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Kata Kunci : buku teks BSE, kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan 

bahasa 
 
BSE (Buku Sekolah Elektronik) dipilih karya untuk dianalisis, karena 

sekarang dianjurkan buku teks yang digunakan di tiap-tiap sekolah adalah BSE. 
Buku teks BSE sekarang wajib dibaca siswa sesuai dengan KTSP. Selain itu, BSE 
merupakan buku yang telah mengalami proses penilaian buku teks pelajaran dan 
disahkan oleh BSNP, dan buku teks pelajaran ini hak ciptanya telah dibeli oleh 
Departemen Pendidikan Nasional.  

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
kualitas kelayakan isi, (2) kelayakan penyajian, (3) kelayakan bahasa, dan (4) 
perbandingan Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa Indonesia SMP kelas VII 
karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo? 
Berkaitan dengan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
kualitas isi, penyajian, bahasa dan perbandingan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 
bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 
Ningsih, dan Maryati-Sutopo.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
analisis isi. Data penelitian ini adalah pola kajian isi, penyajian, dan bahasa. 
Sumber data penelitian ini adalah buku teks bahasa Indonesia SMP kelas VII yaitu 
Buku Sekolah Elektronik (BSE), karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 
Ningsih, dan Maryati-Sutopo. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
baca, pilah dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data secara deskripsi kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan isi BSE bahasa 
Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah sangat baik dengan rata-rata 
persentase 93,4%, BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 
Ningsih sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 79,4%, sedangkan untuk 
BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo juga sudah sangat baik 
dengan rata-rata persentase 85,5%. Kelayakan pola penyajian BSE bahasa 
Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah sangat baik dengan rata-rata 
persentase 80,4%, BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 
Ningsih sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 76,8%, sedangkan untuk 
BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo juga sudah baik dengan 
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rata-rata persentase 75%. Kelayakan bahasa BSE bahasa Indonesia kelas VII 
karya Ratna Susanti sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 98%, BSE 
bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih sudah sangat 
baik dengan rata-rata persentase 90,3%, sedangkan untuk BSE bahasa Indonesia 
kelas VII karya Maryati-Sutopo juga sudah sangat baik dengan rata-rata 
persentase 94,5%. Hasil penelitian tersebut menghasilkan ketiga BSE tersebut 
yang paling baik adalah karya Ratna Susanti, kemudian Atikah Anindyarini-Sri 
Ningsih, dan yang terakhir Maryati-Sutopo. 

 
Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah ketiga BSE bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII tersebut 
sudah layak dan dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran bagi guru 
dengan rata-rata penilaian kurang lebih 90%. Saran yang dapat diberikan antara 
lain, BSE karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih perlu memperhatikan kriteria 
subaspek keakuratan dalam pemilihan contoh, dan kesesuaian 
fitur/contoh/latihan/rujukan agar dalam hal pemilihan contoh baik wacana, cerpen, 
puisi, maupun drama sesuai dengan tingkat perkembangan siswa kelas VII dan  
mengandung keunggulan nilai-nilai moral. Pada kelayakan pola penyajian BSE 
karya Ratna dalam penyajiannya perlu dicantumkan SK dan KD yang hendak 
dicapai siswa kelas VII. Adapun, pada BSE karya Maryati-Sutopo hendaknya 
pada akhir bab atau pokok bahasan disertakan evaluasi dan rujukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Salah satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi 

daerah dewasa ini adalah ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional 

pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah tentunya guru maupun murid 

membutuhkan buku sebagai penunjang proses belajar mengajar. Buku merupakan 

material mutlak yang digunakan dalam proses pembelajaran anak di sekolah 

(Sujimat 1994:30). Buku adalah sumber belajar yang sangat urgen. Kehadiran 

buku sangat membantu siswa mempelajari materi pembelajaran dengan mudah. 

Buku itu adalah buku ajar atau buku teks. 

Buku teks merupakan buku yang penting dan fungsional bagi siswa. 

Melalui buku teks ini siswa dapat memperoleh informasi pengetahuan selain dari 

seorang guru. Buku teks memberikan uraian terperinci dan jelas mengenai mata 

pelajaran sesuai bidang studi, bahkan buku teks dapat memberikan bahan 

pelajaran yang tersusun rapi serta menyediakan soal-soal sebagai bahan evaluasi 

untuk siswa. Selain itu, buku teks juga dapat membuat siswa termotivasi untuk 

belajar. Bagi guru, buku teks yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku akan sangat membantu dalam pemilihan materi maupun 

proses penyajian materi. Bagi siswa, keberadaan buku teks yang baik akan sangat 
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membantu dan memperluas pengetahuan yang telah didapat melalui interaksi di 

kelas. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11/2005 tentang Buku Teks 

Pelajaran, pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa “Selain buku teks pelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru menggunakan buku panduan 

pendidikan dan dapat menggunakan buku pengayaan, dan buku referensi untuk 

menunjang kegiatan pembelajarannya. 

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 

adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat 

dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi bahan ajar hanya 

dituliskan secara garis besar dalam bentuk “materi pokok”. Menjadi tugas guru 

untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang 

lengkap. Selain itu, bagaiman cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan 

masalah. Pemanfaatan dimaksud adalah bagaimana cara mengajarkannya ditinjau 

dari pihak guru, dan cara mempelajarinnya ditinjau dari pihak murid (Depdiknas 

2006:1). 

Pengadaan buku teks merupakan salah satu usaha peningkatan mutu 

pendidikan karena buku teks dapat menjadi sumber belajar dalam rangka 

mempersiapkan manusia yang berkualitas. Apabila buku teks yang digunakan 

memuat pengembangan materi maka dari segi pencapaian target kurikulum sudah 

terpenuhi. 

Buku teks berperan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
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sekolah karena buku teks memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk 

mengembangkan daya ingat dengan cara membaca berulang-ulang. Selain itu 

buku teks juga digunakan sebagai pegangan seorang guru untuk merencanakan 

pembelajaran yang sesuai. Materi pembelajaran yang digariskan kurikulum sangat 

ditentukan oleh kualitas buku teks yang digunakan. Jika buku teks yang 

digunakan memuat pengembangan materi dapat dikatakan dari segi pencapaian 

target sudah dipenuhi, namun jika buku teks yang dipakai kurang tepat dalam 

pengembangan materinya maka target pencapaian kurikulum akan terhambat. 

Buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia harus sesuai dengan standar. 

Untuk mengukur kualitas buku pelajaran, ada dua hal yang harus diperhatikan. 

Pertama, hal yang langsung tampak, yaitu format buku (bentuk atau kontruksi 

buku secara keseluruhan, seperti ukuran dan jilid, kulit luar, kertas, gambar atau 

ilustrasi, serta warna-warna yang digunakan). Kedua. Isi atau materi buku (yang 

harus sesuai dengan jenjang perkembangan kognitif siswa, seperti penggunaaan 

bahasa dan ilustrasi) (Tampubolon dalam Pusbuk 2005:17). 

Pada tingkat sekolah, pemilihan buku pelajaran bahasa Indonesia juga 

hanya didasarkan pada keputusan kepala sekolah. Pertimbangan yang digunakan 

oleh kepala sekolah lebih berfokus pada segi keuangan kepada yang berani 

memberikan komisi lebih besar, kepala sekolah tidak menggunakan pertimbangan 

kualitas sebagai bahan penilaian. Untuk mengatasi hal tersebut, Departemen 

Pendidikan Nasional telah membeli hak cipta buku teks pelajaran dari 

karya/penerbit. Selanjutnya buku-buku tersebut disajikan dalam bentuk buku 

elektronik (ebook) dengan nama Buku Sekolah Elektronik (BSE). Buku 
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Elektronik Sekolah (BSE) pada tiap tingkatan tidak hanya mengelurakan satu 

buku saja tetapi banyak buku dengan pengarang yang berbeda-beda. Maka setiap 

buku elektronik sekolah dengan pengarang yang berbeda-beda tentunya memiliki 

karakter yang berbeda-beda dari segi isi, penyajian dan bahasanya. Perbedaan 

inilah yang menimbulkan pertanyaan, buku elektronik sekolah mana yang lebih 

baik dari pengarang yang berbeda-beda tetapi dalam satu naungan yang sama 

yaitu Depdiknas.  

BSE (Buku Sekolah Elektronik) dipilih karya untuk dianalisis karena 

sekarang dianjurkan buku teks yang digunakan di tiap-tiap sekolah adalah BSE. 

Buku teks BSE sekarang wajib dibaca siswa sesuai dengan KTSP. Selain itu, BSE 

merupakan buku yang telah mengalami proses penilaian buku teks pelajaran dan 

disahkan oleh BSNP, dan buku teks pelajaran ini hak ciptanya telah dibeli oleh 

Departemen Pendidikan Nasional. Semakin banyaknya BSE (Buku Sekolah 

Elektronik) yang beredar, banyak guru yang bingung memilih BSE yang akan 

digunakan sebagai bahan ajar. Oleh karena itu, karya memilih tiga sampel BSE 

dengan tiga pengarang yang berbeda-beda. Ketiga BSE yang dipilih adalah karya 

Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati Sutopo. Ketiga BSE 

tersebut dipilih karya karena ketiga buku tersebut sering digunakan sebagai bahan 

ajar.  

Pengamatan peneliti di lapangan menunujukan bahwa buku teks bukan 

merupakan sumber informasi yang utama bagi murid, kecuali untuk mengerjakan 

pekerjaan rumah. Guru memang menggunakan buku teks, namun siswa belum 

atau tidak terbiasa dengan sumber tersebut. Karena guru belum mengenal cara 
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pemilihan buku teks yang sesuai dengan tingkat kebutuhan murid. Guru memilih 

buku teks atas dasar kebutuhan guru sendiri, bukan kebutuhan para murid. 

Buku teks yang sukar dipahami oleh murid dapat mengurangi minat murid 

untuk membacanya. Kesulitan mempelajari buku teks, dapat pula disebabkan oleh 

kemampuan murid atau latar belakang murid yang kurang memadai. Masih 

banyak buku ajar yang menggunakan istilah tidak tepat dan bahasa yang rancu, 

kalimat yang kompleks, kata-kata yang belum dikenal, kata-kata asing, dan 

struktur karyaan yang kurang baik merupakan faktor dari segi bahasa  penyebab 

kesulitan pemahaman bacaan. Belum lagi dari segi penyajian yang kurang 

menarik sehingga membuat siswa malas untuk membaca apa yang ada di dalam 

buku sumber pengetahuan tersebut. Dilihat dari segi isi juga masih ada beberapa 

buku yang belum tepat seperti bacaan yang kurang tepat untuk siswa. Jadi, perlu 

pemilihan yang tepat dari segi isi, penyajian, dan bahasanya.  

Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah 

dimaksud meliputi cara penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan 

penyajian, perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran, dsb. Masalah lain 

berkenaan dengan bahan ajar adalah memilih sumber bahan ajar dititikberatkan 

pada buku. Padahal banyak sumber bahan ajar selain buku yang dapat digunakan. 

Buku pun tidak harus satu macam dan tidak harus sering berganti, seperti terjadi 

selama ini. Berbagai buku dapat dipilih sebagai bahan ajar. 

Buku berisikan informasi yang harus dipahami oleh anak. Beragamnya 

kualitas buku ini menuntut seorang guru untuk memilih buku sebagai bahan ajar 

yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas siswa. Informasi yang 
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terdapat dalam sebuah buku itu akan mudah dipahami oleh siswa apabila 

kompleksitas kalimat wacana teks buku itu, sebagai salah satu faktor sesuai 

dengan tingkat kematangan anak (Depdikbud 1992:PNPBP 1996). 

Saat ini agar mendapatkan buku elektronik sekolah yang berkualitas maka 

guru harus dapat menilai atau menganalisis kualitas buku teks yang akan 

digunakan dalam membantunya sebagai bahan ajar. Guru dapat melakukan 

penilaian dengan cara menilai atau menganalisis kelayakan isi, kelayakan pola 

penyajian, dan kelayakana bahasa yang digunakan dalam buku teks yang dipilih. 

Apalagi belum seluruh buku teks pelajaran dinilai oleh pemerintah karena proses 

penilaian yang dilakukan memerlukan pembiayaan besar dan melibatkan para 

penilai yang sangat banyak, baik dari unsur guru, ahli pembelajaran, maupun ahli 

materi.  

Berkenaan dengan pentingnya faktor buku pelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP segera timbul pertanyaan apakah buku 

pelajaran bahasa Indonesia yang saat ini dipakai di sekolah-sekolah dan buku 

sekolah elektronik telah memenuhi standar mutu, baik dilihat dari segi isi, bahasa, 

dan penyajiannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap buku teks 

pelajaran bahasa Indonesia, yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Buku teks berisi materi pembelajaran yang disiapkan karya untuk 

membantu siswa dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Siswa dan guru 

diharapkan benar-benar terbantu dengan kehadiaran buku teks yang 
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dikembangkan karya. Artinya, adanya buku teks dapat membantu siswa dan guru 

lebih mudah mencari dan menenemukan materi pembelajaran yang diharapkan 

dapat memberikan fasilitas siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan 

kurikulum. Dengan adanya buku teks diharapkan siswa akan lebih mudah 

mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga mereka lebih 

mudah dan cepat dalam menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya. 

Banyaknya buku teks bahasa Indonesia yang beredar menimbulkan 

masalah dalam memilihnya. Keragaman pengarang dan penerbit memunculkan 

keragaman kualitas buku tersebut. Bahkan Departemen Pendidikan Nasional telah 

membeli hak cipta buku teks pelajaran dari karya/penerbit. Selanjutnya buku-buku 

tersebut disajikan dalam bentuk buku elektronik (ebook) dengan nama Buku 

Sekolah Elektronik (BSE). Buku teks yang diterbitkan dari pusat perbukuan ini 

tentunya sudah sesuai dengan kurikulum yang telah berlaku dan mengalami 

proses seleksi yang ketat sebelum diterbitkan. Akan tetapi, tentu pasti masih ada 

kekurangan baik dari kebenaran materi (isi), penyajian isi, keseimbangan 

informasi yang diberikan, dan tata letak, merupakan faktor-faktor yang masih 

perlu dicermati dalam memilih Buku Sekolah Elektronik yang paling baik. 

Sebagai salah satu sumber belajar, buku teks yang berkualitas menurut 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), wajib memenuhi empat kelayakan, 

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

Empat unsur kelayakan ini dijabarkan menjadi indikator-indikator yang sangat 

rinci. Indikator-indikator rinci tersebut diharapkan dapat membantu guru dalam 

memilih buku teks yang akan digunakan bersama siswa di sekolahnya. Deskripsi 
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butir instrumen penilaian buku teks pelajaran bahasa Indonesia SMP/MTs yaitu 1) 

kelayakan isi, 2) kelayakan penyajian, 3) kelayakan bahasa, 4) kelayakan grafika. 

(1) Aspek kelayakan isi. Aspek ini merupakan merupakan bahan pembelajaran 

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

akurat, dan muktahir dari segi penerbitan. Informasi yang disajikan tidak 

mengandung makna yang bias. Kosakata, struktur kalimat, panjang paragraf, 

dan tingkat kemenarikan sesuai dengnan minat dan kognitif siswa. Kutipan 

lagu, puisi, atau wacana yang diambil dari sumber otentik lain diberikan 

sumber rujukannya. Ilustrasi harus sesuai dengan teks. Demikian pula peta, 

tabel, serta grafik harus sesuai dengan teks, harus akurat, dan sederhana. 

Sementara itu, perincian materi harus sesuai dengan kurikulum. Perincian 

materi juga harus memperhatikan keseimbangan dalam penyebaran materi, 

baik  yang berkenaan dengan pengembangan makna dan pemahaman, 

pemecahan masalah, pengembangan proses, latihan dan praktik, tes 

keterampilan maupun pemahaman. 

