaian kompetensi untuk penilaian (Mulyasa 2006:109). 

 

2.2.4 Standar Isi Mata Pelajaran Bahasa Jawa SD Kelas 3 Aspek Membaca 

Standar Isi mata pelajaran Bahasa Jawa SD meliputi Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Dalam Standar Isi mata pelajaran Bahasa Jawa 

kelas 3 SD N 1 Banjardawa, Standar Kompetensi aspek membaca pada semester 

satu yaitu mampu membaca nyaring, lancar, memahami teks, dan membaca huruf 

Jawa. Standar Kompetensi tersebut dijabarkan dalam tiga Kompetensi Dasar, 

yaitu: 1) Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat), 

2) Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa, dan 3) 

Membaca huruf Jawa nglegena. 

Standar Kompetensi aspek membaca mata pelajaran Bahasa Jawa SD 

Kelas 3 pada semester dua yaitu mampu membaca dan memahami berbagai ragam 

teks bacaan melalui teknik membaca intensif, membaca indah, dan membaca 

huruf Jawa. Standar Kompetensi tersebut dijabarkan dalam tiga Kompetensi 

Dasar, yaitu: 1) Membaca dongeng atau cerita, 2) Membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang Pocung), dan 3) Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa 

nglegena. 
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2.2.5 Hakikat Membaca 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

merupakan suatu keterampilan yang kompleks. Definisi dan pemahaman 

mengenai membaca yang diungkapkan beberapa ahli sangat beragam. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok 

kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, 

dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini 

tidak terpenuhi, maka pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap 

atau dipahami, dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik (Hodsgon 

dalam Tarigan 1994:7). 

Menurut Nurhadi (1987:13), membaca melibatkan banyak hal. 

Kekomplekan dalam membaca meliputi intelegensi (IQ), minat, sikap, bakat, 

motivasi, dan tujuan membaca, sedangkan faktor eksternal meliputi sarana 

membaca, teks bacaan, faktor lingkungan atau latar belakang sosial ekonomi, 

kebiasaan dan tradisi membaca. 

Yamin (2007:106) mengemukakan bahwa membaca adalah suatu cara 

untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara verbal dan merupakan 

hasil ramuan pendapat, gagasan, teori-teori, hasil penelitian para ahli untuk 

diketahui dan menjadi pengetahuan siswa. Pengetahuan tersebut dapat diterapkan 

dalam berfikir, menganalisis, bertindak, dan dalam pengambilan keputusan. 
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Secara singkat Finochiaro dan Bonomo (dalam Tarigan 1994:8) 

mengartikan membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang 

terkandung di dalam bahan tertulis. Sementara itu Lado (dalam Tarigan 1994:9) 

menyimpulkan bahwa membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari 

gambaran tertulisnya. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca 

merupakan kegiatan yang kompleks. Kekomplekan dalam membaca meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi IQ, minat, sikap, 

bakat, motivasi, dan tujuan membaca. Faktor eksternal meliputi sarana membaca, 

teks bacaan, faktor lingkungan atau latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan dan 

tradisi membaca. 

Tujuan utama membaca adalah mendapatkan informasi dari bacaan yang 

dibaca (Haryadi 2006:11). Selaras dengan Haryadi, Tarigan (1994:9) menyatakan 

tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti (meaning) erat sekali 

berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita dalam membaca. 

Nurhadi (2004:14) mengemukakan bermacam-macam variasi tujuan 

membaca, yaitu: 1) membaca untuk tujuan studi (telaah ilmiah), 2) membaca 

untuk tujuan menangkap garis besaar bacaan, 3) membaca untuk menikmati karya 

sastra, 4) membaca untuk mengisi waktu luang, dan 5) membaca untuk mencari 

keterangan tentang suatu istilah.  

Anderson (dalam Tarigan 1994: 9-10) mengemukakan beberapa hal 

penting mengenai tujuan membaca, yaitu: 1) membaca untuk memperoleh 
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perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for details or fact), 2) membaca 

untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas), 3) membaca untuk 

mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for sequence or 

organization), 4) membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for 

inference), 5) membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading to classify), 6) membaca untuk menilai atau 

mengevaluasi (reading to evaluate), dan 7) membaca untuk memperbandingkan 

atau mempertentangkan (reading to compare or contrast). 

Nurhadi (2004:10) menyatakan bahwa tujuan membaca akan dapat 

meningkatkan pemahaman seseorang terhadap bacaan, semakin sadar seseorang 

mengenai tujuan membaca, semakin besar kemungkinan ia memperoleh apa yang 

diperlukannya dari buku. 

  

2.3  Kerangka Berpikir 

Di dalam dunia pendidikan, buku teks mempunyai kedudukan yang sangat 

penting bagi siswa maupun guru. Buku teks dijadikan buku pegangan siswa dalam 

proses pembelajaran. Begitu pula sebagian besar guru mengambil materi 

pembelajaran dari buku teks. Dalam kegiatan belajar mengajar, buku teks tidak 

dapat diabaikan sebab tanpa buku teks pembelajaran akan kurang maksimal. 

Isi atau materi merupakan salah satu aspek yang penting untuk 

dipertimbangkan oleh pendidik dalam memilih buku teks/pelajaran yang 

berstandar nasional. 

Berkenaan dengan pentingnya buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Jawa di SD,  maka timbul pertanyaan apakah buku teks bahasa Jawa yang 
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dipakai di Sekolah Dasar (SD) khususnya di SD N 1 Banjardawa sudah memenuhi 

standar mutu, khususnya jika ditinjau dari aspek isi atau materi? Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian terhadap buku-buku teks bahasa Jawa, salah satunya 

buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 yang diterbitkan oleh Erlangga dan 

digunakan di SD N 1 Banjardawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah buku teks tersebut berkualitas, khususnya dari aspek isi atau materi 

membaca. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan 

prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya (Moleong 2005:6). Sementara itu Bogdan dan Taylor (dalam 

Moleong 2005:4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka tetapi berupa wacana, yaitu materi ajar membaca pada buku teks bahasa 

Jawa untuk SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu yang berupaya mengungkapkan 

sesuatu secara apa adanya (Sudaryanto 1992:62). Pendapat lain yaitu Moleong 

(2005:11) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan deskriptif 

digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini mengungkapkan kualitas isi 

materi membaca pada buku teks bahasa Jawa untuk SD kelas 3 terbitan Erlangga 
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secara apa adanya. Hasil penelitian ini nantinya dideskripsikan lewat kata-kata 

setelah semua data dianalisis. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kualitas bahan 

ajar membaca dalam buku teks bahasa Jawa SD kelas 3 terbitan Erlangga 

bedasarkan tolak ukur standar penilaian dari Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). Data penelitian ini adalah materi ajar membaca pada buku teks Remen 

Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. Sumber data penelitian ini adalah buku 

teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

 

3.3 Instrumen Penilaian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar penilaian. 

Lembar penilaian dalam penelitian ini berupa format untuk menilai aspek isi 

materi membaca berdasarkan kesesuaian uraian materi membaca dengan 

kurikulum pada buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

Instrumen dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari butir instrumen 

penilaian buku teks pelajaran bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

 Sesuai dengan butir instrumen penilaian buku teks tersebut, format butir 

instrumen penilaian buku teks pada aspek kelayakan isi materi membaca adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 1. Instrumen Penilaian Kualitas Isi Materi Buku Teks Bahasa Jawa 

 

Subaspek Kriteria Deskripsi Indikator 

Kesesuaian materi 

membaca dengan kurikulum 

1. Kelengkapan materi 

membaca 

a. Ada tidaknya wacana 

 

b. Pemahaman wacana membaca 

 

 

 

c. Fakta kebahasaan/kesastraan 

aspek membaca 

 

a. Wacana merupakan materi utama 

yang harus ada dalam buku teks. 

b. Pemahaman wacana berisi tugas atau 

pertanyaan yang mengarahkan peserta 

didik untuk memahami isi/pesan 

wacana. 

c. Uraian materi yang disajikan berisi 

materi kebahasaan dan kesastraan yang 

komunikatif dan  kontekstual. 

2. Kedalaman materi 

membaca 

a.  Kesesuaian wacana membaca 

dengan SK dan KD 

a. Uraian wacana sesuai dengan 

tuntutan SK dan KD membaca. 
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b. Kuantitas wacana membaca 

 

 

 

 

 

b. Terdapat pengembangan atau 

penambahan jenis wacana lain yang 

berfungsi sebagai pembanding, 

penjelas, analogi, atau kebutuhan lain 

yang sejalan dengan tuntutan materi 

membaca. 
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 Instrumen tersebut diadopsi dari butir instrumen penilaian buku teks yang 

dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang sudah disederhanakan. 

Penyederhanaan tersebut dimaksudkan agar instrumen tersebut lebih mudah 

dimengerti. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dan teknik catat. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 

membaca data penelitian, yaitu materi kompetensi membaca pada buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. Setelah teknik dokumentasi 

dilakukan kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. 

Teknik catat dilakukan dengan cara mencatat data yang berkenaan dengan 

isi materi kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 

terbitan Erlangga. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam kartu data. 

Dipisahkan data antara kelengkapan materi dan kedalaman materi. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Dilakukan kegiatan membaca data penelitian, yaitu materi kompetensi 

membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

2. Dicatat data yang berkenaan dengan aspek isi materi kompetensi membaca 

dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga pada kartu 

data. 
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Kartu Data: 

No. Data: 

Wulangan: 

Standar Kompetensi: 

Kompetensi Dasar: 

Analisis 

Kesesuaian materi membaca dengan kurikulum 

Kelengkapan materi membaca Kedalaman materi membaca 

Ada 

tidaknya 

wacana 

Pemahaman 

wacana 

Fakta 

kebahasaan/ 

kesastraan 

Kesesuaian 

wacana 

Kuantitas wacana 

 

 

 

 

    

 

Keterangan: 

Kartu data dibagi lima bagian yang diuraikan sebagai berikut. 

a. Bagian pertama berisi nomor data. 

b. Bagian kedua berisi wulangan pada buku teks. 

c. Bagian ketiga berisi Standar Kompetensi 

d. Bagian keempat berisi Kompetensi Dasar 

e. Bagian kelima berisi analisis data, yaitu kolom kesesuaian materi 

membaca dengan kurikulum yang meliputi kolom kelengkapan materi dan 

kedalaman materi. 