(2) Aspek kelayakan penyajian. Aspek ini merupakan aspek tersendiri yang harus 

diperhatikan dalam buku pelajaran, baik berkenaan dengan penyajian tujuan 

pembelajaran, keteraturan urutan penguraian, kemenarikan minat dan 

perhatian soal. Dari berbagi studi, terlihat bahwa bahasa (termasuk 

keterbacaan) merupakan aspek yang cukup unik dalam penyajian materi, 

aspek ini kemudian disajikan terpisah dari materi. Seringkali, penjelasan 

mengenai kedua hal tersebut masih bertumpang-tindih, terutama antara 

materi, penyajian, dan grafika. 
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(3) Aspek kelayakan bahasa. Aspek bahasa merupakan saran penyampaian 

bahan, seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Aspek keterbacaan 

berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosa kata, kalimat, paragraf dan 

wacana) bagi kelompok atau tingkatan siswa. Berbagai ahli keterampilan 

membaca sependapat bahwa bahasa dan keterbacaan sebuah buku pelajaran 

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

tingkat keterbacaan, yakni 1) kemudahan membaca (berhubungan dengan 

bentuk tulisan atau topografi); 2) kemenarikan (berhubungan dengan minat 

pembaca, kepadatan ide bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan, yang 

berkaitan dengan aspek penyajian materi); dan 3) kesesuaian (berhubungan 

dengan kata dan kalimat, panjang-pendek, frekuensi, bangun kalimat, dan 

susunan paragraf, yang berkaitan dengan bahasa dan keterbacaan). 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Ada empat aspek dalam menilai buku teks, antara lain cara pengurutan isi, 

pola penyajian, penggunaan bahasa, dan kegrafikaan, namun dalam penelitian 

analisis buku ini, akan dibatasi pada masalah isi, penyajian, dan bahasa. 

Peneliti menganalisis buku teks kelas VII Buku Sekolah Elektronik (BSE). 

Dengan pertimbangan kelas VII merupakan peralihan dari SD dan masuk ke 

jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Pada jenjang SMP materi yang diajarkan 

akan lebih kompleks dibandingkan pada jenjang SD. Apalagi pola pengajaran SD 

dan SMP juga berbeda maka pemilihan buku pada jenjang ini harus lebih 

dimaksimalkan agar siswa dapat menguasai materi secara maksimal pula dari 
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buku teks yang ada. 

Peneliti memilih buku sekolah elektronik dengan karya yang berbeda- 

beda, yaitu dengan membandingkan tiga buku. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana kualitas kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa 

Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo? 

2) Bagaimana kualitas kelayakan penyajian Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo? 

3) Bagaimana kualitas kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

bahasa Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo? 

4) Bagaimana perbandingan kelayakan isi, penyajian, dan bahasa pada 

bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa Indonesia SMP kelas VII 

karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-

Sutopo? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi kualitas isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa 

Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 
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Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

2) Mendeskripsi kualitas penyajian Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa 

Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

3) Mendeskripsi kualitas bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa 

Indonesia SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

4) Untuk membandingkan kelayakan isi, penyajian, dan bahasa pada 

penyajian Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa Indonesia SMP kelas 

VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-

Sutopo. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis. Secara 

teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kualitas 

suatu buku teks atau Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat dilihat dari 

kesesuaiannya dengan kurikulum dari segi isi, penyajian, dan bahasa. 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi para guru 

dalam memilih buku sekolah elektronik atau buku teks pelajaran yang berkualitas 

baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi penerbit dan karya buku agar selalu memperhatikan setiap 

tulisan yang akan diterbitkan atau disusun. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. 
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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. Adapun kajian mengenai pustaka 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 Darwati (2000) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Analisis Kualitas Buku Teks Bahasa Indonesia yang Digunakan di SLTP Kelas I: 

Aspek Keterlibatan Siswa Berdasarkan Pendekatan Keterampilan Proses.” Metode 

yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan perhatian utama pada 

kesesuaian, keurutan, dan keluasaan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 

bahwa indeks keterlibatan siswa pada teks untuk tia-tiap buku adalah buku Pintar 

Berbahasa Indonesia I terbitan Balai Pustaka (0,178), buku Mari Berbahasa 

Indonesia IA, IB, IC terbitan Erlangga (0,151), buku Bahasa Indonesia 

Kebangganku IA dan IB terbitan Yudhistira (0,075), dan buku Bahasa Indonesia I 

terbitan Pabelan (0,096). Indeks keterlibatan siswa pada gambar atau diagram 

adalah 0,5 (buku Pintar Berbahasa Indonesia I terbitan Balai Pustaka), 1,1412 

(buku Mari Berbahasa Indonesia IA, IB, IC terbitan Erlangga), 0,223 (buku 

Bahasa Indonesia Kebangganku IA dan IB terbitan Yudhistira), dan 0,090 (buku 

Bahasa Indonesia I terbitan Pabelan). Indeks keterlibatan siswa pada pertanyaan 

wacana adalah 1,341 (buku Pintar Berbahasa Indonesia I terbitan Balai Pustaka), 

1,706 (buku Mari Berbahasa Indonesia IA IB, IC terbitan Erlangga),
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0,875 (buku Bahasa Indonesia Kebangganku IA dan IB terbitan Yudhistira), 

0,623 (buku Bahasa Indonesia I terbitan Pabelan). Dari hasil penelitian tersebut, 

hanya empat buku (Pintar Berbahasa Indonesia I terbitan Balai Pustaka, Mari 

Berbahasa Indonesia IA, IB, IC terbitan Erlangga, dan Bahasa Indonesia 

Kebangganku IA dan IB terbitan Yudhistira) yang memenuhi kriteria pendekatan 

keterampilan proses. Hal ini berarti bahwa buku tersebut mempunyai kualitas baik 

dan dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Buku Bahasa Indonesia I 

terbitan Pabelan belum memenuhi kriteria pendekatan keterampilan proses 

sehingga kualitas buku tersebut rendah dan tidak dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

 Alfiah (2001) mengadakan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul 

“Kesesuaian Antara Bahan Ajar Apresiasi Sastra dalam Buku Pintar Berbahasa 

Indonesia dan GBPP Kurikulum SLTP 1994.” Dalam penelitian tersebut, diteliti 

ada tidaknya kesesuaian antara bahan ajar Apresiasi Sastra Indonesia dalam GBPP 

Kurikulum 1994, keurutan susunan bahan ajar dan keluasan bahan ajarnya. 

Metode yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan perhatian utama pada 

kesesuaian, keurutan, dan keluasan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 

bahwa ditinjau dari segi kesesuaian bahan ajar apresiasi bahasa dan sastra  

Indonesia belum memenuhi persyaratan psikolog belajar, sedangkan dari segi 

keluasan bahan ajar belum mengikuti prinsip spiral progresif. 

 Abdussamad (2002) dalam penelitian yang berbentuk tesis dengan judul 

“Kualitas Buku Pelajaran Bahasa Indonesia SMU (Kajian tentang Cakupan dan 

Sajian Bahan Ajar Menulis)”, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil 



14 

 

 

penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas bahan ajar menulis dalam buku-buku 

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

buku Peranan Belajar Bahasa Indonesia ” relatif telah memenuhi tuntutan 

kurikulum, teori pembelajaran bahasa, dan teaori menulis. Buku Terampil 

Berbahasa Indonesia 2  belum memenuhi tuntutan kurikulum teori pembelajaran 

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

tersebut tidak menerapkan prinsip perjenjangan. 

 Muna (2005) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Kualitas Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas X SMA Terbitan 

Erlangga dan Grasindo.” Metode pengumpulan datanya menggunakan metode 

pilah dan catat, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

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

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

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Eerlangga dan Grasindo. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas isi buku pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia terbitan Erlangga adalah 97,92%, sednagkan kualitas isi buku pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia terbitan Grasindo adalah 85%. Kualitas cara 

penyajian materi buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Erlangga 

adalah 100%, sedangkan kualitas cara penyajian materi buku palajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia terbitan Grasindo adalah 83,31%. Kualitas bahasa dan 

keterbacaan  buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Erlangga adalah 

98,67%, sedangkan kualitas cara penyajian materi buku palajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia terbitan Grasindo adalah 77,33%. Kualitas grafika buku 
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pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terbitan Erlangga dan Grasindo adalah 

84%.  

Priyanti (2005) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Kesesuaian dan Spiralisasi Pengembangan Materi Keterampilan Berbahasa pada 

Aspek Berbicara dalam Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMA Terbitan 

Grasindo dengan Kurikulum 2004” dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dan juga kuantitatif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

secara umum kesesuaian materi aspek berbicara yang terdapat dalam buku teks 

yang dikaji kurang sesuai dengan kurikulum 2004. Dari 30 pembelajaran untuk 

kelas X, XI, dan XII yang sesuai adalah delapan. Kedelapan pembelajaran kelas 

XI, dan dua pembelajaran untuk kelas XII. Adapun yang tidak sesuai 22 

pembelajaran terdiri atas delapan pembelajaran untuk kelas X, delapan 

pembelajaran untuk kelas XI, dan enam pembelajaran untuk kelas XII. Secara 

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

Sistem spiralisasi untuk SMA kelas X sudah mencerminkan prinsip perjenjangan 

dan pembobotan, sistem spiralisasi untuk kelas XI dan kelas XII kurang 

mencerminkan prinsip perjenjangan, tetapi sudah mencerminkan prinsip 

pembobotan yaitu diupayakan untuk mengarah pada perataan yang bersiklus. 

Kisro (2005) melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul 

“Cakupan Bahan Ajar Berbicara dalam Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia SMK serta Saran Perbaikannya.” Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik telaah isi dan teknik catat. Untuk analisis datanya digunakan analisis 

formatif. Hasil penelitiannya (1) cakupan tujuan pembelajaran bahan ajar 
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berbicara pada keempat buku PBSI yang diteliti hanya memuat sebagian aspek 

pengetahuan, yakni ingatan, pemahaman, dan penerapan. Adapun aspek 

pengetahuan lain, yakni analisis, sintesis, dan evaluasi serta aspek keterampilan 

dan sikapnya tidak dimuat; (2) bahan ajar berbicara subunit pelajaran keempat 

buku itu tidak memuat forum bahasan secara lengkap dan terpadu, yakni kegiatan 

berbicara, forum komunikasi, penutur, mitra tutur, dan pihak lain (beserta 

sikapnya), tuturan dalam satuan wacana, unsur wacana, tujuan, sarana pertuturan, 

serta administrasi dan pengelolaan yang terpadu dalam pemakaian bahasa. 

Rincian ketidaklengkapannya adalah (a) buku PBSI kelas tiga SMK susunan 

MGPD BSI SMK Banyumas hanya memuat kegiatan dalam contoh wacana lepas, 

topic, dan penutur; (b) ketiga buku PBSI kelas tiga lainnya hanya memuat 

kegiatan berbicara yang terpisah dari forum komunikasi, topik penutur, dan forum 

komunikasi yang tidak difungsikan sebagai konteks fisik pada beberapa subunit 

pelajarannya; (3) penyajian bahan ajar pada tiap unit pelajaran keempat buku 

PBSI itu menunjukkan bahwa keempat buku tersebut menerapkan strategi 

penyajian yang berorientasi pada tujuan, berpusat pada bahan ajar, prinsip belajar, 

kadar keaktifan siswa serta pemerolehan dan pembelajaran bahasa secara terpadu. 

Rinciannya adalah (a) strategi yang berpusat pada bahan ajar, prinsip belajar, 

kadar keaktifan, siswa diterapkan pada keempat buku PBSI itu. Akan tetapi, 

keempat buku tersebut tidak menerapkan strategi yang berpusat pada pemerolehan 

dan pembelajaran bahasa; (b) strategi penyajian yang berorientasi pada tujuan 

tidak diterapkan pada buku PBSI susunan Euis Honiarti dan Ani Hasanah, tetapi 

diterapkan pada ketiga buku PBSI lainnya. 
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Budiarti (2009) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Analisis Kualitas Materi Membaca Buku Teks Bahasa Jawa SMP Terbitan 

Aneka Ilmu.” Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitas materi 

membaca yang terdapat dalam buku teks yang dikaji sudah sangat baik untuk 

dijadikan sebagai buku pegangan dalam proses pembelajaran. Hal tersbut dapat 

dilihat pada perhitungan prosentase pada setiap aspek, antara lain 1) kualitas 

aspek isi materi membaca pada kelas VII, VIII, IX masing-masing adalah 75,15%, 

89,09%, dan 89,69%; 2) kualitas aspek cara penyajian materi membaca pada kelas 

VII, VIII, IX masing-masing adalah 84%, 86,16%, dan 86,54%. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

tentang telaah buku teks sangatlah menarik untuk dikaji dengan berbagai sudut 

pandang ilmu tertentu. Berpijak dari beberapa penelitian ini pula, peneliti akan 

meneliti tentang telaah buku teks, yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE) SMP 

kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-

Sutopo dikaji dari segi isi, bahasa dan pola penyajiannya. Penelitian ini memiliki 

kajian yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan 

itu terletak pada aspek yang dikaji yaitu dari segi isi, bahasa, dan pola 

penyajiannya. Dengan penelitian yang berbeda ini, diharapkan dapat melengkapi 

penelitian tentang telaah buku teks. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Pada bagian ini dibahas berbagai teori yang terkait dengan permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini. Hal-hal yang dibahas meliputi hakikat buku teks, 



18 

 

 

fungsi buku teks, kualitas buku teks, kelayakan isi buku teks, instrumen aspek 

penyajian materi, kelayakan bahasa, dan hakikat buku sekolah elektronik. 

 

2.2.1 Hakikat Buku Teks 

 Dalam dunia pendidikan, buku teks sangat berperan penting dalam proses 

belajar mengajar. Dalam menyebutkan istilah bahan ajar, sering berbeda-beda ada 

yang mengatakan sebagai buku teks dan ada pula yang menyebutkan dengan buku 

pelajaran, namun pada dasarnya adalah sama dan memiliki peran yang penting 

dalam dunia pendidikan. Istilah buku teks merupakan terjemahan atau padanan 

textbook dalam bahasa Inggris yang artinya buku pelajaran. 

 Banyak pendapat ahli yang mengemukakan pengertian buku teks, salah 

satunya Quest (dalam Tarigan 1990:11) mengatakan bahwa buku teks adalah 

rekaman pikiran rasial yang disusun untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan 

instruksional. Lebih rincinya, menurut Bacon (dalam Tarigan 1990:11) buku teks 

adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat disusun 

dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan dilengkapi 

dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. 

 Large (dalam Tarigan 1990:11) berpendapat bahwa buku teks adalah buku 

standar atau buku setiap cabang khusus dan dapat terdiri dari dua tipe, yaitu buku 

pokok atau utama dan suplemen atau tambahan. Buku pokok biasanya dijadikan 

acuan pembelajaran yang diguanakan oleh guru dan siswa di sekolah, sedangkan 

buku suplemen atau buku tambahan merupakan buku pelengkap seperti LKS. 

Dalam buku pelengkap biasanya berisi ringkasan materi yang ada dalam buku 
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pokok dan kegiatan evaluasi sesudahnya. 

 Menurut beberapa ahli dalam pusat perbukuan (Depdiknas 2005:4) buku 

pelajaran adalah media pembelajaran (instruksional) yang dominan peranannya di 

kelas, media penyampaian materi kurikulum, dan bagian sentral dalam suatu 

sistem pendidikan. 

 Buku pelajaran sesungguhnya media yang sangat penting dan strategis 

dalam pendidikan. Ia adalah penafsir pertama dan utama dari visi dan misi sebuah 

pendidikan. Buku pelajaran, sebenarnya dapat dijadikan “jalan pintas” 

meningkatkan mutu pendidikan. Di samping bertgas menyampaikan koherensian 

antar konsep kunci dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari 

siswa. Buku pelajaran berperan membantu perkembangan kecerdasan, memberi 

inspirasi/ide kepada siswa/ guru untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang topik-

topik yang disampaikan (Cekley dalam Subyantoro 2006). 

Dalam Permen Nomor 11 pasal 1 tentang buku teks, dinyatakan bahwa 

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

memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, 

budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

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

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa buku teks 

adalah buku mata pelajaran yang disusun oleh para pakar sesuai dengan 

kurikulum, terdiri atas materi pembelajaran, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari siswa dan digunakan untuk membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan 
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belajar mengajar 

 

2.2.2 Fungsi Buku Teks 

 Setiap pembuatan sesuatu pasti mempunyai maksud dan fungsi tertentu. 

Sama halnya dalam pembuatan buku teks, fungsi buku teks diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pembacanya. Fungsi buku teks secara umum adalah membantu 

memudahkan siswa dalam pembelajaran. 

 Kedudukan buku pelajaran bahasa yang penting itu muncul karena buku 

memiliki beberapa fungsi yang strategis. Menurut Cunningsworth (dalam  

Sumardi 2000:7) fungsi buku pelajaran bahasa dalam KBM, antara lain (1) 

sumber yang disajikan untuk pelatihan bahasa lilsan dan tulis; (2) sumber kegiatan 

siswa dalam latihan berkomunikasi; (3) sumber acuan siswa untuk belajar tata 

bahasa, kosa kata, lafal, dan sebagainya; (4) sumber gagasan dan dorongan 

kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kelas; (5) perwujudan silabus yang di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran yang telah digariskan; (6) sumber belajar 

dan tugas; (7) bantuan bagi guru yang kurang berpengalaman untuk 

mengembangkan kepercayaan diri. 

 Fungsi buku teks menurut Pusbuk (Depdiknas 2004:2), antara lain buku 

pelajaran menyediakan materi yang tersusun untuk keperluan pembelajaran siswa 

dan materi yang sudah dipersiapkan, dipilih, dan ditentukan cakupan dan 

urutannya sehingga memberikan kemudahan bagi siswa yang sedang belajar. 

 Menurut Krisanjaya (dalam Kisro 2005:50) ada lima fungsi buku teks 

pelajaran bagi guru dan dua fungsi bagi siswa. Fungsi buku teks bagi siswa adalah 
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sebagai saran kepastian tentang bahan ajar yang akan dipelajarinya; sebagai alat 

belajar di dalam dan di luar kelas (di luar kelas sebagai guru) yang di dalamnya 

ada petunjuk teori maupun konsep-konsep bahan latihan atau evaluasi. Adapun 

fungsi buku teks untuk guru antara lain berfungsi sebagai pedoman untuk 

mengidentifikasi bahan ajar, mengetahui urutan bahan ajar, mengetahui teknik 

dan metode pembelajaran, memperoleh bahan ajar dengan mudah dan sebagai alat 

pembelajaran. 

 Dari beberapa fungsi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

fungsi buku teks adalah sebagai sumber, acuan, dan gagasan bagi siswa dan guru 

dalam pembelajaran serta perwujudan dari silabus yang memuat tujuan 

pembelajaran yang telah digariskan di dalamnya. 

 

2.2.3 Kualitas Buku Teks 

 Kualitas buku teks yang baik itu akan sangat berpengaruh terhadap 

kualitas peserta didik dalam pembelajaran karena buku teks yang berkualitas 

dapat memotivasi siswa dalam membaca dan mempelajari apa yang ada dalam 

buku teks tersebut. Buku teks bahasa Indonesia bermutu tinggi akan 

meningkatkan kualitas dan hasil pengajaran bahasa Indonesia. 

 Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Nomor: 1715/A8.2/LL/2009 tentang penetapan buku pengayaan pengetahuan, 

buku pengayaan keterampilan, buku pengayaan kepribadian, buku referensi, dan 

buku panduan pendidik sebagai buku nonteks pelajaran yang memenuhi syarat 

kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar 
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dan menengah. Berikut ini hal-hala yang harus diperhatikan. 

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2005, Pusat Perbukuan Departemen Nasional mempunyai tugas dan fungsi 

antara lain melakukan pengendalian mutu buku termasuk penilaian buku 

nonteks pelajaran; 

2) bahwa buku nonteks pelajaran yang mencakup buku pengayaan pengetahuan, 

buku pengayaan keterampilan, buku pengayaan kepribadian, buku referensi, 

dan buku panduan pendidik berperan penting dan strategis dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; 

3) bahwa buku-buku nonteks pelajaran yang diterbitkan oleh penerbit swasta 

yang akan digunakan di sekolah dipandang perlu untuk dinilai kelayakan 

materi/isi, penyajian, bahasa dan grafika; 

4) bahwa berdasarkan pengajuan dari penerbit dan/atau calon pengguna, Pusat 

Perbukuan telah melakukan penilaian sejumlah buku nonteks pelajaran yang 

dilakukan oleh ahli bidang studi, dan ahli pendidikan yang relevan; 

5) bahwa buku-buku nonteks pelajaran hasil penilaian tersebut perlu ditetapkan 

sebagai buku-buku nonteks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah; 

6) bahwa sehubungan dengan butir a, b,c, d, dan e, maka buku-buku nonteks 

pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu ditetapkan 

oleh Kepala Pusat Perbukuan. 
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 Menurut Tambupolon (dalam Pusbuk 2005:17) ada dua hal yang perlu 

diperhatikan delam mengukur kualitas buku teks. 

1. Pertama adalah hal yang langsung tampak, yakni format buku (bentuk atau 

konstruksi buku secara keseluruhan, seperti ukuran dan jilid, kulit luar, kertas, 

gambar dan ilustrasi, serta warna-warna yang digunakan. 

2. Kedua adalah isi atau materi buku (yang harus sesuai dengan jenjang 

perkembangan kognitif siswa, seperti penggunaan bahasa dan ilustrasi). 

  Houtz (dalam Pusbuk 2005:17) mengembangkan istrumen dasar penilaian 

buku pelajaran menjadi sebelas unsur, yakni (1) pengarang dan latar belakangnya, 

(2) isi atau materi, (3) kosakata dan kalimat, (4) makna dan pemahaman, (5) 

penyajian materi, (6) latihan dan praktik, (7) perbedaan individu, (8) pengukuran 

prestasi, (9) pemecahan masalah, (10) tujuan buku, dan (11) fisik buku. 

Bahasa sebagai salah satu faktor penentu kelayakan sebuah buku teks 

(pelajaran) adalah sarana penyampaian dan penyajian bahan, seperti kosakata, 

kalimat, paragraf, dan wacana. Sedangkan keterbacaan sebuah buku teks berkaitan 

dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana) bagi 

kelompok atau tingkatan siswa. Berbagai ahli keterampilan membaca sependapat 

bahwa bahasa dan keterbacaan sebuah buku pelajaran menjadi ukuran kualitas 

buku pelajaran. Ada tiga ide utama yang terkait dengan keterbacaan, yaitu: 

1) Kemudahan untuk dibaca (berhubungan dengan bentuk tulisan atau tipografi: 

ukuran huruf dan lebar spasi, yang berkaitan dengan aspek grafika); 

2) Kemenarikan (berhubungan dengn minat pembaca, kepaduan ide bacaan, dan 

penilaian keindahan; gaya tulisan, yang berkaitan dengan aspek penyajian 
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materi); dan 

3) Kesesuaian (berhubungan dengan kata dan kalimat, panjang-pendek, frekuensi, 

bangun kalimat, dan susunan paragraf, yang berkaitan dengan bahasa dan 

keterbacaan serta dengan usi kematangan siswa). Oleh karena itu, dalam 

pedoman ini, penilaian aspek bahasa dan keterbacaan diungkap melalui sub 

aspek 1) kesesuain bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia dan 2) 

keterbacaannya. Prinsip pembelajaran bahasa dapat dilihat dari dua aliran, 

yaitu alliran empiris dan aliran rasionalis. Kedua aliran itu telah memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap prinsip-prinsip yang dijadikan orang 

sebagai landasan dalam melaksanakan pengajaran bahasa. Metode pengajaran 

bahasa dan pelaksanaan pengajaran bahasa dan pelaksanaan pengajaran bahasa 

sangat tergantung pada pandangan orang tentang apa sesungguhnya bahasa itu 

dan bagaimana proses belajar bahasa itu terjadi pada manusia (Mackey dalam 

Hidayat 2000:60-61). 

  Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan kualitas buku teks yaitu dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dan buku teks tersebut memenuhi standar yang 

telah ditentukan oleh Pusbuk Depdiknas, yaitu memnuhi empat aspek, antar lain 

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

aspek kegrafikaan. 

 

2.2.3.1 Kriteria Kelayakan Isi Buku Teks  

 Kelayakan isi merupakan bahan pembelajaran yang disajikan di dalam 

buku pelajaran. Kelayakan isi suatu bahan ajar memiliki kedalaman dan keluasan 
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materi. Kedalaman materi, yakni uraian materi pendukung tercapainya minimum 

kompetensi dasar dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Keluasan 

materi, maksudnya materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang mendukung 

pencapaian semua kompetensi dasar dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta 

didik. 

 Kriteria materi harus spesifik, jelas, akurat, dan muktahir dari segi 

penerbitan. Informasi yang disajikan tidak mengandung makna yang bias. 

Kosakata, struktur kalimat panjang paragraf, dan tingkat kemenarikan sesuai 

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

dari sumber otentik lain diberikan sumber rujukannya. Ilustrasi harus sesuai 

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

harus akurat, dan sederhana. Sementara itu, 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 (Pusbuk 2005:18). 

 Isi buku merupakan bahan pelajaran yang disajikan di dalam buku 

pelajaran. Untuk mengetahui isi di dalam buku pelajarandiperlukan ukura-ukuran 

standar yang mencangkup masalah a) kesesuaian materi dengan kurikulum, b) 

relevansi materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan, c) kebenaran materi ditinjau 

dari segi ilmu bahasa dan ilmu sastra, dan d) kesesuaian materi pokok dengan 

tingkat perkembangan kognitif siswa. 

 Subaspek kesesuaian materi dengan kurikulum mengacu pada kriteria 
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berikut ini. 

1) Kecocokan bahan pelajaran dengan materi pokok yang tercantum dalam 

kurikulum secara proposional. Indikatornya memuat materi (a) keterampilan 

berbahasa, dan (b) keterampilan bersastra. 

2) Keterpaduan materi keterampilan berbahasa dan pengalaman bersastra. 

Indikatornya memuat materi keterampilan berbahasa dan penglaman bersastra 

(a) dikembangkan secara terpadu, dan (b) berorientasi pada proses 

pembelajaran, bukan pada pengetahuan. 

3) Keseuaian pengayaan materi dengan kurikulum. Indikatornya memuat 

kesesuian pengayaan materi dengan kurikulum (a) penambahan materi berupa 

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

penyediaan konteks sosial budaya berupa latar waktu dan tempat, dan (c) 

perincian atas materi pokok, seperti definisi, uraian, dan contoh (Pusbuk 

2005: 22-23) 

  Subaspek relevansi materi ditinjau dari segi tujuan pendidikan mengacu 

pada kriteria relevansi penggunaan kalimat atau wacana menimbulkan dorongan 

dan penghargaan terhadap salah satu tujuan pendidikan, yakni (a) kebhinekaan: 

kesadaran akan keberagaman dalam masayarakat dan kesediaan untuk hidup 

bersama dengan rukun, (b) pengembangan budaya bangsa, (c) pengembangan 

ilmu, teknologi, dan seni, serta (d) pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan 

perasaan, dan kesantunan sosial (Pusbuk 2005: 24). 

  Kriteria pada subaspek kebenaran materi ditinjau dari segi ilmu bahasa dan 

ilmu sastra, adalah 
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1) Kebenaran dalam menjelaskan prinsip kebahasaan dipandang dari ilmu 

bahasa. Indikatornya memuat prinsip kebahasaan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya (disertai contoh-contoh) dan mengarah 

pada peningkatan keterampilan berbahasa, 

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

Indikatornya memuat prinsip kesastraan dapat dipertanggungjawabkan secara 

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

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

pembelajaran. Indikatornya memuat wacana untuk menyajikan materi sesuai 

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

wacana percakapan sesuian dengn konteks percakapan). 

  Kriteria subaspek kesesuaian materi pokok dengan tingkat perkembangan 

kognitif siswa yaitu struktur kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa. Indikatornya memuat penggunaan struktur 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan pikiran, perasaan, dan etika siswa. Serta 

materi mengandung unsur edukatif (Pusbuk 2005). 

 

Deskripsi Kriteria Kelayakan Isi 

No. Subaspek Indikator 

1. Kesesuaian materi 

dengan kurikulum 

Memuat keterampilan berbahasa dan 

pengalaman bersastra. 

Kesesuaian pengayaan materi dengan 

kurikulum. 
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2. Relevansi materi 

ditinjau dari segi tujuan 

pendidikan 

Penggunaan kalimat atau wacana 

menimbulkan dorongan dan penghargaan 

terhadap salah satu tujuan pendidikan, yakni: 

kebhinekaan; kesadaran akan keanekaragaman 

dalam masyarakat dan kesediaan untuk hidup 

bersama dengan rukun, mengembangkan 

budaya bangsa, pengembangan ilmu, 

teknologi, dan seni, serta pengembangan 

kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, dan 

kesantunan sosial. 

3. Kebenaran materi 

ditinjau dari segi ilmu 

bahasa dan ilmu sastra 

Prinsip kebahasaan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya (disertai contoh-

contoh) dan mengarah pada peningkatan 

keterampilan berbahasa. 

Prinsip kesastraan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

mengarah pada peningkatan apresiasi, 

ekspresi, dan kreasi siswa. 

Wacana untuk menyajikan materi sesuai 

dengan ciri-ciri jenis wacana itu (contoh, 

wacana puisi sesuai dengan hakikat puisi). 

4. Kesesuaian materi 

pokok dengan tingkat 

Penggunaan struktur kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan pikiran, perasaan, 
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perkembangan kognitif 

siswa 

dan moral siswa. Materi mengandung unsur 

edukatif. 

5. Keluasan dan kedalaman 

materi 

Mencerminkan jabaran yang mendukung 

pencapaian kompetensi dasar dan kesesuaian 

dengan tingkat pendidikan peserta didik. 

Kesesuaian materi pendukung dan kualitas 

wacana. 

 

2.2.3.2 Kriteria Aspek Penyajian Materi 

 Aspek ini merupakan aspek tersendiri yang harus diperhatikan dalam buku 

teks, baik berkenaan dengan (1) sistematika penyajian, keruntutan konsep, dan 

keseimbangan anatarbab, (2) penyajian pembelajaran yang meliputi keterpusatan 

pada pendidik, merangsang metakognisi peserta didik, dan merangsang daya 

imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik, dan (3) kelengkapan penyajian yang 

meliputi bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penyudah. 

  Subaspek teknik penyajian memiliki kriteria antara lain (1) konsistensi 

sistematika penyajian, dengan indikator sistematika penyajian disampaikan secara 

jelas, fokus, dan taat asas dalam setiap bab, yakni ada bagian pendahuluan (berisi 

tujuan karyaan buku teks pelajaran, sistematika buku, cara belajar yang harus 

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

(uraian, wacana, pelatihan, ilustrasi, gambar dan pendukung lain), serta bagian-

bagian penutup (rangkuman, ringkasan), serta relevan dengan pokok bahasan 

sehingga mampu membangkitkan rasa senang siswa dalam belajar, (2) keruntutan 
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konsep, dengan indikator uraian, latihan, contoh dalam hal materi kebahsaan dan 

kesastraan yang disajikan ada hubungan satu dengan yang lain sehingga peserta 

didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan terintergrasi dan 

holistic sesuai tuntutan antar KD, dan (3) keseimbangan anatarbab, dengan 

indikator uraian substansi antarbab (tercermin dalam jumlah halaman), 

proporsional dengan mempertimbangkan KD yang didukung dengan beberapa 

latihan, contoh, ilustrasi, atau gambar secara seimbang sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing pokok bahasan. 