Kelengkapan materi meliputi: 

- Kolom pertama  berisi ada tidaknya wacana 
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- Kolom kedua berisi pemahaman wacana 

- Kolom ketiga berisi fakta kebahasaan/kesastraan 

Kedalaman materi meliputi: 

- Kolom pertama berisi kesesuaian wacana 

- Kolom kedua berisi kuantitas wacana 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis isi (content analysis). Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan 

gambaran mengenai konsep analisis isi. Berelson (dalam Moleong 2005:220) 

mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan 

mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi 

komunikasi. Weber (dalam Moleong 2005:220) menyatakan bahwa analisis isi 

adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Definisi 

berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff (dalam Moleong 2005:220), yaitu 

analisis isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan 

yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya. Sementara itu, Holsti 

(dalam Moleong 2005:220) memberikan definisi yang berbeda, analisis isi 

didefinisikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan 

sistematis. 

 Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2005:220-221) menguraikan lima 

prinsip dasar analisis isi, yaitu: 1) proses mengikuti aturan yang disusun secara 
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eksplisit, 2) analisis isi adalah proses sistematis, 3) analisis isi merupakan proses 

yang diarahkan untuk menggeneralisasi, 4) analisis isi mempersoalkan isi yang 

termanifestasikan, dan 5) analisis isi menekankan analisis secara kuantitatif, 

namun hal itu dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif. 

 Penerapan teknik analisis isi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam kartu data kemudian dianalisis 

berdasarkan pedoman penilaian kualitas materi membaca dalam buku teks Remen 

Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga sehingga diperoleh hasil analisis data. 

Teknik tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kualitas materi membaca 

dalam buku teks bahasa Jawa Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga. 

 

3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Dalam sebuah penelitian, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah 

menyajikan hasil penelitian. Cara yang terkenal sebagai metode penyajian hasil 

analisis ada dua, yaitu yang bersifat informal dan yang bersifat formal 

(Sudaryanto 1993:144). Teknik penyajian informal adalah perumusan dengan 

kata-kata biasa, sedangkan penyajian formal adalah perumusan dengan tanda-

tanda dan lambang-lambang. 

Hasil analisis data dalam penelitian ini dipaparkan secara informal karena 

dalam penyajian hasil penelitian hanya digunakan kata-kata atau kalimat biasa. 

Metode informal digunakan untuk memaparkan hasil analisis kualitas isi materi 

membaca dalam buku teks bahasa Jawa Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga dalam bentuk uraian. 
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BAB IV 

KUALITAS ISI MATERI KOMPETENSI MEMBACA DALAM  

BUKU TEKS REMEN BASA JAWI SD KELAS 3 TERBITAN ERLANGGA 

 

 Kualitas isi materi kompetensi membaca dalam buku teks Remen Basa 

Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga dianalisis berdasarkan subaspek kesesuaian 

uraian materi dengan kurikulum. Hal tersebut karena pencapaian tujuan 

pembelajaran yang digariskan kurikulum sangat ditentukan oleh kualitas materi 

buku teks yang digunakan, dalam hal ini materi sesuai dengan kurikulum. 

 Analisis subaspek kesesuaian uraian materi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga dengan kurikulum aspek membaca 

dinilai berdasarkan dua kriteria, yaitu kelengkapan materi dan kedalaman materi. 

Kelengkapan materi membaca pada buku teks tersebut diukur dengan tiga 

indikator, yaitu: 1) ada tidaknya wacana, 2) pemahaman wacana, dan 3) fakta 

kebahasaan/kesastraan. Kedalaman materi membaca pada buku teks tersebut 

diukur dengan dua indikator, yaitu: 1) kesesuaian wacana, dan 2) kuantitas 

wacana. 

 

4.1 Kelengkapan Materi Membaca dalam Buku Teks Remen Basa Jawi 

SD Kelas 3 Terbitan Erlangga 

 

 Kelengkapan materi membaca dianalisis berdasarkan deskripsi indikator 

yang meliputi: 1) wacana merupakan materi utama yang harus ada dalam buku 

teks, 2) pemahaman wacana berisi tugas atau pertanyaan yang mengarahkan 

peserta didik untuk memahami isi/pesan wacana, dan 3) uraian materi yang 
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disajikan berisi materi kebahasaan dan kesastraan yang komunikatif dan  

kontekstual. 

 

4.1.1 Ada Tidaknya Wacana 

 Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD yang meliputi 64,7% ada wacananya dan 35,3% tidak ada 

wacananya. Jenis wacana yang disajikan sebagai materi utama yang terdapat pada 

materi membaca dalam buku teks tersebut yaitu wacana berbentuk prosa dan 

puisi. Wacana berbentuk prosa yang terdapat pada materi membaca dalam buku 

teks tersebut yaitu prosa naratif dan prosa deskriptif. Wacana berbentuk puisi 

yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks tersebut yaitu teks geguritan 

dan teks tembang macapat. 

Jenis wacana yang berbentuk prosa naratif terdapat pada KD Membaca 

nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat) dan KD Membaca 

dongeng atau cerita. Berikut penggalan wacana berbentuk prosa naratif pada KD 

Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat). 

 

Sinau Kelompok 

 Jam papat sore, Retno wis katon ayu tur rapi. Sore iki, kanca-kancane 

kelas 3 SD Kuryokalangan Pati arep padha mara. Sing mara ora kabeh kancane 

sakelas, nanging mung bocah lima. Bocah lima mau pancen anggota kelompoke 

Retno. 

 Sore iki, kelompok Baron Sekeber, kelompoke Retno, ameh padha 

ngumpul. Kelompoke Retno arep padha sinau. Wis dadi pakulinan saben ana 

tugas kelompok mesthi digarap ing omahe Retno... (Tim Pena Guru 2010: 37-38). 
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 Wacana berbentuk prosa deskriptif terdapat pada KD Membaca 

pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa. Berikut penggalan 

wacana tersebut. 

 

Yudhistira 

 Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan 

ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi Drupadi, peputra Raden 

Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora tau nesu, lembah manah, lan 

seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih lan jiwa suci... (Tim Pena Guru 

2010:50). 

 

 Selain wacana yang berbentuk prosa naratif dan deskriptif, ditemukan 

wacana berbentuk puisi yang berupa teks geguritan. Wacana tersebut terdapat 

pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung). Berikut 

penggalan wacana yang berbentuk teks geguritan. 

 

Ramene Kutha 

Kaanggit, Teo Toppas Arganuel 

 

 

Montor Honda 

Montor Yamaha 

Pating sliwer mlayu banter 

Mbengengeng dhatan pedhot swara 

... 

(Tim Pena Guru 2010:68) 

 

Wacana berbentuk puisi yang berupa teks tembang macapat juga terdapat 

pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung), seperti terdapat 

pada penggalan berikut. 
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Ayo, padha nembang pocung bareng-bareng! 

 

Pocung 

 

Amung tutuk 

Lan netra kalih kadulu 

Yen pinet kang karya 

Sinuduk netrane kalih 

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah 

(Tim Pena Guru 2010:88) 

 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga yang tidak ada wacananya yaitu pada KD Membaca huruf Jawa 

nglegena dan KD Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena. Pada KD 

membaca huruf Jawa nglegena, tidak terdapat wacana yang disajikan sebagai 

materi utama. Pada KD tersebut hanya terdapat materi berupa huruf Jawa 

nglegena. 

 

4.1.2 Pemahaman Wacana 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD yang meliputi 76,5% ada pemahaman wacananya dan 23,5% 

yang tidak ada pemahaman wacananya. 

Pemahaman wacana yang terdapat dalam buku teks Remen Basa Jawi SD 

kelas 3 terbitan Erlangga meliputi tugas dan pertanyaan yang mengarahkan 

peserta didik untuk memahami isi/pesan wacana. 

1) Pemahaman wacana yang berupa tugas 

Jenis tugas yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks tersebut 

yaitu berupa tugas mencari kata-kata sulit yang terdapat dalam wacana beserta 

artinya, membaca huruf Jawa nglegena, membaca kalimat sederhana berhuruf 
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Jawa nglegena, mencari ide pokok paragraf dalam wacana, menulis inti sari 

wacana, menceritakan kembali isi wacana secara tertulis maupun lisan, 

memeragakan tokoh dalam wacana, dan mencari tulisan berhuruf Jawa 

nglegena untuk dibaca sendiri oleh siswa. 

Tugas yang mengarahkan siswa untuk mencari kata-kata sulit yang 

terdapat dalam wacana beserta artinya misalnya seperti terdapat pada 

penggalan berikut. 

 

Golekana tembung-tembung kang durung kongerteni! Tegese banjur 

nyuwuna priksa marang guru utawa golekana ana kamus! 

 

No. Tembung Dasanama Tegese 

1. Jembar Amba Amba banget 

2.    

3.    

4.    

5.    

(Tim Pena Guru 2010:100) 

 

Tugas tersebut mengarahkan siswa untuk mencari kata-kata sulit yang terdapat 

dalam wacana beserta artinya seperti dicontohkan pada nomor 1. Misalnya 

kata sulit yang ditemukan dalam wacana yaitu kata “jembar”, siswa kemudian 

mencari dasanama kata tersebut dan menuliskannya di kolom “Dasanama”, 

selanjutnya siswa mencari arti kata tersebut dan menuliskannya pada kolom 

“Tegese”. 

Tugas yang mengarahkan siswa untuk mencari tulisan berhuruf Jawa 

untuk dibaca sendiri terdapat pada KD Membaca huruf Jawa nglegena, seperti 

terdapat pada penggalan berikut ini. 
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Goleka tulisan Jawa! Yen wis ketemu, templekna ana bukumu banjur 

wacanen! 

(Tim Pena Guru 2010:52) 

 

Tugas tersebut mengarahkan siswa untuk mencari tulisan berhuruf Jawa, 

menempelkan tulisan berhuruf Jawa tersebut di buku tulisnya, kemudian 

membaca sendiri tulisan berhuruf Jawa tersebut. 

2) Pemahaman wacana yang berupa pertanyaan 

Jenis pertanyaan yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks 

tersebut yaitu berupa pertanyaan berbentuk tes subjektif dan tes objektif. 

Pertanyaan berbentuk tes subjektif yaitu berupa soal essai. Pertanyaan 

berbentuk tes objektif yaitu berupa tes jawaban singkat (Short Answer Test), 

tes menjodohkan (Matching Test), dan tes melengkapi (Completion Test). 

Berikut penggalan pertanyaan berbentuk tes subjektif yang berupa soal 

essai yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks tersebut. 