  Subaspek penyajian pembelajaran memiliki kriteria, antara lain (1) 

keterpusatan pada peserta didik, dengan indikator sajian materi menempatkan 

peserta didik sebagai subjek pembelajaran sehingga uraian dalam buku perlu 

didukung oleh kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar peserta 

didik, misalnya dengan tugas-tugas mandiri. Penyajian materi bersifat interaktif 

dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan 

emosional dalam pencapaian SK dan KD sehingga antarpeserta didik termotivasi 

untuk belajar secara komprehensif tentang berbagai persoalan kebahasaan dan 

kesastraan, (2) merangsang metakognisi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari 

materi pelajaran dengan rasa senang, dan (3) merangsang daya imajinasi dan 

kreasi berpikir peserta didik, dengan indikator penyajian materi dapat merangsang 

daya imajinasi dan kreasi peserta didik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan 

latihan. 

  Subaspek kelangkapan penyajian materi memiliki kriteria, antara lain (1) 
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bagian pendahulu, dengan indikator pendahuluan berisi pengantar materi setiap 

bab. Biasanya pendahuluan memuat tujuan yang hendak dicapai melalui sajian 

bab, materi, dan pelatihan yang akan dibahas pada bab tersebut, (2) bagian isi, 

dengan indikator bagian isi memuat SK dan KD. Perincian yang paling lengkap 

ada pada bagian isi mulai dari bab, subbab sampai subbab-subbab dengan 

pengembangnnya, serta rangkuman setiap bab, dan (3) bagian penyudah, dengan  

indikator bagian ini berisi rujuan, daftar pustaka, indeks, glosarium, dan evaluasi. 

 

Deksripsi Kriteria Pola Penyajian 

No. Subaspek Kriteria Indikator 

a. Konsistensi 

sistematika 

penyajian 

Sistematika disampaikan secara jelas, 

fokus, dan taat asas dalam setiap bab, 

yakni ada bagian pendahuluan, isi, 

penutup, dan relevan dengan pokok 

bahasan sehingga mampu 

membangkitkan rasa senang siswa 

dalam belajar. 

1 Teknik 

Penyajian 

b. Keruntutan 

konsep 

Uraian, latihan, dan contoh dalam hal 

materi kebahasaan dan kesastraan 

yang disajikan ada hubungan satu 

dengan yang lain sehingga peserta 

didik mampu mengaplikasikan 

konsep-konsep dasar keilmuan secara 
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terintegrasi dan holistik sesuai 

tuntuan KD. 

  

c. Keseimbangan 

antarbab 

Uraian substansi antarbab (tercermin 

dalam jumlah halaman). Proporsional 

dengan mempertimbangkan KD yang 

didukung dengan beberapa pelatihan, 

contoh, ilustrasi atau gambar secara 

seimbang sesuai dengan kebutuhan 

tiap-tiap pokok bahasan. 

a. Keterpusatan 

pada peserta didik 

Sajian materi menempatkan peserta 

didik sebagai subjek pembelajaran 

sehingga uraian dalam buku perlu 

didukung oleh kegiatan yang mampu 

membentuk kemandirian belajar 

peserta didik. 

b. Merangsang 

metakognisi 

peserta didik 

Sajian materi dapat mengembangkan 

motivasi belajar peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk 

berpikir kreatif tentang apa, mengapa, 

dan bagaimana mempelajari materi 

pelajaran dengan rasa senang. 

2. Penyajian 

materi 

c. Merangsang 

daya imajinasi 

Penyajian materi dapat merangsang 

daya imajinasi dan kreasi berpikir 
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  dan kreasi 

berpikir peserta 

didik 

peserta didik melalui ilustrasi, 

analisis kasus, dan latihan. 

a. Bagian 

pendahulu 

Pendahuluan berisi pengantar materi 

seitap bab. Biasanya pendahuluan 

memuat tujuan yang hendak dicapai 

melalui sajian bab, materi, dan 

pelatihan yang akan dibahas pada bab 

tersebut. 

b. Bagian isi Bagian isi adalah bagian yang 

memuat keseluruhan materi yang 

memuat SK dan KD. Perincian yang 

paling lengkap ada pada bagian isi 

mulai dari bab, subbab, sampai 

subbab-subbab dengan 

pengembangnnya, serta rangkuman 

setiap bab. 

3. Kelengkapan 

Penyajian 

c. Bagian 

penyudah 

Bagian penyudah berisi rujukan, 

daftar pustaka, indeks, glosarium, dan 

evaluasi. 

 

2.2.3.2  Kriteria Kelayakan Bahasa 

 Penyampaian bahan pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia yang 
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baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan keperluan 

komunikasi dalam pembelajaran, bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai 

dengan kaidah kebahasaan, yang meliputi aspek tata bunyi, tata bahasa yang 

meliputi kata dan kalimat, kosakata, ejaan, dan makna (Sugono 1989: 20). 

 Dari segi bahasa, bahan ajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) 

bahasa yang digunakan dalam bahan ajar mudah dipahami peserta didik, jelas, dan 

tidak menimbulkan salah tafsir, 2) bahasa sesuai dengan ketentuan bahasa yang 

baik dana benar, 3) bahasa sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan tuntutan 

bahasa yang baik dan benar, 4) panjang kalimat sesuai dengan usia dan tingkat 

perkembangan intelektual peserta didik atau pembaca, (6) kosa kata yang 

digunakan sesuai dengan keadaan sekarang (bahasa hidup), bukan bahasa yang 

sudah ketinggalan (bahasa nanti), dan (7) alenia ditata secara baik, peserta didik 

dapat memahami dengan jelas apa yang harus dikerjakan. 

 Goodman dan Burk (Sumardi, 2000:87) berpendapat bahwa untuk memilih 

dan mengembangkan bahan pelajaran bahasa perlu mempertimbangkan tiga hal, 

yaitu (1) kebutuhan siswa, (2) kedekatan bahasa dengan bahasa/kemampuan 

berbahasa siswa, dan (3) kemenarikan bahan tersebut bagi siswa. Bahasa pelajaran 

bahan yang baik yaitu ada kedekatan bahan bahasa tersebut dengan 

bahasa/kemampuan bahasa siswa. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, 

mengingat karya buku adalah orang dewasa yang secara kematangan bahasa jauh 

lebih tinggi dari siswa. Sangat mungkin terjadi kesenjangan bahasa buku teks 

dengan kemampuan bahasa siswa. 

 Ella dkk. Dalam bukunya yang berjudul Karyaan Bahan-bahan Pelajaran 



35 

 

 

(2004: 8-12) bahasa yang digunakan dalam buku teks adalah 1) menggambarkan 

karyaan yang kaya, 2) gaya karyaan yang tepat, 3) struktur bahasannya beragam 

dan tidak monoton, 4) kesesuaian bahasa dengan sekelompok umur pembaca, 5) 

istilah/terminologi tepat, 6) bahasa efektif, dan 7) penyajian informasi yang sama 

dengan cara yang berbeda. 

 Dari berbagai pendapat di atas sejalan dengan deskripsi butir instrumen 

penilaian buku teks pelajaran bahasa Indonesia sekolah mengengah pertama/ 

madrasah tsanawiyah mengatakan bahwa kelayakan bahasa meliputi tiga aspek, 

yaitu 1) kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, 2) komunikatif, 

dan 3) keruntutan dan kesatuan gagasan. 

 

Deskripsi Kriteria Kelayakan Bahasa 

No. Subaspek Indikator 

a. Bahasa yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep atau ilustrasi sampai 

dengan contoh abstrak. 

1.  Kesesuain dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

tingkat intelektual peserta didik (secara 

imajinatif dapat dibayangkan oleh peserta 

didik). 

2. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan sosial 

a. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kematangan sosial emosional peserta 

didik. 
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 emosional b. Bahasa yang digunakan menggambarkan 

konsep-konsep mulai dari lingkungan 

terdekat (lokal) sampai dengan 

lingkungan global. 

a. Pesan disajikan secara 

- Menarik 

- Mudah 

- Jelas 

- Tepat sasaran 

- Tidak menimbulkan makna ganda dan 

- Lazim dalam komunikasi lisan atau 

tulis 

b. Tingkat keterbacaan bahasa/teks dilihat 

dari 

- Panjang kalimat 

- Panjang kata, dan 

3. Kesesuaian dengan 

tingkat keterbacaan 

bahasa 

- Diksi 

a. Ilustrasi yang digunakan dapat 

menjelaskan materi dalam setiap bab atau 

subbab 

4. Ketepatan bahasa 

b. Ilustrasi merangsang peserta didik 

mempertanyakan yang disajikan dalam 

buku teks tersebut. 
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a. Penyampaian pesan antara satu bab 

dengan bab lain yang berdekatan 

mencerminkan hubungan logis. 

b. Penyampaian pesan antarbab yang 

berdekatan mencerminkan 

- Kehosian 

- kekoherensian dan 

5. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

- Keterkaitan isi 

a. Penyampaian pesan antarkalimat dalam 

satu paragraf mencerminkan 

- Kekohesian 

- Kekoherensian dan 

6. Keruntutan dan 

keterpaduan paragraf 

- Keterkaitan isi 

  

2.2.4 Hakikat Buku Sekolah Elektronik 

 Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Salah satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi 

daerah dewasa ini adalah ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional 

pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah 

membeli hak cipta buku teks pelajaran dari karya/penerbit. Selanjutnya buku-buku 

tersebut disajikan dalam bentuk buku elektronik (ebook) dengan nama Buku 

Sekolah Elektronik (BSE). 
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 Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau juga disebut ebook ini memang 

merupakan buku teks yang diguankan di sekolah-sekolah yang ada Indonesia. 

Buku Sekolah Elektronik ini memang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang 

sedang digunakan saat ini dan selalu mengikuti perkembangan kurikulum yang 

berlaku sehingga sekolahan di Indonesia menjadikan BSE sebagai acuan dalam 

pembelajaran.  

 Pada tahap awal BSE meluncurkan 49 judul buku teks pelajaran untuk 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK. Secara bertahap judul buku teks pelajaran dalam 

BSE akan terus bertambah seiring dengan selesainya proses penilaian buku teks 

pelajaran yang dilakukan oleh BSNP, dan bertambahnya buku teks pelajaran yang 

hak ciptannya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional. 

 Menurut Pusat Pebukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Visi dan Misi 

diterbitkannya Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah menyediakan buku sekolah 

yang memenuhi standar, bermutu, murah dan mudah diperoleh. Selain itu, tujuan 

Pusbuk menerbitkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yaitu 

1. Menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa. 

2. Merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

3. Memberi peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak, memfotokopi, 

mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur 

perijinan, dan bebas biaya royalti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan 

Menteri. 

4. Memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan 
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memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan Menteri. 

Beberapa keuntungan BSE 

1. Konten: 

 Memenuhi standar kelayakan berdasarkan rekomendasi BSNP. 

2. Jaringan: 

 Didukung jaringan internet masuk sekolah melalui JARDIKNAS. 

3. Kemudahan: 

 Dapat didownload dan digandakan oleh siapa saja. 

4. Harga: 

 Harga cetak massal lebih kompetitif dibanding harga penerbitan. 

Sasaran BSE adalah siswa, guru dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

BSE, baik dalam bentuk buku maupun rekaman cakram (CD/DVD) dapat 

digandakan dan diperdagangkan dengan ketentuan tidak melebihi Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan 

memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Diharapkan masyarakat luas dapat 

memanfaatkan fasilitas BSE dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam rangka 

mewujudkan ketersediaan buku pelajaran yang bermutu, murah, dan mudah 

diperoleh dilingkungan sekolah (www.depdiknas.co.id). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Kajian isi, bahasa, dan pola penyajian merupakan aspek penting untuk 

dipertimbangkan oleh pendidik dalam memilih buku teks pelajaran yang 
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berstandar nasional. Kelayakan isi yang mencakup subkomponen, yaitu (1) 

kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD; (2) keakuratan materi; (3) 

pendukung materi pembelajaran. Kelayakan pola penyajian mencakup 

subkomponen yaitu, (1) teknik penyajian; (2) penyajian pembelajaran; (3) 

kelengkapan penyajian. Pada kelayakan pola bahasa dapat dilihat pada ejaaan 

yang terdapat dalam buku BSE apakah sudah sesuai dengan EYD atau belum. 

 Berkenaan dengan pentingnya faktor buku pelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP segera timbul pertanyaan apakah isi, 

bahasa, dan pola penyajian buku teks bahasa Indonesia tepatnya BSE yang 

dipakai di sekolah-sekolah sudah memenuhi standar mutu? Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian terhadap buku teks bahasa Indonesia yaitu BSE SMP kelas 

VII. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi, yaitu analisis yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan data yang kompleks. Weber (dalam Moleong ) 

menyatakan bahwa kajian isi adalah metodolgi penelitian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau 

dokumen. Ada definisi lain tentang analisis isi seperti yang diungkapkan Zuchdi 

(1993:1) bahwa analisis isi adalah teknik yang sistematis untuk menganalisis 

makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Definisi lain dari analisis ini 

diungkapkan oleh Kripendorff (dalam Moleong 2007:220) mengemukakan 

analisis isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik simpulan 

yang replikatif dan sahih dari data atau dasar konteksnya. 

Pendekatan penelitian analisis isi dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh kualitas kelayakan isi, penyajian, dan 

bahasa pada BSE (Buku Sekolah Elektronik) bahasa Indonesia SMP kelas VII 

karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati Sutopo. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa 

Indonesia untuk SMP kelas VII karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo. Ketiga buku tersebut dipilih untuk diteliti karena 
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dari hasil penelitian di lapangan, BSE bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII 

karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo 

digunakan sebagai buku pegangan di beberapa sekolah (wawancara). 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini adalah pola kajian isi, penyajian, dan bahasa. Sumber 

data penelitian ini adalah buku teks bahasa Indonesia SMP kelas VII, yaitu Buku 

Sekolah Elektronik (BSE), karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, 

dan Maryati-Sutopo. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah kualitas kelayakan isi, bahasa, dan 

penyajian dari bahan ajar berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE) untuk SMP 

kelas VII sebagai sampel, yaitu karya karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo dan membandingkan kualitas mana yang lebih baik 

antara BSE kelas VII karya Ratna Susanti atau antara BSE kelas VII karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih dan karya Maryati-Sutopo . 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kartu data. Kartu data 

digunakan untuk menilai aspek pola penyajian buku teks. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari instrumen yang diusulkan oleh 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu sistem pendukung 
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keputusan yang siap dipakai dalam proses penilaian naskah buku. Sesuai dengan 

standar buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, butir-butir yang terdapat di 

dalam format kelayakan isi, pola penyajian, dan kelayakan bahasa. 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kartu data. 

Contoh Kartu Data: 

Buku Kurikulum Standar Isi 

Standar Kompetensi 

3. Memahami ragam teks nonsastra dengan 

berbagai cara membaca. 

Pelajaran 1 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Karya: Maryati-Sutopo 

Aspek: Membaca 

Kompetensi Dasar: 

3.2. Menyimpulkan isi bacaan 

setelah membaca cepat 200 

kata/menit. 

Analisis 

Dari data sebelumnya dapat 

diketahui bahwa materi dalam 

kompetensi dasar yang terdapat 

dalam buku sama dengan 

diskripsi butir penelitian buku 

teks pelajaran bahasa Indonesia 

SMP/MTs pada aspek kelayakan 

isi. 

Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 
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Simpulan : sesuai /  tidak sesuai 

 

   

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah teknik simak, pilah, dan catat. Teknik simak dilakukan untuk 

mengetahui secara keseluruhan dari isi buku. Teknik pilah dilakukan untuk 

memilah secara keseluruhan aspek membaca yang berkenaan dengan kajian isi, 

bahasa, dan pola penyajian dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) bahasa 

Indonesia SMP kelas VII. Teknik catat disajikan untuk mencatat analisis kualitas 

kelayakan kajian isi, penyajian dan bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

bahasa Indonesia kelas VII SMP. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyimak 

Peneliti membaca, memeriksa, dan mempelajari dengan teliti buku-buku 

yang dijadikan sumber data khususnya yang dikategorikan sebagai materi 

pembelajaran membaca. 

Contoh: 
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2. Pemilahan 

Setelah peneliti membaca dan mempelajari per bab dalam buku teks 

elektronik yang akan dianalisis, yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah 



46 

 

 

peneliti memilih materi yang akan dianalisis tersebut menurut kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa dengan berpedoman pada instrumen 

yang sudah dibuat oleh Pusbuk Depdiknas. 

Contoh: 

 Pada halaman 6 Buku Sekolah Elektronik (BSE) pengarang Ratna Susanti 

ini terdapat materi/KD Menemukan makna kata tertentu dalam kamus secara 

cepat dan tepat sesuai dengan konteks. Materi/KD ini merupakan satu Standar 

Kompetensi dari Membaca, yaitu Memahami ragam teks nonsastra dengan 

berbagai cara membaca. Setelah dianalisis menurut kelayakan isi, kelayakan 

bahasa, dan kelayakan pola penyajian terdapat berbagai kekurangan. 

 Dilihat dari kelayakan isi, pada kelengkapan materi terdapat kekurangan 

yaitu tidak ada wacana sebagai contoh bacaan yang bisa digunakan siswa untuk 

mencari kata-kata yang belum diketahui artinya untuk dicari artinya di kamus. 

Pada butir kesesuaian materi untuk kesesuaian wacana juga tidak ada wacana 

pembanding, penjelas, analogi, atau yang dapat digunakan untuk latihan maupun 

tugas bagi siswa sehingga tidak memotivasi siswa untuk senang belajar. Dilihat 

dari kedalaman isi materi yang disampaikan juga masih kurang. Materi yang 

disampaikan berupa menemukan makna kata tertentu dalam kamus secara cepat 

dan tepat sesuai dengan konteks tetapi cara untuk cepat mencari kata dalam kamus 

tidak dijelaskan secara rinci, tetapi lebih menjelaskan membaca memindai. Pada 

materi pendukung pembelajaran juga kurangnya ilustrasi sehingga kurang 

menarik. Contoh juga hanya ada satu dan kurang jelas. 

 Dilihat dari kelayakan penyajian, tidak ada Standar Kompetensi dan 
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Kompetensi Dasar yang ingin dicapai. Pada kelengkapan penyajian, bagian 

pendahulu memang sudah cukup lengkap karena pendahuluan memuat tujuan 

yang hendak dicapai melalui sajian bab, materi, dan pelatihan yang akan dibahas 

pada bab tersebut. Bagian isi adalah bagian yang memuat keseluruhan materi yang 

memuat SK dan KD ini masih kurang. Materi yang disampaikan sedikit tidak 

secara mendalam. Dapat dilihat tidak dijelaskan secara rinci mencari kata dalam 

kamus tetapi langsung ke contoh yang kurang jelas juga penjelasannya. Tidak 

dilengkapi rangkuman juga yang dapat membantu siswa lebih mudah mengingat 

pelajaran. Bagian penutup sudah sesuai. 

 Pada kelayakan bahasa ini memang sudah sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. Tingkat keterbacaan juga sudah sesuai dengan siswa. 

Penyampaian pesan antarkalimat dalam satu paragraf juga mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

  

3. Pencatatan 

Setelah melalui proses membaca dan memilah, peneliti kemudian 

mencatat data ke dalam kartu data yang didasarkan pada subaspek-subaspek 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa dalam Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) SMP/MTs kelas VII. Dilihat dari contoh diatas pada membaca 

memindai. 

Pada kelayakan isi, kelengkapan materi seharusnya terdapat wacana 

sebagai contoh bacaan yang bisa digunakan siswa untuk mencari kata-kata yang 

belum diketahui artinya untuk dicari artinya di kamus. Tidak seperti contoh diatas 
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setelah contoh mencari kata ”lautan” kemudian langsung latihan mencari makna 

kata yang berhubungan dengan laut. Lebih baik diberi sebuah wacana, kemudian 

dari wacana tersebut dicari kata-kata yang belum diketahui artinya kemudian cari 

di kamus makna kata tersebut. Pada butir kesesuaian materi untuk kesesuaian 

wacana juga ditambahkan wacana pembanding, penjelas, analogi, atau yang dapat 

digunakan untuk latihan maupun tugas bagi siswa sehingga tidak memotivasi 

siswa untuk senang belajar. Pada kedalaman isi materi yang ditambahkan materi 

lebih rinci langkah-langkah mencari makna kata dalam kamus.Selain itu, materi 

membaca memindai tidak perlu dijelaskan secara rinci tetapi lebih rinci untuk 

materi mencari makna kata dalam kamus. Pada materi pendukung pembelajaran 

seharusnya diberi  ilustrasi yang menarik. Contoh ditambah jangan hanya satu saja 

seperti contoh diatas hanya kata “lautan” saja. 

 Dilihat dari kelayakan penyajian, harusnya dicantumkan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai. Pada kelengkapan 

penyajian, bagian pendahulu memang sudah cukup lengkap karena pendahuluan 

memuat tujuan yang hendak dicapai melalui sajian bab, materi, dan pelatihan 

yang akan dibahas pada bab tersebut. Bagian isi adalah bagian yang memuat 

keseluruhan materi yang memuat SK dan KD ini perlu ditambah dan juga perlu 

ada wacana sehingga siswa lebih jelas dalam mencari kata dalam kamus tetapi 

langsung ke contoh yang kurang jelas juga penjelasannya. Perlu ditambahkan 

rangkuman yang dapat membantu siswa untuk lebih mudah mengingat pelajaran.  

 Pada kelayakan bahasa ini memang sudah sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. Tingkat keterbacaan juga sudah sesuai dengan siswa. 
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Penyampaian pesan antarkalimat dalam satu paragraf juga mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif kuantitaif dilakukan dengan 

mempersentase data. Deskriptif kualitatif data dilakukan dengan membca, 

memilah, dan mencatat.  

Contoh: Perbandingan Hasil Analisis Kelayakan Isi Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti, Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

 

Kategori Buku Skor atau Persentase No

. 

Kriteria Subaspek 

Ratna 

Susanti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo

Ratna 

Susan

ti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo 

1.  Kelengkapan 

materi 

SL SL SL 88% 82,5% 85,7% 

2.  Kedalaman materi SL SL SL 92,3% 80,6 % 85,7% 

3.  Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

SL SL SL 93% 80,6 % 86,4% 

4. Keakuratan dalam 

konsep dan teori 

SL SL SL 98% 80% 87,1% 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

SL L SL 93% 75% 83,5% 

6. Keakuratan dalam SL SL SL 99,3% 80,6% 90% 
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pelatihan 

7.  Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

ilmu 

SL SL SL 99,3% 78,7% 85,7% 

8. Kesesuaian 

fitur/contoh/latiha

n/rujukan 

SL L L 82,6% 75% 70% 

9. Pengembangan 

wawasan 

kebhinekaan 

SL SL  SL 93% 82,5% 92,1% 

. 10. Pengembangan 

wawasan 

kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

SL SL SL 97,2% 82,5% 92,1% 

 

Katerangan:     

SL : Sangat layak   (76-100) 

L : Layak  (51-100) 

CL : Cukup Layak  (26-50) 

KL : Kurang Layak (0-25) 

 Dari kategori penskoran di atas, kemudian dikembangkan kriteria 

penilaian instrumen dengan menggunakan rentang skor 25. Skor 0-25 diberikan 

bila kelayakan isi, penyajian, dan bahasa masih dianggap kurang layak. Skor 26-

50 diberikan bila kelayakan isi, penyajian, dan bahasa masih dianggap cukup 

layak. Skor 51-75 diberikan bila kelayakan isi, penyajian, dan bahasa masih 

dianggap layak. Skor 76-10 diberikan bila kelayakan isi, penyajian, dan bahasa 
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masih dianggap sangat layak. Dalam menelaah dengan menggunakan korpus data, 

peneliti harus cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menelaah.  

 

3.8 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah memaparkan hasil analisis 

data. Menurut Sudaryanto (1992:62), metode pemaparan data ada dua, antara lain 

metode formal dan metode informal. Metode formal adalah perumusan dengan 

tanda dan lambang-lambang pemaparan hasil analisis dalam penelitian bertolak 

dari masalah-masalah yang disajikan, sedangakan metode informal adalah 

perumusan dengan kata-kata yang dideskripsikan pada data yang sudah dianalisis. 

Dalam penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode informal. Data dipaparkan dengan kata-kata yang 

dideskripsikan pada data yang sudah dianalisis dengan diberi penjelasan mengenai 

penyajian hasil analisis kesesuaian kajian isi, penyajian dan bahasa Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) SMP kelas VII, karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

Dalam penelitian ini data dan analisisnya berbentuk deskripsi fenomena 

dengan kata-kata, sajian data ada yang dalam bentuk tabel dan ada yang berupa 

kutipan, sedangkan analisis berupa komentar yang didasarkan pada tolak ukur 

kurikulum dan deskripsi butir instrumen penilaian kelayakan bahasa buku teks 

pelajaran bahasa Indonesia SMP/MTs. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kualitas Buku 

 Pada bab ini dikemukakan analisis mengenai kajian isi, penyajian dan 

bahasa pada buku bahasa Indonesia BSE SMP Kelas VII karya Ratna Susanti, 

Maryati-Sutopo, dan Nia Kurniati. 

 

4.1.1 BSE Kompetensi Berbahasa Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII 

Buku pertama yang dianalisis adalah Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

berjudul Kompetensi Berbahasa Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII karya 

Ratna Susanti. Buku ini telah lolos menjadi penilaian BSE. Buku ini memuat 

sepuluh bab yang terbagi menjadi dua semester. Tiap-tiap semester terdiri atas 

lima bab. Tiap bab terdiri atas tiga sampai empat kompetensi dasar. 

Berikut disajikan hasil analisis aspek kajian isi, kajian penyajian, dan 

bahasa dalam bentuk tabel. 

1. Kelayakan Isi 

Kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul Kompetensi 

Berbahasa Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII karya Ratna Susanti 

dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 

berikut. 
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 Tabel 1 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Isi Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik 

a. Kelengkapan materi 88% 

b.  Kedalaman materi 92,3% 

c.  Keakuratan dalam pemilihan materi 93% 

d.  Keakuratan dalam konsep dan teori 98% 

e.   Keakuratan dalam pemilihan contoh 93% 

f.   Keakuratan dalam pelatihan 99,3% 

g.   Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 99,3% 

h.   Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan 82,6% 

i. Pengembangan wawasan kebhinekaan 93% 

j.   Pengembangan wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

97,2% 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik bahasa 

Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti dikategorikan sangat baik. 

a. Kelengkapan materi 

 Pada aspek kelengkapan materi, 88% materi pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah lengkap. Materi 

yang dianggap kurang  lengkap terdapat pada bab I subbab A, bab I subbab B, bab 

I subbab 3, bab VII subbab B, bab VII subbab C, bab IX subbab D, bab X subbab 
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A, dan bab X subbab C. Berikut contoh materi yang kurang lengkap pada bab X 

subbab A. 

 

Pada bab X subbab A di atas tidak ada materi yang disampaikan. Setelah 

tujuan pembelajaran langsung disajikan sebuah wacana. Setelah sajian wacan 

kemudian peserta didik diberikan tugas. Seharusnya peserta didik diberikan 

dahulu materi pelajaran mengenai tujuan yang hendak dicapai. 
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b. Kedalaman materi   

Pada aspek kedalaman materi, 92,3% materi pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah mendalam. 

Materi yang dianggap kurang terdapat pada bab I subbab B, bab VII subbab C, 

bab IX subbab D, bab X subbab A, dan bab X subbab C. Berikut contoh materi 

yang kurang lengkap pada bab X subbab A . 

 

 

Pada bab I subbab B di atas materi yang disampaikan kurang sesuai. 



56 

 

 

Seharusnya materi yang disampaikan juga mengenai, bagaiman cara siswa 

menemukan kata yang sulit di dalam kamus. Selain itu, tidak ada sebuah wacana. 

Padahal kedalaman materi itu seharusnya dijelaskan oleh kesesuaian, kuantitas, 

dan kualitas wacana. Maka dari itu, siswa setelah disajikan materi pelajaran 

kemudian diberikan sebuah wacana yang dapat digunakan sebagai tugas, untuk 

mencari kata-kata yang sulit yang ada dalam wacana tersebut. 

 

c. Keakuratan dalam pemilihan materi 

Pada aspek keakuratan dalam pemilihan materi, 93% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah akurat dalam 

pemilihan materi. Materi yang dianggap kurang akurat dalam pemilihan materi  

terdapat pada bab I subbab A, bab I subbab B, bab I subbab C, bab II subbab A, 

bab II subbab B, bab IV subbab A, dan bab X subbab A. Pada bab tersebut 

dianggap kurang akurat dalam pemilihan materi karena materi yang disajikan 

sudah tidak sedang hangat dibicarakan (aktual), ada yang tidak menyebutkan 

sumber yang jelas serta tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

pemahaman peserta didik. Contoh wacana yang kurang sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan pemahaman peserta didik.  
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 Pada bab I subbab A di atas, wacana yang disajikan kurang sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan pemahaman peserta didik. Wacana di atas berisi 

tentang gempa bumi di Kabupaten Bantul tahun 2006 ini, dapat menimbulkan 

gejolak trauma kepada peserta didik yang pernah mengalami kejadian gempa 
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tersebut. Sehingga lebih baik jika wacana yang disajikan sesuai dengan tingkat 

pemahaman dan psikologis siswa. 

 

d. Keakuratan dalam konsep dan teori 

Pada aspek keakuratan dalam dalam konsep dan teori, 98% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah akurat 

dalam konsep dan teori. Materi yang dianggap kurang dalam konsep dan teori 

terdapat pada bab IV subbab A dan bab X subbab A. Materi yang dianggap 

kurang akurat dalam konsep dan teori karena konsep dan teori yang disajikan 

untuk mencapai SK dan KD tidak sesuai dengan bidang keilmuan (tidak 

menimbulkan banyak tafsir). Berikut contoh yang kurang akurat dalam konsep 

dan teori. 
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 Pada bab X subbab A di atas dapat dilihat tujuan pembelajarannya adalah 

siswa mampu mengumpulkan wacana khusus transportasi dengan bahasanya 

sendiri. Kata “mengumpulkan” pada tujuan pembelajaran di atas salah, 
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seharusnya menyimpulkan. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai di 

atas tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. Jadi, materi pelajaran pada bab X 

subbab A di atas tidak sesuai dengan konsep dan teori karena tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

 

e. Keakuratan dalam pemilihan contoh 

Pada aspek keakuratan dalam pemilihan contoh, 93% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah akurat dalam 

pemilihan contoh. Materi yang dianggap kurang akurat dalam pemilihan contoh 

terdapat pada bab I subbab B, bab I subbab C, bab VI subbab B, bab VI subbab C, 

bab VI subbab D, bab VII subbab D, bab VII subbab C, dan bab X subbab C. 

Pemilihan contoh dianggap kurang tepat karena contoh yang disajikan tidak sesuai 

dengan tingkat psikologis siswa dan tidak mengandung nilai-nilai moral seperti 

keteladanan, kejujuran, tanggungjawab, kedisiplinan, kerja sama, dan toleransi.  