 

 Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi patitis! 

a.  Saupama kowe duwe watak kaya Yudhistira, apa sing bakal kolakoni 

nalika ana kancamu sing padha jotosan? 

b.  Yudhistira duwe pusaka aran Jamus Kalimasada. Miturut panemumu, 

apa sejatine pusaka mau? 

c.  Yudhistira duwe watak seneng ngalah. Sarujuk apa ora saupama kowe 

duwe watak seneng ngalah? 

... 

(Tim Pena Guru 2010:51) 

 

Pada pertanyaan berupa soal essai tersebut, siswa diperintah menjawab 

beberapa pertanyaan dengan jelas. Misalnya pada soal bagian a, “Saupama 

kowe duwe watak kaya Yudhistira, apa sing bakal kolakoni nalika ana 

kancamu sing padha jotosan?” yang dalam bahasa Indonesia berarti 
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“Seandainya kamu mempunyai watak seperti Yudhistira, apa yang akan kamu 

lakukan ketika ada temanmu yang berkelahi?”, siswa diperintah menjawab 

pertanyaan tersebut dengan penjelasan yang tepat. 

Selain berupa tes subjektif, ditemukan pertanyaan berbentuk tes objektif 

yang berupa tes jawaban singkat (Short Answer Test), seperti terdapat pada 

penggalan berikut. 

 

Wangsulana kang patitis! 

1. Sapa jenenge liya Yudhistira? 

2. Sapa wong tuwane Yudhistira? 

3. Kepriye watake Yudhistira? 

4. Apa gamane Yudhistira? 

... 

 (Tim Pena Guru 2010:50) 

 

Pada pertanyaan berupa tes jawaban singkat (Short Answer Test) tersebut, 

siswa diperintah menjawab beberapa pertanyaan dengan singkat. Misalnya 

pada soal nomor 1, “Sapa jenenge liya Yudhistira?” yang dalam bahasa 

Indonesia berarti “Siapa nama lain Yudhistira?”, siswa cukup menjawab 

misalnya dengan menyebutkan Puntadewa atau nama yang lainnya. 

Pertanyaan berbentuk tes objektif lainnya yaitu berupa tes menjodohkan 

(Matching Test), seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Pasangna tembung ing ngisor iki nganggo garis! 

a. Jamus Kalimasada    Bapake Yudhistira 

b. Negara Ngamarta     Ibune Yudhistira 

c. Kunthinalibrata     Pusakane Yudhistira 

... 

(Tim Pena Guru 2010:52) 
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Pada pertanyaan berupa tes menjodohkan (Matching Test) tersebut, siswa 

hanya diperintah menjodohkan/memasangkan frase/kata tertentu dengan frase 

pasangannya. Seperti dicontohkan pada bagian a, frase Jamus Kalimasada 

dipasangkan dengan Pusakane Yudhistira, karena Jamus Kalimasada 

merupakan pusaka Yudhistira. 

Pertanyaan berbentuk tes objektif selain yang berupa tes jawaban singkat 

(Short Answer Test) dan tes menjodohkan (Matching Test) yaitu berupa tes 

melengkapi (Completion Test), seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

 
1. Gambar kiwa iki jenenge 

2. Duweni watak 

3. Gamane aran 

4. Ratu ing negara 

5. Jejuluk 

(Tim Pena Guru 2010:51) 

 

Pada pertanyaan tes melengkapi (Completion Test) tersebut, siswa hanya 

diperintah melengkapi kalimat dengan jawaban yang tepat. 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga yang tidak ada pemahaman wacananya yaitu terdapat pada KD 

Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena dan KD Membaca nyaring 

dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat). 

 

 



48 

 

 

 

4.1.3 Fakta Kebahasaan/Kesastraan 

Fakta kebahasaan/kesastraan dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 

3 terbitan Erlangga ada 17 KD yang meliputi 58,8% bersifat komunikatif dan 

kontekstual dan 41,2% yang bersifat tidak komunikatif dan tidak kontekstual. 

Persentase tersebut merupakan hasil akumulasi dari jumlah persentase fakta 

kebahasaan dan kesastraan untuk masing-masing kriteria yaitu yang bersifat 

komunikatif dan kontekstual, dan yang bersifat tidak komunikatif dan tidak 

kontekstual. 

1) Fakta kebahasaan 

  Fakta kebahasaan yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga berupa wacana-wacana 

berbentuk prosa naratif dan deskriptif. 

  Fakta kebahasaan berbentuk prosa naratif yang bersifat komunikatif dan 

kontekstual terdapat pada KD Membaca nyaring dengan lafal  dan intonasi 

yang tepat (15-20 kalimat), seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Pasar 

  Dhek dina Minggu, Ima melu mbakyune, Fitri, menyang pasar. 

Pasare rada adoh mulakne anggone lunga numpak becak. Ima seneng 

banget. Wis suwe dheweke ora lunga menyang pasar. Luwih-luwih 

menyang Pasar Kliwon sing diparani dina iki. 

  Ora let suwe, Ima lan Fitri wis tekan ing Pasar Kliwon. Bocah loro 

age-age mlebu pasar. Ima katon yen ora sabaran. Tangane Fitri digeret 

sajak kesusu. 

  “Ora perlu kesusu, Ma. Luwih becik ngati-ati!” kandhane Fitri 

ngelingake adhine... (Tim Pena Guru 2010:2). 

 

   Wacana tersebut dinilai bersifat komunikatif karena bahasa yang 

digunakan dalam wacana merupakan bahasa yang dikenali siswa dan sesuai 



49 

 

 

 

dengan kemampuan siswa sehingga wacana mudah dipahami siswa. Selain 

bersifat komunikatif, wacana tersebut juga kontekstual. Wacana tersebut 

dinilai bersifat kontekstual karena penggunaan bahasa Jawa ngoko yang 

terdapat pada kutipan percakapan antara seorang kakak dengan adiknya yang 

terdapat pada wacana tersebut sudah tepat dan sesuai unggah-ungguh basa. 

  Selain fakta kebahasaan berbentuk prosa naratif, ditemukan fakta 

kebahasaan berbentuk prosa deskriptif yang bersifat komunikatif dan 

kontekstual. Fakta kebahasaan berbentuk prosa deskriptif tersebut terdapat 

pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang 

Pandawa dan KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 6. Berikut penggalan fakta kebahasaan berbentuk prosa deskriptif 

yang terdapat pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh 

wayang Pandawa. 

 

Yudhistira 

Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu 

Dewanata lan ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi 

Drupadi, peputra Raden Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora tau 

nesu, lembah manah, lan seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih lan 

jiwa suci. 

    Yudhistira kuwi pambarepe Pandhawa. Yudhistira duwe kasekten 

kang linuwih lan pusaka kang ampuh aran Jamus Kalimasada, Pusaka mau 

awujud kitab... (Tim Pena Guru 2010:50). 

 

  Wacana tersebut dinilai bersifat komunikatif karena bahasa yang digunakan 

dalam wacana merupakan bahasa yang dikenali siswa dan sesuai dengan 

kemampuan siswa sehingga wacana mudah dipahami siswa. 
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2) Fakta kesastraan 

Fakta kesastraan yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga berupa wacana berbentuk 

prosa dan puisi. Wacana berbentuk prosa tersebut berupa prosa naratif, 

sedangkan wacana yang berbentuk puisi berupa teks geguritan dan teks 

tembang macapat. 

Pada materi membaca dalam buku teks tersebut, fakta kesastraan yang 

komunikatif dan kontekstual terdapat pada KD Membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang Pocung) dan KD Membaca dongeng atau cerita. Berikut 

penggalan fakta kesastraan berupa teks geguritan yang komunikatif dan 

kontekstual pada buku teks tersebut. 

 

Wayah Panen 

Anggitane: Rangga Mahardika 

 

Angin alon midid sumilir 

Amiyak godhong lan damen 

Pari kuning isi mentes 

Manthuk-manthuk madhep ibu pertiwi 

... (Tim Pena Guru 2010:101) 

 

Teks geguritan berjudul “Wayah Panen” tersebut dinilai bersifat 

komunikatif karena bahasa yang digunakan dalam teks geguritan tersebut 

merupakan bahasa yang dikenali siswa dan sesuai dengan kemampuan siswa 

sehingga teks geguritan tersebut mudah dipahami siswa. Selain bersifat 

komunikatif, bahasa yang digunakan juga kontekstual. Teks geguritan tersebut 

dinilai bersifat kontekstual karena bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kondisi/keadaan sekarang ini. 
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Fakta kesastraan yang komunikatif dan kontekstual juga terdapat pada 

wacana berbentuk prosa naratif yang terdapat pada KD Membaca dongeng 

atau cerita, seperti pada penggalan berikut. 

 

Guwa Kiskendo 

Guwa Kiskendo dumunung ing Kabupaten Kendal. Guwa Kiskendo ana 

sesambungane karo legendha Sugriwo Subali wektu perang karo buta sekti 

mandraguna aran Maesasura lan Jathasura. Nalika Sugriwa nunggu ing 

ngarep guwa, Subali mlebu guwa arep perang. 

Dheweke pesen marang Sugriwa adhine, “Yen mengko metu banyu iline 

putih, pratandha aku mati mula lawang guwa enggal tutupen. Nanging, yen 

sing mili warna abang... (Tim Pena Guru 2010:75). 

 

Dongeng berjudul “Guwa Kiskendo” tersebut dinilai bersifat komunikatif 

dan kontekstual karena bahasa yang digunakan mudah dipahami siswa serta 

penggunaan bahasa Jawa ngoko yang terdapat pada kutipan percakapan antara 

Subali dengan adiknya yang bernama Sugriwa sudah tepat dan sesuai unggah-

ungguh basa. 

Fakta kesastraan yang dinilai tidak komunikatif dan tidak kontekstual 

disebabkan bahasa yang digunakan dalam wacana merupakan bahasa yang 

tidak dikenali siswa dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa sehingga 

wacana sulit dipahami siswa. Berikut penggalan fakta kesastraan berupa teks 

tembang Pocung yang tidak komunikatif dan tidak kontekstual pada buku teks 

tersebut. 

 

Ayo, padha nembang pocung bareng-bareng! 

 

Pocung 

Amung tutuk 

Lan netra kalih kadulu 

Yen pinet kang karya 
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Sinuduk netrane kalih 

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah 

(Tim Pena Guru 2010:88) 

 

Bahasa yang digunakan pada teks tembang Pocung tersebut merupakan 

bahasa yang tidak komunikatif. Pada teks tembang Pocung tersebut terdapat 

kata-kata arkais yang tidak dikenali siswa sehingga isi tembang tersebut sulit 

dipahami siswa, contohnya kata kadulu, pinet, sinuduk, yeku, dan saratira. 