Berikut contoh materi yang kurang akurat dalam pemilihan contoh pada bab VIII 

subbab C . 
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Pada bab VIII subbab C dapat dilihat di atas contoh cerpen yang 

disampaikan kurang sesuai. Contoh yang disajikan seharusnya mengandung 

keunggulan nilai-nilai moral seperti keteladanan, kejujuran, tanggungjawab, 
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kedisiplinan, kerja sama, dan toleransi. Contoh di atas memang sudah memiliki 

nilai-nilai moral tetapi kurang cocok untuk siswa kelas VII karena cerpen di atas 

berisi tentang kehidupan rumah tangga. Seharusnya siswa disajikan contoh cerpen 

mengenai persahabatan. 

 

f. Keakuratan dalam pelatihan 

Pada aspek keakuratan dalam pelatihan, 99,3% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah akurat dalam 

pemilihan pelatihan. Materi yang dianggap kurang akurat dalam pemilihan 

pelatihan terdapat pada bab I subbab B. Pelatihan dianggap kurang sesuai karena 

pelatihan yang disajikan tidak diawali dari konsep yang sederhana kemudian 

berkembang ke yang kompleks; konkret ke abstrak, mudah ke sulit sesuai dengan 

prinsip proses belajar. Berikut contoh pelatihan pada bab I subbab B yang kurang 

akurat. 

 

 Pada pelatihan di atas, siswa hanya disuruh mencari kata-kata sulit 
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mengenai “laut”. Seharusnya setelah siswa diberikan latihan di atas, siswa 

disajikan sebuah wacana kemudian siswa mencari kata-kata yang sulit dari 

wacana tersebut. Sehingga pelatihan untuk siswa ini dimulai dari yang mudah ke 

yang sulit sesuai dengan proses belajar. 

 

g. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Pada aspek kesesuaian dengan perkembangan ilmu, 99,3% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah sesuai 

dengan perkembangan ilmu. Materi yang dianggap kurang sesuai dengan 

perkembangan ilmu terdapat pada bab I subbab B karena materi yang disajikan 

dalam buku kurang up to date, kurang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang relevan dengan tingkat kognisi 

peserta didik. 

 

h. Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan 

Pada aspek kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan, 82,6% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah sesuai 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Materi yang dianggap kurang sesuai 

fitur/contoh/latihan/rujukan terdapat pada bab I subbab B, bab I subbab C, bab II 

subbab A, bab II subbab B, bab III subbab A, bab III subbab C, bab VI subbab B,  

bab VI subbab D, bab V subbab C, bab VI subbab D, bab VII subbab A, bab VII 

subbab B, bab VII subbab C, bab VIII subbab A, bab VIII subbab C, bab IX 

subbab B, bab IX subbab C, bab IX subbab D, bab X subbab A, dan bab X subbab 
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C. Materi pada bab-bab yang disebutkan di atas dianggap kurang sesuai dengan 

fitur, contoh, dan rujukan karena wacana dan pengembangannya bisa 

memperlihatkan fitur, contoh, gambar, atau ilustrasi yang mencerminkan 

peristiwa atau kejadian nyata, diuatamakan yang muktahir (up to date) yang dapat 

dilihat dan dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh 

materi yang kurang akurat dalam kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan pada bab 

IX subbab B . 

 

Pada bab IX subbab B dapat dilihat di atas contoh keterangan memo di 

atas terdapat kesalahan. Karyaan nomor 3 ada dua kali, seharusnya penomoran 3 

yang pertama diganti nomor 2, yaitu tempat dan tanggal memo dibuat. Padahal di 

keterangan ada nomor 1, 2, 3, dan 4, tetapi pada memo tidak ada nomor 2. 



66 

 

 

Kesalahan cetak keterangan di atas dapat membuat siswa menjadi bingung. 

Sehingga salah cetak tersebut harus segera dibetulkan. 

 

i. Pengembangan wawasan kebinnekaan 

Pada aspek pengembangan wawasan kebinnekaan, 93% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah sesuai 

pengembangan wawasan kebinnekaan. Materi yang dianggap kurang sesuai 

dengan pengembangan wawasan kebinekaan terdapat pada bab V subbab C, bab 

VI subbab A, bab VII subbab A, dan bab VII subbab B. Berikut contoh materi 

yang kurang akurat dalam kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan pada bab IX 

subbab B. Materi di atas dianggap mengembangkan wawasan kebinnnekaan 

karena kurang apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan agama, kurang 

apresiasi terhadap kemajukan masyarakat, kurang apresiasi terhadap produk dan 

jasa, dan kurang apresiasi terhadap potensi kekayaan budaya dan alam. 

 

j. Pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 

Pada aspek pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa, 

97,2% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna 

Susanti sudah sesuai dengan pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi 

bangsa. Materi yang dianggap kurang sesuai dengan pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi bangsa terdapat pada bab VI subbab A, bab VI subbab 

A, bab VII subbab B dan bab VII subbab B.  Materi-materi di atas dianggap 

kurang mengembangkan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa karena 
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wacana dan pengembangannya kurang mengemangkan cinta tanah air, dan kurang 

memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut contoh materi yang 

kurang akurat dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 

pada bab VI subbab B . 

 

Pada bab VI subbab B dapat dilihat di atas contoh tokoh idola di atas 

adalah pemain sepak bola terkenal di dunia. Contoh tokoh idola yang dibahas 

yaitu pemain sepak bola luar negeri, alangkah lebih baik jika tokoh idola diganti 

dengan pahlawan tanah air, atau atlet dari Indonesia karena dapat menumbuhkan 

cinta tanah air. 
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2. Kelayakan Pola Penyajian 

Kelayakan pola penyajian Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul 

Kompetensi Berbahasa Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII karya Ratna 

Susanti dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 

2 berikut. 

Tabel 2 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik Baik Cukup 

a.  Konsistensi sistematika penyajian 97,2%   

b.   Keruntutan konsep 99,3%   

c.   Keseimbangan antarbab  75%  

d.   Keterpusatan pada peserta didik 98,6%   

e.   Merangsang metakognisi peserta 

didik 

99,3%   

f.   Merangsang daya imajinasi, 

kreasi, dan berpikir kritis peserta 

didik 

97,2%   

g.   Bagian pendahulu   50% 

h.   Bagian Isi 98,6%   

i.   Bagian Penyudah 98,6%   
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Berdasarkan tabel 2 di atas, kelayakan pola penyajian Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti dikategorikan baik.  

 

a. Konsistensi sistem penyajian 

Pada aspek konsistensi sistematika penyajian, 97,2% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sistematika penyajian 

sudah baik. Konsistensi sistematika penyajian yang kurang baik terdapat pada bab 

I subbab B, bab III subbab C, bab IV subbab A, dan bab X subbab A. Konsistensi 

penyajian pada materi di atas dianggap kurang konsistensi karena sistematika 

penyajian disampaikan kurang jelas, fokus, dan taat asas dalam setiap bab, yakni 

ada bagian pendahuluan (berisi tujuan karyaan sesuai SK dan KD, sitematika 

buku, cara belajar yang harus diikuti), bagian isi (uraian, wacana, pelatihan, 

ilustrasi, gambar, dan pendukung lain), dan bagian penutup (rangkuman, 

ringkasan), serta relevan dengan pokok bahasan sehingga mampu membangkitkan 

rasa senang siswa dalam belajar. 

 

b. Keruntutan konsep 

Pada aspek keruntutan konsep, 99,3% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa 

Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti keruntutan konsep sudah baik. keruntutan 

konsep yang kurang baik terdapat pada bab X subbab A karena uraian, latihan, 

contoh dalam hal materi kebahasaan dan kesastraan yang disajikan tidak disajikan 

yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga peserta didika 

mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan sesuai tuntutan KD. 
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Berikut contoh pada bab X subbab A, uraian yang disajikan sudah jelas tidak ada 

dalam KD kelas VII. Jadi, lebih baik materi ini tidak perlu disajikan. 
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c. Keseimbangan antarbab 

Pada aspek keseimbangan antarbab, 75% keseimbangan antarbab pada 

Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah 

baik. Semua bab pada BSE karya Ratna Susanti ini memang memiliki 

keseimbangan antar bab cukup dapt dilihat dari proporsional denga 

mempertimbangkan KD yang didukung dengan beberapa pelatihan, contoh, 

ilustrasi, atau gambar secara seimbang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap pokok 

bahasan. Hanya kurang seimbang dalam substansi antarbab (tercermin dalam 

jumlah halaman). Selain itu ada kesalahan meletakkan materi. Berikut contohnya. 

 

Pada KD 3.3 pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII 

karya Ratna Susanti seharusnya materi semester satu tetapi ada di semester dua. 
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Ini terbukti jika keseimbangan antarbab masih kurang baik, karena seharusnya 

materi yang berada di semester 1 tetapi diletakan pada semester 2. 

 

d. Keterpusatan pada peserta didik 

Pada aspek keterpusatan pada peserta didik, 98,6% keterpusatan pada 

peserta didik pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya 

Ratna Susanti sudah baik. Sajian materi menempatkan peserta didik sebagai 

subjek pembelajaran sehingga uraian dalam buku sudah didukung oleh kegiatan 

yang mampu membentuk kemandirian belajar peserta didik, misalnya dengan 

tugas-tugas mandiri. Keterpusatan pada peserta didik yang kurang baik terdapat 

pada bab I subbab A dan bab I subbab B. Keterpusatan pada peserta didik pada 

materi di atas dianggap kurang baik karena kurang didukung oleh kegiatan yang 

mampu membentuk kemandirian belajar peserta didik, misalnya dengan tugas-

tugas mandiri. 

 

e. Merangsang metakognisi peserta didik 

Pada aspek merangsang metakognisi peserta didik, 99,3% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah dapat 

merangsang metakognisi peserta didik. Hampir semua bab pada BSE karya Ratna 

Susanti ini memang memiliki sajian materi yang dapat mengembangkan motivasi 

belajar peserta didik dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif tentang 

apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari  materi pelajaran dengan rasa senang. 
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f. Merangsang daya imajinasi kreasi, dan berpikir kritis peserta didik 

Pada aspek merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta 

didik, 97,2% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya 

Ratna Susanti sudah merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta 

didik dengan baik. Penyajian materi dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi  

berpikir peserta didik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan  latihan. Sajian materi 

yang merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik yang 

kurang baik terdapat pada bab I subbab A, bab I subbab B, bab II subbab A, dan 

bab II subbab B. Materi di atas  dianggap kurang merangsang daya imajinasi dan 

kreasi berpikir peserta didik karena kurangnya penyajian materi dalam 

merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik ini melalui ilustrasi, 

analisis kasus. 

 

g. Bagian pendahulu  

Pada aspek bagian pendahulu, 50% bagian pendahulu pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti cukup. Semua bab 

pada BSE karya Ratna Susanti ini memang untuk bagian pendahulu cukup baik. 

Pada bagian pendahulu tidak ada SK dan KD yang hendak dicapai hanya ada 

tujuan yang hendak dicapai. Berikut contoh penyajian bagian pendahulu. 
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Contoh di atas merupakan bab IV subbab A yang tidak dicantumkan SK 

dan KD yang hendak dicapai, hanya tujuan saja yang dicantumkan. Jika kita 

perhatikan lebih lanjut lagi, tujuan yang hendak dicapai di atas tidak ada dalam 

Kompetensi Dasar kelas VII.  

 

h. Bagian isi 

Pada aspek bagian isi, 98,6% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa 

Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti bagian isi sudah baik. Bagian isi adalah 

bagian yang memuat keseluruhan materi yang memuat SK dan KD. Perincian 

yang paling lengkap ada pada bagian isi mulai dari bab, subbab sampai subbab-

subbab dengan pengembangannya., serta rangkuman setiap bab. Bagian isi kurang 

baik terdapat pada bab IV subbab A dan bab X subbab A karena kurang dalam 

memuat keseluruhan materi yang memuat SK dan KD. 

 

i. Bagian penyudah 

Pada aspek bagian penutup, 98,6% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa 

Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti bagian penutup sudah baik. Bagian 

penyudah berisi rujukan, daftar pustaka, indeks, glosarium, dan evaluasi. Bagian 

penutup kurang baik terdapat pada bab IV subbab A dan bab X subbab A. Buku 

ini secara keseluruhan sistem penyajian sudah baik dilengkapi dengan rujukan, 

daftar pustaka, indeks, glosarium, dan evaluasi. Selain itu, pada setiap akhir bab 

juga ada rangkuman. Hanya tidak ada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

yang disajikan untuk kelas VII. 
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3. Kelayakan Bahasa 

Kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul Kompetensi 

Berbahasa Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII karya Ratna Susanti 

dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 

berikut. 

Tabel 3 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Bahasa Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik 

a.  Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual 

peserta didik 

93% 

b.  Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial 

emosional peserta didik 

99,3% 

c.   Keterbacaan teks 99,3% 

d.   Ketepatan bahasa 99,3% 

e.   Keruntutan dan keterpaduan bab 99,3% 

f.   Keruntutan dan ketepatan paragraf 99,3% 

 

 Berdasarkan tabel 3 di atas, kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik 

bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti dikategorikan sangat baik.  

a. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik 

Pada aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik, 93% kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik 
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pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti 

sudah baik. Sajian materi dengan kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik yang kurang baik terdapat pada bab I subbab A, bab I 

subbab B, bab III subbab A, bab III subbab B, bab V subbab C, bab VI subbab C,  

bab VII subbab D, dan bab VIII subbab C. Aspek kelayakan bahasa yang lainnya 

sudah baik. Berikut contoh sajian materi yang kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan intelektual peserta didiknya masih kurang. 

 

 

Pada wacana di atas ada beberapa kata sulit untuk siswa kelas VII. 

Misalnya kata gumuk, geospasial, laut bakosurtanal. Seharusnya kata-kata yang 
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digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa sehingga mudah 

dimengerti. Selain itu, hindari kata dari bahasa daerah seperti gumuk. Karena 

tidak semua siswa mengetahui kata gumuk. 

 

4.1.2 BSE Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII   

Buku kedua yang dianalisis adalah Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

berjudul Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih. Buku ini telah lolos menjadi penilaian BSE. Buku ini memuat 

sepuluh  pelajaran yang terbagi menjadi dua semester. Tiap-tiap semester terdiri 

atas lima pelajaran. Pada tiap pelajaran ini terdiri atas lima kompetensi dasar. 

Berikut disajikan hasil analisis aspek kajian isi, kajian bahasa, dan pola 

penyajian dalam bentuk tabel. 

1. Kelayakan Isi 

Kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul Bahasa Indonesia 

untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih dikategorikan 

sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Isi Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik Baik 

a.  Kelengkapan materi 82,5%  

b.  Kedalaman materi 80,6 %  
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c.  Keakuratan dalam pemilihan materi 80,6%  

d.  Keakuratan dalam konsep dan teori 80%  

e.    Keakuratan dalam pemilihan contoh  75% 

f.  Keakuratan dalam pelatihan 80,6%  

g.  Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 78,7%  

h.  Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan  73% 

i.  Pengembangan wawasan kebhinekaan 82,5%  

j.  Pengembangan wawasan kebangsaan 

dan integrasi bangsa 

82,5%  

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik bahasa 

Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih dikategorikan sangat 

baik. 

a. Kelengkapan materi 

 Pada aspek kelengkapan materi, 82,5% materi pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah lengkap. Materi yang dianggap kurang  lengkap terdapat pada pelajaran 2 

subbab A, pelajaran 2subbab B, pelajaran 4  subbab A, pelajaran 8 subbab A, 

pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 

10 subbab D. Berikut contoh materi yang kurang lengkap pada pelajaran 9 subbab 

B. 
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Pada pelajaran 9 subbab B dapat dilihat di atas materi yang disampaikan 

hanya sedikit, tidak dijelaskan apa saja yang perlu dipaparkan atau diceritakan 

mengenai tokoh idola. Selain itu, tidak ada contoh wacana mengenai salah satu 

tokoh idola, misal Soekarno. Setelah materi siswa langsung diberikan tugas tanpa 

adanya contoh.  Seharusnya siswa diberikan dahulu materi lengkap sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh siswa, kemudian ada contoh lalu siswa diberi 

tugas untuk latihan siswa. 

 

b. Kedalaman materi   

Pada aspek kedalaman materi, 80,6% materi pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah mendalam. Materi yang dianggap kurang terdapat pada pelajaran 2 subbab 

A, pelajaran 4  subbab A, pelajaran 8 subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 
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subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. Berikut contoh 

materi yang kurang lengkap pada pelajaran 2 subbab A. 
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Pada pelajaran 2 subbab A dapat dilihat di atas materi yang disampaikan 

tidak mendalam, tetapi langsung diberikan contohnya. Siswa hanya dibekali 

materi sedikit dan langsung dihadapkan oleh contoh menulis kembali berita yang 

dibacakan.  Seharusnya siswa diberikan dahulu materi lengkap sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh siswa, kemudian contoh lalu siswa diberi tugas 

untuk latihan siswa. 

 

c. Keakuratan dalam pemilihan materi 

Pada aspek keakuratan dalam pemilihan materi, 80,6% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah akurat dalam pemilihan materi. Materi yang dianggap kurang akurat dalam 

pemilihan materi  terdapat pada pelajaran 2 subbab B, pelajaran 3 subbab B, 

pelajaran 4 subbab A, pelajaran 8 subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 

subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. Pada bab tersebut 

dianggap kurang akurat dalam pemilihan materi karena materi yang disajikan 
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sudah tidak sedang hangat dibicarakan (aktual), ada yang tidak menyebutkan 

sumber yang jelas serta tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

pemahaman peserta didik. 

 

d. Keakuratan dalam konsep dan teori 

Pada aspek keakuratan dalam dalam konsep dan teori, 80% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih sudah akurat dalam konsep dan teori. Materi yang dianggap kurang dalam 

konsep dan teori terdapat pada pelajaran 2 subbab B, pelajaran 3 subbab B, 

pelajaran 4 subbab A, pelajaran 8 subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 

subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. Materi yang 

dianggap kurang akurat dalam konsep dan teori karena konsep dan teori yang 

disajikan untuk mencapai SK dan KD tidak sesuai dengan bidang keilmuan (tidak 

menimbulkan banyak tafsir). Berikut contoh yang kurang akurat dalam konsep 

dan teori. 



84 

 

 

 

 

e. Keakuratan dalam pemilihan contoh 

Pada aspek keakuratan dalam pemilihan contoh, 75% pada Buku Sekolah 
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Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah akurat dalam pemilihan contoh. Materi yang dianggap kurang akurat dalam 

pemilihan contoh terdapat pada pelajaran 2 subbab A, pelajaran 2 subbab B, 

pelajaran 3 subbab B, C, D, pelajaran 4 subbab A, pelajaran 6 subbab D, pelajaran 

8 subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, 

dan pelajaran 10 subbab D. Pemilihan contoh dianggap kurang tepat karena 

contoh yang disajikan tidak sesuai dengan tingkat psikologis siswa dan kurang 

mengandung nilai-nilai moral seperti keteladanan, kejujuran, tanggungjawab, 

kedisiplinan, kerjasama, dan toleransi.  Berikut contoh materi yang kurang akurat 

dalam pemilihan contoh pada pelajaran 6 subbab D . 

 

 

Pada pelajaran 6 subbab D dapat dilihat di atas contoh puisi yang 

disampaikan kurang sesuai dengan KD Menulis puisi tentang peristiwa yang 

pernah dialami. Contoh puisi yang disajikan seharusnya puisi berisi mengenai 

peristiwa yang sering dialami siswa kelas VII, seperti persahabatan, liburan,dll. 
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Contoh puisi diatas memang sudah memiliki nilai-nilai moral tetapi kurang cocok 

untuk siswa kelas VII. 

 

f. Keakuratan dalam pelatihan 

Pada aspek keakuratan dalam pelatihan, 80,6% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah akurat dalam pemilihan pelatihan. Materi yang dianggap kurang akurat 

dalam pemilihan pelarihan terdapat pada pelajaran 1 subbab A, pelajaran 2 subbab 

A, pelajaran 4 subbab A, pelajaran 8 subbab D, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 

subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. Pelatihan dianggap 

kurang sesuai karena pelatihan yang disajikan tidak diawali dari konsep yang 

sederhana kemudian berkembang ke yang kompleks; konkret ke abstrak, mudah 

ke sulit sesuai dengan prinsip proses belajar.  

 

g. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Pada aspek kesesuaian dengan perkembangan ilmu, 78,7% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih sudah sesuai dengan perkembangan ilmu. Materi yang dianggap kurang 

sesuai dengan perkembangan ilmu terdapat pada pelajaran 2 subbab A, pelajaran 2 

subbab B, pelajaran 2 subbab C, pelajaran 4 subbab A, pelajaran 8 subbab A, 

pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 

10 subbab D karena materi yang disajikan dalam buku kurang up to date, kurang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang 
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relevan dengan tingkat kognisi peserta didik. 

 

h. Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan 

Pada aspek kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan, 73% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih sudah sesuai fitur/contoh/latihan/rujukan. Materi yang dianggap kurang 

sesuai fitur/contoh/latihan/rujukan terdapat pada pelajaran 1 subbab A dan B, 

pelajaran 2 subbab A, B, dan C, pelajaran 4 subbab A dan B, pelajaran 8 subbab 

A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan 

pelajaran 10 subbab D. Materi pada bab-bab yang disebutkan di atas dianggap 

kurang sesuai dengan fitur, contoh, dan rujukan karena wacana dan 

pengembangannya bisa memperlihatkan fitur, contoh, gambar, atau ilustrasi yang 

mencerminkan peristiwa atau kejadian nyata, diuatamakan yang muktahir (up to 

date) yang dapat dilihat dan dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut contoh materi yang kurang akurat dalam kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan pada pelajaran 9 subbab D . 
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Pada pelajaran 9 subbab D dapat dilihat di atas contoh keterangan memo 

di atas tidak diberikan keterangan. Seharusnya selain contoh memo diatas juga 

diberikan keterangan mana yang berupa kepala memo, isi memo, dan kaki memo 

sehingga siswa lebih jelas mengenai memo. 

 

i. Pengembangan wawasan kebinnekaan 

Pada aspek pengembangan wawasan kebinnekaan, 93% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih sudah sesuai dengan pengembangan wawasan kebinnekaan. Materi yang 

dianggap kurang sesuai dengan pengembangan wawasan kebinnekaan terdapat 
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pelajaran 2 subbab B, pelajaran 8 subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 

subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. Materi di atas 

dianggap mengembangkan wawasan kebinnnekaan karena kurang apresiasi 

terhadap keanekaragaman budaya dan agama, kurang apresiasi terhadap 

kemajukan masyarakat, kurang apresiasi terhadap produk dan jasa, dan kurang 

apresiasi terhadap potensi kekayaan budaya dan alam. 

 

j. Pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 

Pada aspek pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa, 

97,2% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah sesuai dengan pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi bangsa. Materi yang dianggap kurang sesuai 

fitur/contoh/latihan/rujukan terdapat pada pelajaran 2 subbab B, pelajaran 8 

subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, 

dan pelajaran 10 subbab D. Materi-materi di atas dianggap kurang 

mengembangkan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa karena wacana dan 

pengembangannya kurang mengemangkan cinta tanah air, dan kurang 

memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

2. Kelayakan Pola Penyajian 

Kelayakan pola penyajian Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul 

Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Atikah Anindyarini-Sri 



90 

 

 

Ningsih dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik Baik 

a.  Konsistensi sistematika penyajian 95%  

b.  Keruntutan konsep 79,3%  

c.   Keseimbangan antarbab  75% 

d.   Keterpusatan pada peserta didik  73,7% 

e.   Merangsang metakognisi peserta didik 92,5%  

f.   Merangsang daya imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

 75% 

g.   Bagian pendahulu 92,5%  

h.   Bagian Isi 92,5%  

i.   Bagian Penyudah 95%  

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, kelayakan pola penyajian Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

dikategorikan baik.  
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a. Konsistensi sistem penyajian 

Pada aspek konsistensi sistematika penyajian, 95% sistematika penyajian 

pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Konsistensi sistematika penyajian yang 

kurang baik terdapat pada pelajaran 3 subbab B, pelajaran 4 subbab A, pelajaran 9 

subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab 

D. Konsistensi penyajian pada materi di atas dianggap kurang konsistensi karena 

sistematika penyajian disampaikan kurang jelas, fokus, dan taat asas dalam setiap 

bab, yakni ada bagian pendahuluan (berisi tujuan karyaan sesuai SK dan KD, 

sitematika buku, cara belajar yang harus diikuti), bagian isi (uraian, wacana, 

pelatihan, ilustrasi, gambar, dan pendukung lain), dan bagian penutup 

(rangkuman, ringkasan), serta relevan dengan pokok bahasan sehingga mampu 

membangkitkan rasa senang siswa dalam belajar. 

 

b. Keruntutan konsep 

Pada aspek keruntutan konsep, 79,3% keruntutan konsep pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah baik. keruntutan konsep yang kurang baik terdapat pada pelajaran 1 subbab 

D, pelajaran 2 subbab B, pelajaran 3 subbab B, pelajaran 4 subbab A, pelajaran 6 

subbab B dan D, pelajaran 8 subbab A, pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab 

D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. 
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c. Keseimbangan antarbab 

Pada aspek keseimbangan antarbab, 75% keseimbangan antarbab pada 

Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih sudah baik. Semua bab pada BSE Atikah Anindyarini-Sri Ningsih ini 

memang memiliki keseimbangan antarbab cukup. Selain itu, pada tiap pelajaran 

subbab E adalah materi yang tidak ada dalam Kompetensi Dasar kelas VII. 

Berikut contoh pelajaran 1 subbab E. 

 

 

  

Contoh di atas adalah materi yang tidak ada dalam KD di kelas VII.  
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d. Keterpusatan pada peserta didik 

Pada aspek keterpusatan pada peserta didik, 73,7% keterpusatan pada 

peserta didik pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih cukup. Sajian materi menempatkan peserta didik 

sebagai subjek pembelajaran sehingga uraian dalam buku sudah didukung oleh 

kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar peserta didik, misalnya 

dengan tugas-tugas mandiri. Keterpusatan pada peserta didik yang kurang baik 

terdapat pada pelajaran 1 subbab A, pelajaran 3 subbab D, pelajaran 4 subbab A, 

pelajaran 6 subbab B dan D, pelajaran 7 subbab A, B, dan D, pelajaran 9 subbab 

B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 10 subbab D. 

Keterpusatan pada peserta didik pada materi di atas dianggap kurang baik karena 

kurang didukung oleh kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar 

peserta didik, misalnya dengan tugas-tugas mandiri. 

 

e. Merangsang metakognisi peserta didik 

Pada aspek merangsang metakognisi peserta didik, 92,5% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih sudah merangsang metakognisi peserta didik. Hampir semua pelajaran 

pada BSE karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih ini memang memiliki sajian 

materi yang dapat mengembangkan motivasi belajar peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan 

bagaimana mempelajari  materi pelajaran dengan rasa senang. 
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f. Merangsang daya imajinasi kreasi, dan berpikir kritis peserta didik 

Pada aspek merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta 

didik, 75% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih sudah cukup merangsang daya imajinasi, kreasi, 

dan berpikir kritis peserta didik. Penyajian materi yang dapat merangsang daya 

imajinasi dan kreasi  berpikir peserta didik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan  

latihan memang dikategorikan cukup karena dapat dilihat kurangnya ilustrasi pada 

penyajian materi. Pada contoh wacana juga tidak ada ilustrasi, padahal ilustrasi ini 

dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik. Selain itu, 

tidak ada analisis kasus.  

 

g. Bagian pendahulu  

Pada aspek bagian pendahulu, 92,5% bagian pendahulu pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih sudah baik. Semua unit  pelajaran pada BSE karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih ini memang untuk bagian pendahulu sudah baik. Pada bagian 

pendahulu diawal pelajaran juga diberikan pengantar sesuai dengan tema tiap 

pelajaran. Berikut contoh penyajian bagian pendahulu. 
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Dapat dilihat contoh di atas pada awal pelajaran juga disajikan peta konsep 

dan tujuan yang hendak dicapai kemudian pengantar pelajaran sesuai dengan tema 

tiap pelajaran. Kemudian baru memasuki materi subbab A. 
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h. Bagian isi 

Pada aspek bagian isi, 92,5% bagian isi pada Buku Sekolah Elektronik 

bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. 

Bagian isi adalah bagian yang memuat keseluruhan materi yang memuat SK dan 

KD. Perincian yang paling lengkap ada pada bagian isi mulai dari bab, subbab 

sampai subbab-subbab dengan pengembangannya, serta rangkuman setiap bab. 

Bagian isi kurang baik terdapat pada pelajaran 3 subbab B, pelajaran 4 subbab A, 

pelajaran 9 subbab B, pelajaran 9 subbab D, pelajaran 10 subbab A, dan pelajaran 

10 subbab D karena kurang dalam memuat keseluruhan materi yang memuat SK 

dan KD. 

 

i. Bagian penyudah 

Pada aspek bagian penutup, 92,5% bagian penutup pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

sudah baik. Bagian penyudah berisi rujukan, daftar pustaka, indeks, glosarium, 

dan evaluasi. Buku ini secara keseluruhan sistem penyajian sudah baik dilengkapi 

dengan rujukan, daftar pustaka, indeks, glosarium, dan evaluasi. Selain itu, pada 

setiap akhir pelajaran juga ada rangkuman, buku rujukan, dan rehat sejenak. 

Berikut contoh bagian penutup pelajaran 1. 
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3. Kelayakan Bahasa 

Kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul Bahasa 

Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 6 

berikut. 
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Tabel 6 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Bahasa Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih 

Nilai No

. 

Aspek yang dikaji 

Sangat Baik 

a.  Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual 

peserta didik 

82,5% 

b.   Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial 

emosional peserta didik 

92,5% 

c.  Keterbacaan teks 92,5% 

d.  Ketepatan bahasa 92,5% 

e.   Keruntutan dan keterpaduan bab 92,5% 

f.   Keruntutan dan ketepatan paragraf 92,5% 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas, kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik 

bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih dikategorikan 

sangat baik.  

a. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik 

Pada aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik, 92,5% kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik  

pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Sajian materi dengan kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan intelektual peserta didik yang kurang baik terdapat pada 
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pelajaran 1 subbab B, pelajaran 6 subbab D. Adapun untuk aspek kelayakan 

bahasa yang lainnya sudah baik. Berikut contoh sajian materi yang kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didiknya masih kurang. 

 

 

Pada contoh teks wawancara di atas ada beberapa kata sulit untuk siswa 

kelas VII. Misalnya kata enterpreneur, investor. Seharusnya kata-kata yang 

digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa sehingga mudah 
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dimengerti. Selain itu, hindari kata asing yang harus terlebih dahulu mencari 

artinya di kamus.  

 

4.1.3 BSE Bahasa dan Sastra Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII   

Buku ketiga yang dianalisis adalah Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

berjudul Bahasa dan Sastra Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII  karya 

Maryati-Sutopo. Buku ini telah lolos menjadi penilaian BSE. Buku ini memuat 

sembilan pelajaran yang terbagi menjadi dua semester. Semester satu terdiri atas 

lima pelajaran dan semester dua terdiri atas empat pelajaran. Pada tiap pelajaran 

ini terdiri atas tiga, empat sampai lima kompetensi dasar. 

Berikut disajikan hasil analisis aspek kajian isi, kajian bahasa, dan pola 

penyajian dalam bentuk tabel. 