Selain tidak komunikatif, bahasa yang digunakan juga tidak kontekstual. 

Penggunaan bahasa Jawa pada tembang Pocung tersebut tidak sesuai dengan 

kondisi/keadaan sekarang ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, disajikan tabel yang mendeskripsikan 

penilaian kelengakapan materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD 

kelas 3 Terbitan Erlangga seperti berikut. 

 

Tabel 2. Kelengkapan Materi Membaca dalam Buku Teks Remen Basa Jawi 

SD Kelas 3 Terbitan Erlangga 

 

Kriteria Kelengkapan Materi Membaca 

Wacana Pemahaman 

Wacana 

Fakta 

Kebahasaan/ 

Kesastraan 

Ada/ 

komunikatif 

64,7% 76,5% 58,8% 

Tidak ada/ 

tidak 

komunikatif 

35,3% 23,5% 41,2% 
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4.2 Kedalaman Materi Membaca dalam Buku Teks Remen Basa Jawi SD 

Kelas 3 Terbitan Erlangga 

 

Kedalaman materi membaca dianalisis berdasarkan deskripsi indikator 

yang meliputi: 1) uraian wacana sesuai dengan tuntutan SK dan KD membaca, 

dan 2) terdapat pengembangan atau penambahan jenis wacana lain yang berfungsi 

sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan dengan 

tuntutan materi membaca. 

 

4.2.1 Kesesuaian Wacana dengan SK dan KD 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD yang meliputi 35,3% wacananya sesuai dengan tuntutan SK 

dan KD dan 64,7% wacananya tidak sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

Materi membaca yang sesuai dengan tuntutan SK dan KD dinilai dari jenis 

wacana yang disajikan sebagai materi utama. Pada SK: Mampu membaca dan 

memahami berbagai ragam teks bacaan melalui teknik membaca intensif, 

membaca indah, dan membaca huruf Jawa, KD: Membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang Pocung) dan Membaca dongeng atau cerita, terdapat 

kesesuaian wacana. Wacana yang disajikan pada kedua KD tersebut yaitu teks 

membaca indah berupa teks geguritan atau teks tembang Pocung, dan teks 

membaca intensif berupa dongeng atau cerita.  

Materi membaca yang tidak sesuai dengan tuntutan SK dan KD dinilai 

dari terdapatnya kekeliruan perintah pada bagian awal wacana dan jumlah kalimat 

dalam wacana yang tidak sesuai dengan tuntutan KD. Materi membaca yang di 

dalamnya terdapat kekeliruan perintah pada bagian awal wacana yaitu terdapat 
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pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa 

yang terdapat dalam wulangan 5 dan KD Membaca dongeng atau cerita yang 

terdapat dalam wulangan 6. 

Pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang 

Pandawa yang terdapat dalam wulangan 5, terdapat kalimat perintah yang tidak 

sesuai dengan tuntutan KD, yaitu kalimat “Pirengna carita Pandhawa ngisor iki!” 

seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Pirengna carita Pandhawa ngisor iki! 

Yudhistira 

Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan 

ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi Drupadi, peputra Raden 

Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora tau nesu, lembah manah, lan 

seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih lan jiwa suci... (Tim Pena Guru 

2010:50). 

 

Kalimat perintah tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan tuntutan 

KD membaca dan justru mengacu pada keterampilan menyimak. Agar sesuai 

dengan tuntutan KD, seharusnya kalimat perintah tersebut berbunyi “Wacanen 

carita Pandhawa ing ngisor iki!”. 

Kekeliruan perintah pada bagian awal wacana juga terdapat pada KD 

Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 6. Kalimat perintah 

yang mengawali wacana tersebut yaitu “Ayo, padha mirengake carita ing ngisor 

iki!”. Berikut  penggalan wacana tersebut. 

 

Ayo, padha mirengake carita ing ngisor iki! 

Nakula lan Sadewa 

 Satriya Pandhawa kuwi ana lima. Kabeh lanang. Sing nomer papat lan 

lima kerep diceluk kembar. Marga pancen kalairake dadi bocah kembar. Arane 
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yaiku Nakula lan Sadewa. Dadi yen karo Raden Harjuna, Nakula lan Sadewa iku 

kapernah sedulur enom... (Tim Pena Guru 2010:67). 

 

Kalimat perintah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan KD. Oleh karena 

itu, sebaiknya kalimat tersebut diubah misalnya menjadi “Wacanen carita ing 

ngisor iki!”. 

Selain dinilai dari terdapatnya kekeliruan perintah pada bagian awal 

wacana, materi membaca yang tidak sesuai dengan tuntutan SK dan KD juga 

dinilai dari jumlah kalimat dalam wacana yang tidak sesuai dengan tuntutan KD. 

Materi membaca yang jumlah kalimat dalam wacananya tidak sesuai dengan 

tuntutan KD yaitu terdapat pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi 

yang tepat (15-20 kalimat). Wacana yang disajikan pada KD tersebut memuat 

lebih dari 20 kalimat, padahal KD hanya menuntut siswa untuk membaca nyaring 

15-20 kalimat. Seharusnya pada KD tersebut dipilih wacana yang sesuai dengan 

tuntutan KD, yaitu wacana yang memuat 15-20 kalimat. 

 

4.2.2 Kuantitas Wacana 

Kuantitas wacana dalam materi membaca ditunjukkan oleh terdapatnya 

pengembangan atau penambahan jenis wacana lain yang berfungsi sebagai 

pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan dengan tuntutan 

materi membaca. 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD yang meliputi 29,4% ada penambahan wacana lain dan 

70,6% tidak ada penambahan wacana lain. 
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Kuantitas wacana yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks 

tersebut ditunjukkan oleh penambahan jenis wacana lain yang berfungsi sebagai 

analogi yang sejalan dengan tuntutan materi. Penambahan wacana tersebut berupa 

ilustrasi yang disajikan sebelum materi utama. Wacana tersebut mampu memberi 

informasi dan pemahaman kepada siswa mengenai isi materi pembelajaran. 

Berikut penggalan penambahan wacana lain yang terdapat pada KD Membaca 

nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat) dalam buku teks 

tersebut. 

 

Rudi ajar maca kanthi swara cetha. Anggone maca karo nggatekake 

tandha wacan. Menawa ana titik, dheweke banjur mandheg. Mangkono uga yen 

ana tandha pitakon, Rudi banjur nglagokake pitakon. Ayo, padha latihan maca 

seru lan cetha kaya Rudi] 

(Tim Pena Guru 2010:2) 

 

Wacana tersebut mampu memberi pemahaman kepada siswa mengenai 

teknik membaca nyaring. Dalam wacana tersebut terdapat informasi bahwa untuk 

dapat membaca nyaring dengan baik, siswa harus memperhatikan tanda baca. 

Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) juga 

terdapat penambahan wacana lain. Pada KD tersebut terdapat penambahan 

wacana berupa ilustrasi yang disajikan sebelum materi utama. Berikut 

penggalannya. 

 

Rudi rampung nulis geguritan. Geguritane Rudi diwaca Bambang. Kanca-

kanca liyane padha ngrungokake. Wah, suarane Bambang apik tenan! Kabeh 

kanca padha kasengsem karo Bambang. 

Wacanen geguritan ngisor iki! Tirunen swarane Bambang mau: seru, 

cetha, trep karo isine geguritan! 

(Tim Pena Guru 2010:67) 
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Wacana tersebut mampu memberi pemahaman kepada siswa mengenai 

teknik membaca geguritan. Dalam wacana tersebut terdapat informasi bahwa 

untuk dapat membaca geguritan dengan baik, harus dengan suara yang baik yaitu 

lantang, jelas, dan penghayatan sesuai dengan isi geguritan. 

Berdasarkan uraian tersebut, disajikan tabel yang mendeskripsikan 

penilaian kedalaman materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD 

kelas 3 Terbitan Erlangga seperti berikut. 

 

Tabel 3. Kedalaman Materi Membaca dalam Buku Teks Remen Basa Jawi 

SD Kelas 3 Terbitan Erlangga 

 

Kriteria Kedalaman Materi Membaca 

Kesesuaian Wacana Kuantitas Wacana 

Sesuai/ 

Ada 

35,3% 29,4% 

Tidak sesuai/ 

Tidak ada 

64,7% 70,6% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian subaspek kesesuaian uraian materi dengan 

kurikulum, dikemukakan simpulan kualitas isi materi membaca dalam buku teks 

Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga pada dua deskripsi, yaitu hasil 

penilaian kelengkapan materi dan kedalaman materi sebagai berikut: 

1) Hasil penilaian kelengkapan materi menunjukkan bahwa materi membaca 

dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga ada 17 KD 

yang meliputi 64,7% ada wacananya dan 35,3% tidak ada wacananya, 

76,5% ada pemahaman wacananya dan 23,5% yang tidak ada pemahaman 

wacananya, 58,8% terdapat fakta kebahasaan/kesastraan yang bersifat 

komunikatif dan kontekstual dan 41,2% terdapat fakta 

kebahasaan/kesastraan yang bersifat tidak komunikatif dan tidak 

kontekstual. 

2) Hasil penilaian kedalaman materi menunjukkan bahwa materi membaca 

dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga ada 17 KD 

yang meliputi 35,3% wacananya sesuai dengan tuntutan SK dan KD dan 

64,7% wacananya tidak sesuai dengan tuntutan SK dan KD, 29,4% ada 

penambahan wacana lain dan 70,6% tidak ada penambahan wacana lain. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran 

sebagai berikut. 

1) Penyusun/penulis buku teks sebaiknya menyajikan wacana sebagai materi 

utama pada semua materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD 

kelas 3 terbitan Erlangga. Hal tersebut karena pada beberapa KD dalam buku 

teks tersebut tidak terdapat wacana yang disajikan sebagai materi utama. 

2) Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga sebaiknya dilengkapi dengan pemahaman wacana berupa 

tugas/pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami isi/pesan wacana. 

Hal tersebut karena pada beberapa KD dalam buku teks tersebut tidak terdapat 

tugas/pertanyaan. 

3) Fakta kebahasaan/kesastraan yang disajikan pada buku teks Remen Basa Jawi 

SD kelas 3 terbitan Erlangga sebaiknya hanya yang bersifat komunikatif dan 

kontekstual. 

4) Wacana yang disajikan pada materi membaca dalam buku teks Remen Basa 

Jawi SD kelas 3 terbitan Erlangga sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum 

yang berlaku karena pada buku teks tersebut terdapat wacana yang tidak 

sesuai dengan kurikulum. 

5) Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga sebaiknya dilengkapi dengan penambahan wacana lain yang 

berfungsi sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang 

sejalan dengan tuntutan materi membaca. 
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Lampiran 

1. Kelengkapan Materi Membaca dalam Buku Teks Remen Basa Jawi SD 

Kelas 3 Terbitan Erlangga 

 

Kelengkapan materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD 

kelas 3 terbitan Erlangga diukur dengan tiga indikator, yaitu: 1) ada tidaknya 

wacana, 2) pemahaman wacana, dan 3) fakta kebahasaan/kesastraan. 

 

1.1 Ada Tidaknya Wacana 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD. Berikut penggalan wacana yang terdapat pada materi 

membaca dalam buku teks tersebut. 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi 

yang tepat (15-20 kalimat) yang terdapat dalam wulangan 1. 

 

Pasar 

 Dhek dina Minggu, Ima melu mbakyune, Fitri, menyang pasar. 

Pasare rada adoh mulakne anggone lunga numpak becak. Ima seneng banget. 

Wis suwe dheweke ora lunga menyang pasar. Luwih-luwih menyang Pasar 

Kliwon sing diparani dina iki. 

 Ora let suwe, Ima lan Fitri wis tekan ing Pasar Kliwon. Bocah loro 

age-age mlebu pasar. Ima katon yen ora sabaran. Tangane Fitri digeret sajak 

kesusu. 

 “Ora perlu kesusu, Ma. Luwih becik ngati-ati!” kandhane Fitri 

ngelingake adhine... (Tim Pena Guru 2010:2). 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi 

yang tepat (15-20 kalimat) yang terdapat dalam wulangan 2. 

 

Kerja Bakti 

Desa Demaan Jepara mentas wae nganakake kerja bakti. Gerakan 

kerja bakti iki sing nganakake Pak Lurah. Kabeh melu nggrudug kerja bakti 
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sing dipimpin dening Ketua RT-ne dhewe-dhewe. Tuwa, enom, lanang, wadon, 

kabeh melu tumandang. Para sarekat desa uga melu. Malah kepara sengkut 

anggone tumandang. 

Kerja bakti sing ditandangi saben RT ora mesthi padha. Ana sing 

ngresiki dalan, nambali aspal dalan, gawe kreteg, ngresiki got, lan liya-

liyane. 

Warga sing nenandur wit penghijauan pinggir dalan uga ana. 

Dadi, sajroning...  (Tim Pena Guru 2010:17). 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi 

yang tepat (15-20 kalimat) yang terdapat dalam wulangan 4. 

 

Sinau Kelompok 

Jam papat sore, Retno wis katon ayu tur rapi. Sore iki, kanca-

kancane kelas 3 SD Kuryokalangan Pati arep padha mara. Sing mara ora 

kabeh kancane sakelas, nanging mung bocah lima. Bocah lima mau pancen 

anggota kelompoke Retno. 

Sore iki, kelompok Baron Sekeber, kelompoke Retno, ameh padha 

ngumpul. Kelompoke Retno arep padha sinau. Wis dadi pakulinan saben ana 

tugas kelompok mesthi digarap ing omahe Retno... (Tim Pena Guru 2010: 37-

38). 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana 

tentang tokoh wayang Pandawa yang terdapat dalam wulangan 5. 

 

Yudhistira 

Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu 

Dewanata lan ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi 

Drupadi, peputra Raden Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora tau 

nesu, lembah manah, lan seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih lan 

jiwa suci. 

Yudhistira kuwi pambarepe Pandhawa. Yudhistira duwe kasekten 

kang linuwih lan pusaka kang ampuh aran Jamus Kalimasada, Pusaka mau 

awujud kitab... (Tim Pena Guru 2010:50). 
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- Wacana yang disajikan pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat 

dalam wulangan 6. 

 

Nakula lan Sadewa 

Satriya Pandhawa kuwi ana lima. Kabeh lanang. Sing nomer 

papat lan lima kerep diceluk kembar. Marga pancen kalairake dadi bocah 

kembar. Arane yaiku Nakula lan Sadewa. Dadi yen karo Raden Harjuna, 

Nakula lan Sadewa iku kapernah sedulur enom. 

Nakula lan Sadewa klebu satriya sing becik bebudene. Nakula lan 

Sadewa rukun banget karo sedulur. Kawit cilik, Nakula lan Sadewa wis 

ditinggal rama ibune. Mula marang sedulur tuwa tansah... (Tim Pena Guru 

2010:67). 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, 

tembang Pocung) yang terdapat dalam wulangan 6. 

 

Ramene Kutha 

Kaanggit, Teo Toppas Arganuel 

 

 

Montor Honda 

Montor Yamaha 

Pating sliwer mlayu banter 

Mbengengeng dhatan pedhot swara 

 Knalpot montor knalpot mobil 

 ... 

(Tim Pena Guru 2010:68) 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat 

dalam wulangan 7. 

 

Wacanen wacan iki! 

Guwa Kiskendo 

Guwa Kiskendo dumunung ing Kabupaten Kendal. Guwa Kiskendo 

ana sesambungane karo legendha Sugriwo Subali wektu perang karo buta 

sekti mandraguna aran Maesasura lan Jatha sura. Nalika Sugriwa nunggu 

ing ngarep guwa, Subali mlebu guwa arep perang. 
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Dheweke pesen marang Sugriwa adhine, “Yen mengko metu banyu 

iline putih, pratandha aku mati mula lawang guwa enggal tutupen. Nanging, 

yen sing mili warna abang, pratandha Maesura lan Jathasura mati mula 

enggala nyusul aku, mlebu... (Tim Pena Guru 2010:75). 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat 

dalam wulangan 8. 

 

Wacanen carita ngisor iki! 

Bledug Kuwu 

Raja Medhang Kamulan nalika isih enom durung duwe garwa seneng 

ngulandara menyang desa-desa. Sawijine dina, dheweke nemu endog sing 

gedhene padha endog menthog. Endhog mau diwenehake wong kang lagi nutu 

gabah ing lesung. 

Endhog disimpen. Sawise netes, dadi naga gedhe, sing bisa tata jalma. 

Naga mau sakti ning seneng mangani kewan ingon mula diseriki tangga 

teparo. Naga banjur nggoleki bapake... (Tim Pena Guru 2010:86). 

 

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, 

tembang pocung) yang terdapat dalam wulangan 8. 

 

Ayo, padha nembang pocung bareng-bareng! 

 

Pocung 

Amung tutuk 

Lan netra kalih kadulu 

Yen pinet kang karya 

Sinuduk netrane kalih 

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah 

(Tim Pena Guru 2010:88) 
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- Wacana yang disajikan pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat 

dalam wulangan 9. 

 

Ketela Rambat 

Pak Parto kagungan sawah jembar banget. Sawahe kuwi bisa 

ditanduri pari lan palawija. Ing mangsa udan, sawah kuwi biasane ditanduri 

pari. Dene ing mangsa ora ana udan, sawah kuwi ditanduri palawija 

Tanduran palawija sing biasa ditandur Pak Parto, yaiku ketela 

rambat. Ngendikane Pak Parto ketela rambat kuwi gampang anggone 

masarake. Saora-orane wis ana juragan sing gelem nuku ketela... (Tim Pena 

Guru 2010:99). 

  

- Wacana yang disajikan pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, 

tembang Pocung) yang terdapat dalam wulangan 9. 

 

         Wayah Panen 

Anggitane: Rangga Mahardika 

 

Angin alon midid sumilir 

Amiyak godhong lan damen 

Pari kuning isi mentes 

Manthuk-manthuk madhep ibu pertiwi 

... 

(Tim Pena Guru 2010:101) 

 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga yang tidak ada wacananya yaitu pada KD Membaca huruf Jawa 

nglegena dan KD Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena. 

- Pada KD Membaca huruf Jawa nglegena yang terdapat dalam wulangan 1, 

tidak ada wacana yang disajikan sebagai materi utama. Pada KD tersebut 

hanya terdapat materi berupa huruf Jawa nglegena (ha, na, ca, ra, ka, da, ta, 

sa, wa, la). Berikut penggalan materi tersebut. 
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Ayo, ajar maca aksara Jawa! 

ha  na   ca  ra  ka 

da  ta   sa   wa  la 

  

Aksara-aksara Jawa ing dhuwur mau turunen ana ing bukumu! 

(Tim Pena Guru 2010:4) 

 

- Pada KD Membaca huruf Jawa nglegena yang terdapat dalam wulangan 4 

juga tidak ada wacana yang disajikan sebagai materi utama. Pada KD tersebut 

hanya terdapat materi berupa huruf Jawa nglegena (ha, na, ca, ra, ka, da, ta, 

sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga). Berikut penggalan materi 

tersebut. 

 

Gatekna maneh tulisan Jawa iki. 

Perlune kowe kabeh bisa cepet apal lan bisa maca aksara Jawa. 

ha  na  ca  ra  ka 

da  ta   sa   wa  la 

… 

(Tim Pena Guru 2010:39) 

 

1.2 Pemahaman Wacana 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD. Pemahaman wacana yang terdapat dalam buku teks tersebut 



 

 

 

69 

meliputi tugas dan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami 

isi/pesan wacana. 

1) Pemahaman wacana yang berupa tugas 

Jenis tugas yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks tersebut 

yaitu berupa tugas mencari kata-kata sulit yang terdapat dalam wacana beserta 

artinya, membaca huruf Jawa nglegena, membaca kalimat sederhana berhuruf 

Jaawa nglegena, mencari ide pokok paragraf dalam wacana, menulis inti sari 

wacana, menceritakan kembali isi wacana secara tertulis maupun lisan, 

memeragakan tokoh dalam wacana, dan mencari tulisan berhuruf Jawa 

nglegena untuk dibaca sendiri oleh siswa. 

- Tugas yang mengarahkan siswa untuk mencari kata-kata sulit yang 

terdapat dalam wacana beserta artinya. 

Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 

9 terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk mencari kata-kata sulit 

yang terdapat dalam wacana beserta artinya. Berikut penggalan tugas 

tersebut. 

 

Golekana tembung-tembung kang durung kongerteni! Tegese banjur 

nyuwuna priksa marang guru utawa golekana ana kamus! 

 

No. Tembung Dasanama Tegese 

1. Jembar Amba Amba banget 

2.    

3.    

4.    

5.    

(Tim Pena Guru 2010:100) 
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Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat dalam wulangan 9 juga terdapat tugas yang mengarahkan siswa 

untuk mencari kata-kata sulit yang terdapat dalam wacana beserta artinya. 

Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

D. Negesi tembung 

 Coba golekana tembung sajerone geguritan mau sing durung 

kongerteni! Tulisen banjur golekana tegese ana kamus utawa nyuwuna 

priksa marang gurumu! 

1. Midid  = mlaku alon, bertiup 

2. Amiyak =..................................................... 

3. ................... =..................................................... 

4. ................... =..................................................... 

.... 

(Tim Pena Guru 2010:101-102) 

 

- Tugas yang mengarahkan siswa untuk membaca huruf Jawa nglegena dan 

membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena. 

Pada KD Membaca huruf Jawa nglegena dalam wulangan 1 

terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk membaca huruf Jawa 

nglegena, seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Wacanen banjur turunen ana bukumu! 

1.  

2.  

3.  

.... 

 (Tim Pena Guru 2010:4) 

 



 

 

 

71 

Pada KD Membaca huruf Jawa nglegena dalam wulangan 3 juga 

terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk membaca huruf Jawa 

nglegena. Tugas tersebut ada lima nomor soal. Berikut penggalan tugas 

tersebut. 

 

Wacanen nganggo swara sing banter lan bener! Uga apalna wujude 

aksara saben aksara! 

1.  

2.  

3.  

.... 

(Tim Pena Guru 2010:28) 

 

Pada KD Membaca huruf Jawa nglegena yang terdapat dalam 

wulangan 4, siswa diberi tugas untuk membaca huruf Jawa nglegena yang 

terdapat pada lima nomor soal. Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

Tulisan Jawa ing ngisor iki wacanen sing titis! Yen wis lanyah, anggonmu 

maca banjur turunen ana bukumu! 

1.  

2.  

.... 

(Tim Pena Guru 2010:40) 

 

Pada KD Membaca huruf Jawa nglegena dalam wulangan 5 terdapat 

tugas yang mengarahkan siswa untuk membaca huruf Jawa nglegena, 

seperti terdapat pada penggalan berikut. 
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D. Ajar maca tulisan Jawa 

 Tulisan ngisor iki wacanen kanthi titis! 

1.  

2.  

3.  

.... 

 

E. Prigel maca 

 Goleka tulisan Jawa! Yen wis ketemu, templekna ana bukumu 

banjur wacanen! 

(Tim Pena Guru 2010:52) 

 

Pada KD Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena yang 

terdapat dalam wulangan 9, terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk 

membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena, seperti terdapat pada 

penggalan berikut. 

 

Tulisan Jawa ngisor iki wacanen kanthi cetha lan trep! 

Yen wis bisa banjur tulisen Latin ana bukumu! 

1.  

2.   

3.  

.... 

(Tim Pena Guru 2010:102) 

 

- Tugas yang mengarahkan siswa untuk menceritakan tokoh dalam wacana 

secara lisan serta memeragakan tokoh dalam wacana di depan kelas 

terdapat pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 6. Berikut penggalan tugas tersebut. 
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C. Carita lan maragake 

 Caritakna bebudene lan watak wantune Nakula lan Sadewa kanthi 

lisan! Paragakna Nakula lan Sadewa mau ana ngarep kelas! 

(Tim Pena Guru 2010:67) 

 

- Tugas yang mengarahkan siswa untuk menceritakan kembali isi wacana 

secara tertulis maupun lisan. 

Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) 

dalam wulangan 6 terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk 

menceritakan isi teks geguritan. Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

E. Nyaritakake isi geguritan 

 Coba caritakna isi geguritan mau nganggo basa padinanmu! 

(Tim Pena Guru 2010:68) 

 

  Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 7 terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk menceritakan 

kembali isi wacana . Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

Carita “Guwa Kiskendo” ing dhuwur caritakna maneh nganggo basamu 

dhewe ing ngarep kelas! 

(Tim Pena Guru 2010:76) 

 

Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 7 juga terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk 

menceritakan kembali isi wacana. Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

C. Mangerteni isine carita 

 Carita “Guwa Kiskendo” ana 4 alinea. Saben sakalinea ana 

sarining carita. Kanggo mangerteni carita “Guwa Kiskendo”, caritakna 

maneh nganggo basamu dhewe sarana ditulis! Banjur tulisen bab-bab 

kang dadi kawigatenmu! 
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Kanggo gladhen, isinen kolom ngisor iki! 

 

 

 

 (Tim Pena Guru 2010:76) 

 

 Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 8, terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk menceritakan 

kembali isi wacana secara lisan. Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

Caritakna maneh dongeng “Bledug Kuwu” nganggo basamu dhewe ing 

ngarep kelas! (Tim Pena Guru 2010:87) 

 

 Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 8, terdapat tugas yang mengarahkan siswa untuk menceritakan 

kembali isi wacana secara tertulis. Berikut penggalan tugas tersebut. 

 

C. Nulis carita 

 Tulisen carita “Bledug Kuwu” nganggo basamu dhewe! Tulisen 

bab-bab kang dadi kawigatenmu saka carita “Bledug Kuwu”! 

(Tim Pena Guru 2010:87) 

 

 Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) 

yang terdapat dalam wulangan 9 juga terdapat tugas yang mengarahkan 

siswa untuk menceritakan kembali isi wacana secara tertulis. Berikut 

penggalan tugas tersebut. 

 

 

 

 

Alinea Sarining carita 

1  

2  

3  

4  
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E. Nyaritakake isine geguritan 

 Apa isine geguritan “Wayah Panen”? Caritakna nganggo basa 

padinanmu! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(Tim Pena Guru 2010:102) 

 

2) Pemahaman wacana yang berupa pertanyaan 

Jenis pertanyaan yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks 

tersebut yaitu berupa pertanyaan berbentuk tes subjektif dan tes objektif. 

Pertanyaan berbentuk tes subjektif yaitu berupa soal essai. Pertanyaan 

berbentuk tes objektif yaitu berupa tes jawaban singkat (Short Answer Test), 

tes menjodohkan (Matching Test), dan tes melengkapi (Completion Test). 

- Pertanyaan berbentuk tes subjektif 

Pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh 

wayang Pandawa yang terdapat dalam wulangan 5, ada pertanyaan 

berbentuk tes subjektif yang berupa soal essai. Berikut penggalan soal 

tersebut. 

 

 Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi patitis! 

a.  Saupama kowe duwe watak kaya Yudhistira, apa sing bakal kolakoni 

nalika ana kancamu sing padha jotosan? 

b.  Yudhistira duwe pusaka aran Jamus Kalimasada. Miturut panemumu, 

apa sejatine pusaka mau? 

c.  Yudhistira duwe watak seneng ngalah. Sarujuk apa ora saupama kowe 

duwe watak seneng ngalah? 

... 

(Tim Pena Guru 2010:51) 
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- Pertanyaan berbentuk tes objektif 

Pertanyaan berbentuk tes objektif yang berupa tes jawaban singkat 

(Short Answer Test) terdapat pada KD Membaca pemahaman cerita 

sederhana tentang tokoh wayang Pandawa yang terdapat dalam wulangan 

5. Berikut penggalan pertanyaan tersebut. 

 

Wangsulana kang patitis! 

1. Sapa jenenge liya Yudhistira? 

2. Sapa wong tuwane Yudhistira? 

3. Kepriye watake Yudhistira? 

4. Apa gamane Yudhistira? 

... 

 (Tim Pena Guru 2010:50) 

 

Pertanyaan berbentuk tes objektif yang berupa tes jawaban singkat 

(Short Answer Test) juga terdapat pada KD Membaca dongeng atau cerita 

yang terdapat dalam wulangan 6. Berikut penggalan pertanyaan tersebut. 

 

 B. Mangsuli pitakon 

 Wangsulana pitakon iki! 

1. Sapa arane satriya Pandhawa sing nomer papat lan lima? 

2. Apa sebabe Nakula lan Sadewa kerep diceluk kembar? 

3. Kepriye watake Nakula lan Sadewa marang sedulur tuwane? 

.... 

(Tim Pena Guru 2010:67) 

 

Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat pada 

wulangan 7 juga terdapat pertanyaan berbentuk tes objektif yang berupa 

tes jawaban singkat (Short Answer Test). Berikut penggalan pertanyaan 

tersebut. 
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 B. Mangsuli pitakon 

 1. Wangsulana pitakon ngisor iki! 

  a. Apa irah-irahane carita ing dhuwur? 

  b. Sapa mungsuhe Sugriwa lan Subali? 

  c. Ing ngendi dununge Guwa Kiskendo? 

  ... 

  (Tim Pena Guru 2010:76) 

 

 Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 8, terdapat pertanyaan berbentuk tes objektif yang berupa tes 

jawaban singkat (Short Answer Test), seperti terdapat pada penggalan 

berikut. 

 

B. Mangsuli pitakon 

Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi patitis! 

1. Apa irah-irahan dongeng ing dhuwur! 

2. Sapa sing nggoleki bapake? 

3. Sapa sing nemu endhog? 

.... 

 (Tim Pena Guru 2010:87) 

 

 Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) 

yang terdapat dalam wulangan 8, terdapat pertanyaan berbentuk tes 

objektif yang berupa tes jawaban singkat (Short Answer Test), seperti 

terdapat pada penggalan berikut. 

 

Sawise nembang pocung, coba diwaca karo kanca sabangkumu. Apa 

batangane tembang Pocung ing dhuwur? 

(Tim Pena Guru 2010:88) 

 

 Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 9, terdapat pertanyaan berbentuk tes objektif yang berupa tes 
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jawaban singkat (Short Answer Test). Berikut penggalan pertanyaan 

tersebut. 

 

B. Mangsuli pitakon 

Pitakon ngisor iki wangsulana kanthi titis miturut isi wacan ing dhuwur! 

1. Sapa sing kagungan sawah jembar? 

2. Kapan wayahe nandur pari? 

3. Ana ngendi olehe Pak Parto nandur ketela? 

... 

(Tim Pena Guru 2010:100) 

 

Pertanyaan berbentuk tes objektif lainnya yaitu berupa tes 

menjodohkan (Matching Test), seperti terdapat pada KD Membaca 

pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa yang 

terdapat pada wulangan 5. Berikut penggalan pertanyaan tersebut. 

 

Pasangna tembung ing ngisor iki nganggo garis! 

a. Jamus Kalimasada    Bapake Yudhistira 

b. Negara Ngamarta     Ibune Yudhistira 

c. Kunthinalibrata     Pusakane Yudhistira 

... 

(Tim Pena Guru 2010:52) 

 

Pertanyaan berbentuk tes objektif selain yang berupa tes jawaban singkat 

(Short Answer Test) dan tes menjodohkan (Matching Test) yaitu berupa tes 

melengkapi (Completion Test), seperti terdapat pada KD Membaca 

pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa yang terdapat 

pada wulangan 5. Berikut penggalan pertanyaan tersebut. 
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1. Gambar kiwa iki jenenge 

2. Duweni watak 

3. Gamane aran 

4. Ratu ing negara 

5. Jejuluk 

(Tim Pena Guru 2010:51) 

 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga yang tidak ada pemahaman wacananya yaitu terdapat pada KD 

Membaca kalimat sederhana berhuruf Jawa nglegena dan KD Membaca nyaring 

dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat). 

 

1.3 Fakta Kebahasaan/Kesastraan 

1) Fakta kebahasaan 

  Pada materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 

terbitan Erlangga, fakta kebahasaan yang komunikatif dan kontekstual 

terdapat pada KD Membaca nyaring dengan lafal  dan intonasi yang tepat (15-

20 kalimat), KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh 

wayang Pandawa, dan KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam 

wulangan 6. Berikut penggalan fakta kebahasaan yang komunikatif dan 

kontekstual yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks tersebut. 
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- Fakta kebahasaan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat) 

yang terdapat dalam wulangan 1. 

 

Pasar 

 Dhek dina Minggu, Ima melu mbakyune, Fitri, menyang pasar. 

Pasare rada adoh mulakne anggone lunga numpak becak. Ima seneng 

banget. Wis suwe dheweke ora lunga menyang pasar. Luwih-luwih 

menyang Pasar Kliwon sing diparani dina iki. 

Ora let suwe, Ima lan Fitri wis tekan ing Pasar Kliwon. Bocah loro 

age-age mlebu pasar. Ima katon yen ora sabaran. Tangane Fitri digeret 

sajak kesusu. 

“Ora perlu kesusu, Ma. Luwih becik ngati-ati!” kandhane Fitri 

ngelingake adhine... (Tim Pena Guru 2010:2). 

 

- Fakta kebahasaan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat) 

yang terdapat dalam wulangan 2. 

Kerja Bakti 

Desa Demaan Jepara mentas wae nganakake kerja bakti. Gerakan 

kerja bakti iki sing nganakake Pak Lurah. Kabeh melu nggrudug kerja 

bakti sing dipimpin dening Ketua RT-ne dhewe-dhewe. Tuwa, enom, 

lanang, wadon, kabeh melu tumandang. Para sarekat desa uga melu. 

Malah kepara sengkut anggone tumandang. 

Kerja bakti sing ditandangi saben RT ora mesthi padha. Ana sing 

ngresiki dalan, nambali aspal dalan, gawe kreteg, ngresiki got, lan liya-

liyane. 

Warga sing nenandur wit penghijauan pinggir dalan uga ana. 

Dadi, sajroning...  (Tim Pena Guru 2010:17). 

 

- Fakta kebahasaan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 kalimat) 

yang terdapat dalam wulangan 4. 
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Sinau Kelompok 

 Jam papat sore, Retno wis katon ayu tur rapi. Sore iki, kanca-

kancane kelas 3 SD Kuryokalangan Pati arep padha mara. Sing mara ora 

kabeh kancane sakelas, nanging mung bocah lima. Bocah lima mau 

pancen anggota kelompoke Retno. 

 Sore iki, kelompok Baron Sekeber, kelompoke Retno, ameh padha 

ngumpul. Kelompoke Retno arep padha sinau. Wis dadi pakulinan saben 

ana tugas kelompok mesthi digarap ing omahe Retno... (Tim Pena Guru 

2010: 37-38). 

 

- Fakta kebahasaan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa 

yang terdapat dalam wulangan 5. 

Yudhistira 

Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu 

Dewanata lan ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi 

Drupadi, peputra Raden Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora 

tau nesu, lembah manah, lan seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih 

lan jiwa suci. 

Yudhistira kuwi pambarepe Pandhawa. Yudhistira duwe kasekten 

kang linuwih lan pusaka kang ampuh aran Jamus Kalimasada, Pusaka mau 

awujud kitab... (Tim Pena Guru 2010:50). 

 

- Fakta kebahasaan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 6. 

Nakula lan Sadewa 

Satriya Pandhawa kuwi ana lima. Kabeh lanang. Sing nomer 

papat lan lima kerep diceluk kembar. Marga pancen kalairake dadi bocah 

kembar. Arane yaiku Nakula lan Sadewa. Dadi yen karo Raden Harjuna, 

Nakula lan Sadewa iku kapernah sedulur enom. 

Nakula lan Sadewa klebu satriya sing becik bebudene. Nakula lan 

Sadewa rukun banget karo sedulur. Kawit cilik, Nakula lan Sadewa wis 

ditinggalrama ibune. Mula marang sedulur tuwa tansah... (Tim Pena Guru 

2010:67). 
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2) Fakta Kesastraan 

Pada materi membaca dalam buku teks tersebut, fakta kesastraan yang 

komunikatif dan kontekstual terdapat pada KD Membaca indah (misalnya 

geguritan, tembang Pocung) dan KD Membaca dongeng atau cerita. Berikut 

penggalan fakta kesastraan yang komunikatif dan kontekstual yang terdapat 

pada materi membaca dalam buku teks tersebut. 

- Fakta kesastraan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang terdapat 

dalam wulangan 6. 

Ramene Kutha 

Kaanggit, Teo Toppas Arganuel 

 

 

Montor Honda 

Montor Yamaha 

Pating sliwer mlayu banter 

Mbengengeng dhatan pedhot swara 

... 

(Tim Pena Guru 2010:68) 

  

- Fakta kesastraan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 7. 

Guwa Kiskendo 

Guwa Kiskendo dumunung ing Kabupaten Kendal. Guwa Kiskendo 

ana sesambungane karo legendha Sugriwo Subali wektu perang karo buta 

sekti mandraguna aran Maesasura lan Jatha sura. Nalika Sugriwa nunggu 

ing ngarep guwa, Subali mlebu guwa arep perang. 

Dheweke pesen marang Sugriwa adhine, “Yen mengko metu banyu 

iline putih, pratandha aku mati mula lawang guwa enggal tutupen. 

Nanging, yen sing mili warna abang, pratandha Maesura lan Jathasura 

mati mula enggala nyusul aku, mlebu... (Tim Pena Guru 2010:75). 
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- Fakta kesastraan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 8. 

Bledug Kuwu 

 Raja Medhang Kamulan nalika isih enom durung duwe garwa 

seneng ngulandara menyang desa-desa. Sawijine dina, dheweke nemu 

endog sing gedhene padha endog menthog. Endhog mau diwenehake wong 

kang lagi nutu gabah ing lesung. 

Endhog disimpen. Sawise netes, dadi naga gedhe, sing bisa tata 

jalma. Naga mau sakti ning seneng mangani kewan ingon mula diseriki 

tangga teparo. Naga banjur nggoleki bapake... (Tim Pena Guru 2010:86). 

 

- Fakta kesastraan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 9. 

Ketela Rambat 

Pak Parto kagungan sawah jembar banget. Sawahe kuwi bisa 

ditanduri pari lan palawija. Ing mangsa udan, sawah kuwi biasane 

ditanduri pari. Dene ing mangsa ora ana udan, sawah kuwi ditanduri 

palawija. 

Tanduran palawija sing biasa ditandur Pak Parto, yaiku ketela 

rambat. Ngendikane Pak Parto ketela rambat kuwi gampang anggone 

masarake. Saora-orane wis ana juragan sing gelem nuku ketela... (Tim 

Pena Guru 2010:99). 

 

- Fakta kesastraan yang bersifat komunikatif dan kontekstual pada KD 

Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang terdapat 

dalam wulangan 9. 

         Wayah Panen 

Anggitane: Rangga Mahardika 

 

Angin alon midid sumilir 

Amiyak godhong lan damen 

Pari kuning isi mentes 

Manthuk-manthuk madhep ibu pertiwi 

... 

(Tim Pena Guru 2010:101) 
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Fakta kesastraan yang tidak komunikatif dan tidak kontekstual terdapat 

pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat dalam wulangan 8. Berikut penggalan fakta kesastraan tersebut. 

 

Ayo, padha nembang pocung bareng-bareng! 

 

Pocung 

Amung tutuk 

Lan netra kalih kadulu 

Yen pinet kang karya 

Sinuduk netrane kalih 

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah 

(Tim Pena Guru 2010:88) 

 

2. Kedalaman Materi Membaca dalam Buku Teks Remen Basa Jawi SD 

Kelas 3 Terbitan Erlangga 

 

Kedalaman materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 

3 terbitan Erlangga diukur dengan dua indikator, yaitu: 1) kesesuaian wacana 

dengan SK dan KD, dan 2) kuantitas wacana. 

 

2.1 Kesesuaian Wacana dengan SK dan KD 

Materi membaca yang sesuai dengan tuntutan SK dan KD dinilai dari jenis 

wacana yang disajikan sebagai materi utama. Berikut penggalan wacana yang 

sesuai dengan SK dan KD yang terdapat pada materi membaca dalam buku teks 

tersebut. 

- Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat pada wulangan 6, wacana yang disajikan sesuai dengan SK dan KD. 

Wacana yang disajikan pada KD tersebut berupa teks membaca indah 

bebentuk geguritan, seperti terdapat pada penggalan berikut. 
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Ramene Kutha 

Kaanggit, Teo Toppas Arganuel 

 

Montor Honda 

Montor Yamaha 

Pating sliwer mlayu banter 

Mbengengeng dhatan pedhot swara 

... 

(Tim Pena Guru 2010:68) 

 

- Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat pada wulangan 7, 

wacana yang disajikan sesuai dengan SK dan KD. Wacana yang disajikan 

pada KD tersebut berupa teks membaca intensif berbentuk dongeng, seperti 

terdapat pada penggalan berikut. 

 

Guwa Kiskendo 

 Guwa Kiskendo dumunung ing Kabupaten Kendal. Guwa Kiskendo 

ana sesambungane karo legendha Sugriwo Subali wektu perang karo buta 

sekti mandraguna aran Maesasura lan Jathasura. Nalika Sugriwa nunggu ing 

ngarep guwa, Subali mlebu guwa arep perang. 

 Dheweke pesen marang Sugriwa adhine, “Yen mengko metu banyu 

iline putih, pratandha aku mati mula lawang guwa enggal tutupen. Nanging, 

yen sing mili warna abang... (Tim Pena Guru 2010:75). 

 

- Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 8,  

wacana yang disajikan sesuai dengan SK dan KD. Wacana yang disajikan 

pada KD tersebut berupa teks membaca intensif berbentuk dongeng, seperti 

terdapat pada penggalan berikut. 

 

Wacanen carita ngisor iki! 

Bledug Kuwu 

  Raja Medhang Kamulan nalika isih enom durung duwe garwa 

seneng ngulandara menyang desa-desa. Sawijine dina, dheweke nemu endog 

sing gedhene padha endog menthog. Endhog mau diwenehake wong kang lagi 

nutu gabah ing lesung. 
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 Endhog disimpen. Sawise netes, dadi naga gedhe, sing bisa tata 

jalma. Naga mau sakti ning seneng mangani kewan ingon mula diseriki 

tangga teparo. Naga banjur nggoleki bapake... (Tim Pena Guru 2010:86). 

 

- Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat dalam wulangan 8, wacana yang disajikan sesuai dengan SK dan KD. 

Wacana yang disajikan pada KD tersebut berupa teks membaca indah 

bebentuk tembang Pocung, seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Pocung 

 

Amung tutuk 

Lan netra kalih kadulu 

Yen pinet kang karya 

Sinuduk netrane kalih 

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah 

(Tim Pena Guru 2010:88) 

 

- Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 9,  

wacana yang disajikan sesuai dengan SK dan KD. Wacana yang disajikan 

pada KD tersebut berupa teks membaca intensif berbentuk cerita, seperti 

terdapat pada penggalan berikut. 

 

Ketela Rambat 

Pak Parto kagungan sawah jembar banget. Sawahe kuwi bisa 

ditanduri pari lan palawija. Ing mangsa udan, sawah kuwi biasane ditanduri 

pari. Dene ing mangsa ora ana udan, sawah kuwi ditanduri palawija. 

Tanduran palawija sing biasa ditandur Pak Parto, yaiku ketela 

rambat. Ngendikane Pak Parto ketela rambat kuwi gampang anggone 

masarake. Saora-orane wis ana juragan sing gelem nuku ketela... (Tim Pena 

Guru 2010:99). 

 

- Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat dalam wulangan 9, wacana yang disajikan sesuai dengan SK dan KD. 
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Wacana yang disajikan pada KD tersebut berupa teks membaca indah 

bebentuk geguritan, seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Wayah Panen 

Anggitane: Rangga Mahardika 

 

Angin alon midid sumilir 

Amiyak godhong lan damen 

Pari kuning isi mentes 

Manthuk-manthuk madhep ibu pertiwi 

... 

(Tim Pena Guru 2010:101) 

 

Materi membaca yang tidak sesuai dengan tuntutan SK dan KD dinilai 

dari terdapatnya kekeliruan perintah pada bagian awal wacana dan jumlah kalimat 

dalam wacana yang tidak sesuai dengan tuntutan KD.  

- Materi membaca yang di dalamnya terdapat kekeliruan perintah pada bagian 

awal wacana 

Pada KD Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang 

Pandawa yang terdapat dalam wulangan 5, terdapat kalimat perintah yang 

tidak sesuai dengan tuntutan KD, yaitu kalimat “Pirengna carita Pandhawa 

ngisor iki!”, seperti terdapat pada penggalan berikut. 

 

Pirengna carita Pandhawa ngisor iki! 

Yudhistira 

Prabu Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan 

ibune Kunthinalibrata. Garwane Yudhistira aran Dewi Drupadi, peputra 

Raden Pancawala. Yudhistira duweni watak jujur, ora tau nesu, lembah 

manah, lan seneng ngalah. Yudhistira duweni getih putih lan jiwa suci... (Tim 

Pena Guru 2010:50). 

 

 



 

 

 

88 

Kekeliruan perintah pada bagian awal wacana juga terdapat pada KD 

Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 6. Kalimat 

perintah yang mengawali wacana tersebut yaitu “Ayo, padha mirengake carita 

ing ngisor iki!”. Berikut  penggalan wacana tersebut. 

 

Ayo, padha mirengake carita ing ngisor iki! 

Nakula lan Sadewa 

 Satriya Pandhawa kuwi ana lima. Kabeh lanang. Sing nomer papat lan 

lima kerep diceluk kembar. Marga pancen kalairake dadi bocah kembar. 

Arane yaiku Nakula lan Sadewa. Dadi yen karo Raden Harjuna, Nakula lan 

Sadewa iku kapernah sedulur enom... (Tim Pena Guru 2010:67). 

 

- Materi membaca yang jumlah kalimat dalam wacananya tidak sesuai dengan 

tuntutan KD. 

Pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 

kalimat) yang terdapat dalam wulangan 1, wacana yang disajikan memuat 

lebih dari 20 kalimat, padahal KD hanya menuntut siswa untuk membaca 

nyaring 15-20 kalimat. Berikut penggalan wacana tersebut. 

Pasar 

 Dhek dina Minggu, Ima melu mbakyune, Fitri, menyang pasar. 

Pasare rada adoh mulakne anggone lunga numpak becak. Ima seneng banget. 

Wis suwe dheweke ora lunga menyang pasar. Luwih-luwih menyang Pasar 

Kliwon sing diparani dina iki. 

 Ora let suwe, Ima lan Fitri wis tekan ing Pasar Kliwon. Bocah loro 

age-age mlebu pasar. Ima katon yen ora sabaran. Tangane Fitri digeret sajak 

kesusu. 

 “Ora perlu kesusu, Ma. Luwih becik ngati-ati!” kandhane Fitri 

ngelingake adhine... (Tim Pena Guru 2010:2). 

 

Pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 

kalimat) yang terdapat dalam wulangan 2, wacana yang disajikan memuat 
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lebih dari 20 kalimat, padahal KD hanya menuntut siswa untuk membaca 

nyaring 15-20 kalimat. Berikut penggalan wacana tersebut. 

 

Kerja Bakti 

Desa Demaan Jepara mentas wae nganakake kerja bakti. Gerakan 

kerja bakti iki sing nganakake Pak Lurah. Kabeh melu nggrudug kerja bakti 

sing dipimpin dening Ketua RT-ne dhewe-dhewe. Tuwa, enom, lanang, wadon, 

kabeh melu tumandang. Para sarekat desa uga melu. Malah kepara sengkut 

anggone tumandang. 

Kerja bakti sing ditandangi saben RT ora mesthi padha. Ana sing 

ngresiki dalan, nambali aspal dalan, gawe kreteg, ngresiki got, lan liya-

liyane. 

Warga sing nenandur wit penghijauan pinggir dalan uga ana. 

Dadi, sajroning...  (Tim Pena Guru 2010:17). 

 

Pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 

kalimat) yang terdapat dalam wulangan 4, wacana yang disajikan memuat 

lebih dari 20 kalimat, padahal KD hanya menuntut siswa untuk membaca 

nyaring 15-20 kalimat. Berikut penggalan wacana tersebut. 

 

Sinau Kelompok 

Jam papat sore, Retno wis katon ayu tur rapi. Sore iki, kanca-

kancane kelas 3 SD Kuryokalangan Pati arep padha mara. Sing mara ora 

kabeh kancane sakelas, nanging mung bocah lima. Bocah lima mau pancen 

anggota kelompoke Retno. 

Sore iki, kelompok Baron Sekeber, kelompoke Retno, ameh padha 

ngumpul. Kelompoke Retno arep padha sinau. Wis dadi pakulinan saben ana 

tugas kelompok mesthi digarap ing omahe Retno... (Tim Pena Guru 2010: 37-

38). 

 

2.2 Kuantitas Wacana 

Kuantitas wacana dalam materi membaca ditunjukkan oleh terdapatnya 

pengembangan atau penambahan jenis wacana lain yang berfungsi sebagai 
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pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan dengan tuntutan 

materi membaca. 

Materi membaca dalam buku teks Remen Basa Jawi SD kelas 3 terbitan 

Erlangga ada 17 KD. Berikut disajikan penggalan penambahan wacana lain yang 

terdapat pada materi membaca dalam buku teks tersebut. 

- Pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 

kalimat) yang terdapat dalam wulangan 1 terdapat penambahan wacana seperti 

pada penggalan berikut. 

 

Rudi ajar maca kanthi swara cetha. Anggone maca karo nggatekake 

tandha wacan. Menawa ana titik, dheweke banjur mandheg. Mangkono uga 

yen ana tandha pitakon, Rudi banjur nglagokake pitakon. Ayo, padha latihan 

maca seru lan cetha kaya Rudi!  

(Tim Pena Guru 2010:2) 

 

- Pada KD Membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat (15-20 

kalimat) yang terdapat dalam wulangan 4 juga terdapat penambahan wacana 

seperti pada penggalan berikut. 

 

Dewi pancen bocah pinter. Kandane Dewi, dheweke bisa kaya 

mangkono amarga sregep maca. Saiki, Dewi yen maca bisa cepet tur bisa 

nangkep isine wacan. Kabeh mau amarga jalaran saka sinau kanthi tekun. 

Saiki, ayo padha niru Dewi! Ayo, maca sing cepet lan swara sing cetha!  

(Tim Pena Guru 2010:37) 

 

- Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat dalam wulangan 6 terdapat penambahan wacana seperti pada 

penggalan berikut. 
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Rudi rampung nulis geguritan. Geguritane Rudi diwaca Bambang. 

Kanca-kanca liyane padha ngrungokake. Wah, suarane Bambang apik tenan! 

Kabeh kanca padha kasengsem karo Bambang. 

Wacanen geguritan ngisor iki! Tirunen swarane Bambang mau: seru, 

cetha, trep karo isine geguritan! 

(Tim Pena Guru 2010:67) 

 

- Pada KD Membaca dongeng atau cerita yang terdapat dalam wulangan 9 

terdapat penambahan wacana seperti pada penggalan berikut. 

 

Sansan ajar maca nyaring. Swarane cetha tur seru. Kabeh kancane 

padha krungu kanthi cetha. Saiki, coba wacan ngisor iki wacanen kanthi 

swara nyaring kaya anggone Sansan maca! 

(Tim Pena Guru 2010:99) 

 

- Pada KD Membaca indah (misalnya geguritan, tembang Pocung) yang 

terdapat dalam wulangan 9 terdapat penambahan wacana seperti pada 

penggalan berikut. 

 

Marno lan Bambang kuwi padha pinter maca geguritan. Bambang yen 

maca swarane seru tur cetha. Marno luwih apik maneh. Saliyane seru lan 

cetha, swarane Marno bisa gawe trenyuh, bisa gawe seneng, lan bisa gawe 

semangat, pokoke ngeram-erami. 

Ayo, padha maca geguritan kaya Marno lan Bambang! 

(Tim Pena Guru 2010:101) 

 

 