1. Kelayakan Isi 

Kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul Bahasa dan Sastra 

Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Maryati-Sutopo dikategorikan 

sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Isi Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Maryati-Sutopo 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik Baik 

a.  Kelengkapan materi 85,7%  

b.  Kedalaman materi 85,7%  

c.  Keakuratan dalam pemilihan materi 86,4%  
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d.  Keakuratan dalam konsep dan teori 87,1%  

e.    Keakuratan dalam pemilihan contoh 83,5%  

f.  Keakuratan dalam pelatihan 90%  

g.  Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 85,7%  

h.  Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan  70% 

i.  Pengembangan wawasan kebhinekaan 92,1%  

j.  Pengembangan wawasan kebangsaan 

dan integrasi bangsa 

92,1%  

 

Berdasarkan tabel 7 di atas, kelayakan isi Buku Sekolah Elektronik bahasa 

Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo dikategorikan sangat baik. 

a. Kelengkapan materi 

 Pada aspek kelengkapan materi, 85,7% materi pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah lengkap. 

Materi yang dianggap kurang  lengkap terdapat pada pelajaran 1 subbab A dan B, 

pelajaran 2 subbab C, dan pelajaran 5  subbab C.  Berikut contoh materi yang 

kurang lengkap pada pelajaran 1 subbab B. 
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Pada pelajaran 1 subbab B dapat dilihat di atas tidak ada materi yang 

disampaikan. Setelah menjabarkan SK dan KD yang ingin disampaikan kemudian 

disajikan sebuah wacana dilanjutkan dengan tugas. Seharusnya sebelum sebuat 
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contoh teks berita disajikan terlebih dahulu materi mengenai menuliskan kembali 

berita yang dibacakan ke dalam beberapa kalimat. 

 

b. Kedalaman materi   

Pada aspek kedalaman materi, 85,7% materi pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah mendalam. 

Materi yang dianggap kurang terdapat pada pelajaran 1 subbab A dan B, pelajaran 

2 subbab C, pelajaran 4 subbab C, pelajaran 5  subbab C, dan pelajaran7 subbab 

E. Berikut contoh materi yang kurang lengkap pada pelajaran 1 subbab A. 
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Pada pelajaran 1 subbab A dapat dilihat tidak ada materi yang 

disampaikan, tetapi langsung disajikan sebuah teks berita. Siswa hanya dibekali 

materi dengan menjawab pertanyaan pada uji latih kompetensi.  Seharusnya siswa 

diberikan dahulu materi lengkap sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh 

siswa, kemudian contoh lalu siswa diberi tugas untuk latihan siswa. 

 

c. Keakuratan dalam pemilihan materi 

Pada aspek keakuratan dalam pemilihan materi, 86,4% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah akurat dalam 

pemilihan materi. Materi yang dianggap kurang akurat dalam pemilihan materi  

terdapat pada pelajaran 1 subbab A dan B, pelajaran 2 subbab C, pelajaran 5  

subbab C, dan pelajaran7 subbab E. Pada bab tersebut dianggap kurang akurat 
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dalam pemilihan materi karena materi yang disajikan sudah tidak sedang hangat 

dibicarakan (aktual), ada yang tidak menyebutkan sumber yang jelas serta tidak 

sesuai dengan tingkat perkembangan dan pemahaman peserta didik. 

 

d. Keakuratan dalam konsep dan teori 

Pada aspek keakuratan dalam dalam konsep dan teori, 87,1% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

akurat dalam konsep dan teori. Materi yang dianggap kurang dalam konsep dan 

teori terdapat pada pelajaran 1 subbab B, C dan D, pelajaran 2 subbab C, pelajaran 

5  subbab C, pelajaran 6 subbab E dan pelajaran7 subbab E. Materi yang dianggap 

kurang akurat dalam konsep dan teori karena konsep dan teori yang disajikan 

untuk mencapai SK dan KD tidak sesuai dengan bidang keilmuan (tidak 

menimbulkan banyak tafsir). Berikut contoh yang kurang akurat dalam konsep 

dan teori. 
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e. Keakuratan dalam pemilihan contoh 

Pada aspek keakuratan dalam pemilihan contoh, 83,5% pada Buku 
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Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

akurat dalam pemilihan contoh. Materi yang dianggap kurang akurat dalam 

pemilihan contoh terdapat pada pelajaran 1 subbab B, pelajaran 4 subbab B, 

pelajaran 5  subbab D dan E, dan pelajaran7 subbab E.  Pemilihan contoh 

dianggap kurang tepat karena contoh yang disajikan tidak sesuai dengan tingkat 

psikologis siswa dan tidak mengandung nilai-nilai moral seperti keteladanan, 

kejujuran, tanggungjawab, kedisiplinan, kerjasama, dan toleransi.  Berikut contoh 

materi yang kurang akurat dalam pemilihan contoh pada pelajaran 6 subbab D . 
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Pada pelajaran 4 subbab B dapat dilihat di atas contoh cerita yang 

disampaikan kurang sesuai. Contoh yang disajikan seharusnya mengandung 



114 

 

 

keunggulan nilai-nilai moral seperti keteladanan, kejujuran, tanggungjawab, 

kedisiplinan, kerja sama, dan toleransi. Contoh di atas memang sudah memiliki 

nilai-nilai moral tetapi kurang cocok untuk siswa kelas VII karena cerita di atas 

berisi tentang kehidupan rumah tangga dan perselisihan kakak beradik. 

Seharusnya siswa disajikan contoh cerpen mengenai persahabatan atau cerita 

tentang hubungan baik antar keluarga. 

 

f. Keakuratan dalam pelatihan 

Pada aspek keakuratan dalam pelatihan, 90% pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah akurat dalam 

pemilihan pelatihan. Materi yang dianggap kurang akurat dalam pemilihan 

pelarihan terdapat pada pelajaran 5 subbab A, pelajaran 7 subbab A, pelajaran 9 

subbab A. Pelatihan dianggap kurang sesuai karena pelatihan yang disajikan tidak 

diawali dari konsep yang sederhana kemudian berkembang ke yang kompleks; 

konkret ke abstrak, mudah ke sulit sesuai dengan prinsip proses belajar. 

 

g. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Pada aspek kesesuaian dengan perkembangan ilmu, 85,7% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

sesuai dengan perkembangan ilmu. Materi yang dianggap kurang sesuai dengan 

perkembangan ilmu terdapat pada pelajaran 1 subbab B dan D,  pelajaran 2 

subbab C, pelajaran 4 subbab B dan C, pelajaran 9 subbab A karena materi yang 

disajikan dalam buku kurang up to date, kurang sesuai dengan perkembangan 
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ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang relevan dengan tingkat kognisi 

peserta didik. 

 

h. Kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan 

Pada aspek kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan, 70% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

sesuai fitur/contoh/latihan/rujukan. Materi yang dianggap kurang sesuai 

fitur/contoh/latihan/rujukan terdapat pada pelajaran 1 subbab D, pelajaran 4 

subbab B dan C, pelajaran 5 subbab B, C dan D,  pelajaran 7 subbab A, pelajaran 

8 subbab B, dan pelajaran 9 subbab A.  Materi pada bab-bab yang disebutkan di 

atas dianggap kurang sesuai dengan fitur, contoh, dan rujukan karena wacana dan 

pengembangannya bisa memperlihatkan fitur, contoh, gambar, atau ilustrasi yang 

mencerminkan peristiwa atau kejadian nyata, diuatamakan yang muktahir (up to 

date) yang dapat dilihat dan dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut contoh materi yang kurang akurat dalam kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan pada pelajaran 8 subbab B. 
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Pada pelajaran 8 subbab B dapat dilihat di atas contoh keterangan memo di 

atas tidak diberikan keterangan. Seharusnya selain contoh memo diatas juga 

diberikan keterangan mana yang berupa kepala memo, isi memo, dan kaki memo 

sehingga siswa lebih jelas mengenai memo. Selain itu, juga akan lebih jelas 

perbedaan memo resmi dan memo tidak resmi. 

 

i. Pengembangan wawasan kebhinekaan 

Pada aspek pengembangan wawasan kebhinekaan, 92,1% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

sesuai dengan pengembangan wawasan kebinnekaan. Materi yang dianggap 

kurang sesuai pengembangan wawasan kebinnekaan terdapat pelajaran 4 subbab 

B, pelajaran 5 subbab D, pelajaran 7 subbab E. Materi di atas dianggap 

mengembangkan wawasan kebinnnekaan karena kurang apresiasi terhadap 

keanekaragaman budaya dan agama, kurang apresiasi terhadap kemajukan 

masyarakat, kurang apresiasi terhadap produk dan jasa, dan kurang apresiasi 

terhadap potensi kekayaan budaya dan alam. 
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j. Pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 

Pada aspek pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa, 

92,1% pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-

Sutopo sudah sesuai dengan pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi 

bangsa. Materi yang dianggap kurang sesuai dengan pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi bangsa terdapat pada pelajaran 4 subbab B, pelajaran 5 

subbab D, pelajaran 7 subbab E. Materi-materi di atas dianggap kurang 

mengembangkan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa karena wacana dan 

pengembangannya kurang mengemangkan cinta tanah air, dan kurang 

memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

2. Kelayakan Pola Penyajian 

Kelayakan pola penyajian Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul 

Bahasa dan Sastra Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Maryati-Sutopo 

dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 8 

berikut. 

Tabel 8 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Maryati-

Sutopo 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik Baik 
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a.  Konsistensi sistematika penyajian  75% 

b.   Keruntutan konsep 94,2%  

c.   Keseimbangan antarbab  75% 

d.   Keterpusatan pada peserta didik 95%  

e.   Merangsang metakognisi peserta didik 95%  

f.   Merangsang daya imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

80,7%  

g.   Bagian pendahulu  72,1% 

h.   Bagian Isi 85,7%  

i.   Bagian Penyudah 80%  

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, kelayakan pola penyajian Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati- Sutopo dikategorikan baik.  

 

a. Konsistensi sistem penyajian 

Pada aspek konsistensi sistematika penyajian, 75% sistematika penyajian 

pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo 

sudah baik. Konsistensi sistematika penyajian yang kurang baik terdapat pada 

pelajaran 1 subbab A dan B, pelajaran 2 subbab C, dan pelajaran 5  subbab C. 

Semua subbab di pelajaran tidak dituliskan tujuan yang hendak dicapai pada tiap 

pembelajaran hanya dituliskan SK dan KD saja. Konsistensi penyajian pada 

materi di atas dianggap kurang konsistensi karena sistematika penyajian 

disampaikan kurang jelas, fokus, dan taat asas dalam setiap bab, yakni ada bagian 
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pendahuluan (berisi tujuan karyaan sesuai SK dan KD, sitematika buku, cara 

belajar yang harus diikuti), bagian isi (uraian, wacana, pelatihan, ilustrasi, gambar, 

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

dengan pokok bahasan sehingga mampu membangkitkan rasa senang siswa dalam 

belajar. 

 

b. Keruntutan konsep 

Pada aspek keruntutan konsep, 94,2% keruntutan konsep pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah baik. 

keruntutan konsep yang kurang baik terdapat pada pelajaran 1 subbab A dan B, 

pelajaran 2 subbab C, dan pelajaran 5  subbab C karena uraian, latihan, dan 

contoh dalam hal materi kebahasaan dan kesastraan yang disajikan kurang sesuai 

dengan tuntutan KD. 

 

c. Keseimbangan antarbab 

Pada aspek keseimbangan antarbab, 75% keseimbangan antarbab pada 

Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

baik. Semua bab pada BSE Maryati-Sutopo ini memang memiliki keseimbangan 

antar bab cukup. Pada buku karya Maryati-Sutopo ini tidak ada kekurangan dan 

kelebihan KD. Selain itu, keseimbangan antarbab sudah baik. Akan tetapi, ada 

sedikit yang membuat kurang seimbang antara pelajaran semester satu dan 

semester dua. Pada semester satu terdapat lima pelajaran sedangkan pada semester 

dua terdapat empat pelajaran. 
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d. Keterpusatan pada peserta didik 

Pada aspek keterpusatan pada peserta didik, 95% keterpusatan pada 

peserta didik pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya 

Maryati-Sutopo sudah baik. Sajian materi menempatkan peserta didik sebagai 

subjek pembelajaran sehingga uraian dalam buku sudah didukung oleh kegiatan 

yang mampu membentuk kemandirian belajar peserta didik, misalnya dengan 

tugas-tugas mandiri. Keterpusatan pada peserta didik yang kurang baik terdapat 

pada pelajaran 5 subbab A, pelajaran 7 subbab A, pelajaran 9 subbab A. 

Keterpusatan pada peserta didik pada materi di atas dianggap kurang baik karena 

kurang didukung oleh kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar 

peserta didik, misalnya dengan tugas-tugas mandiri. 

 

e. Merangsang metakognisi peserta didik 

Pada aspek merangsang metakognisi peserta didik, 95% pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah 

merangsang metakognisi peserta didik. Hampir semua pelajaran pada BSE karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih ini memang memiliki sajian materi yang dapat 

mengembangkan motivasi belajar peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari  materi 

pelajaran dengan rasa senang.  

 

 

f. Merangsang daya imajinasi kreasi, dan berpikir kritis peserta didik 
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Pada aspek merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta 

didik, 80,7% merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik 

pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo 

cukup. Penyajian materi yang dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi  

berpikir peserta didik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan  latihan memang 

dikategorikan cukup karena dapat dilihat kurangnya ilustrasi pada penyajian 

materi. Pada contoh wacana juga tidak ada ilustrasi, padahal ilustrasi ini dapat 

merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik. Selain itu, tidak ada 

analisis kasus. 

 

g. Bagian pendahulu  

Pada aspek bagian pendahulu, 72,1% bagian pendahulu pada Buku 

Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo cukup. 

Semua pelajaran pada BSE karya Maryati-Sutopo ini memang untuk bagian 

pendahulu masih dikategorikan cukup. Pada bagian pendahulu ada beberapa 

subbab yag tdak ada materinya. Selain itu, tidak ada tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai hanya dicantumkan SK dan KD. Berikut contoh penyajian bagian 

pendahulu. 
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Dapat dilihat contoh di atas, tidak dicantumkan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai tetapi dituliskan SK dan KD.   

 

h. Bagian isi 

Pada aspek bagian isi, 85,7% bagian isi pada Buku Sekolah Elektronik 

bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah baik. Bagian isi adalah 

bagian yang memuat keseluruhan materi yang memuat SK dan KD. Perincian 

yang paling lengkap ada pada bagian isi mulai dari bab, subbab sampai subbab-

subbab dengan pengembangannya, serta rangkuman setiap bab. Bagian isi kurang 

baik terdapat pelajaran 1 subbab A dan B, pelajaran 2 subbab C, pelajaran 4 

subbab C, pelajaran 5  subbab C, dan pelajaran7 subbab E karena kurang dalam 

memuat keseluruhan materi yang memuat SK dan KD. 
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i. Bagian penyudah 

Pada aspek bagian penutup, 80% bagian penutup pada Buku Sekolah 

Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo sudah baik. Bagian 

penyudah berisi daftar pustaka, indeks, glosarium, dan evaluasi. Buku ini secara 

keseluruhan sistem penyajian sudah baik dilengkapi dengan daftar pustaka, 

indeks, glosarium, dan evaluasi hanya tidak ada daftar rujukan. Selain itu, pada 

setiap akhir pelajaran juga kotak bahasa, tetapi tidak ada evaluasi setiap pelajaran 

hanya ada soal latihan tiap subbab. Berikut contoh kotak bahasa pada pelajaran 1 

subbab A. 
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3. Kelayakan Bahasa 

Kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) berjudul Bahasa dan 

Sastra Indonesia 1 untuk SMP/MTs Kelas VII  karya Maryati-Sutopo 

dikategorikan sangat baik. Bagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel 9 

berikut. 
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Tabel 9 Penilaian Kompetensi Dasar Aspek Kelayakan Bahasa Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Maryati-Sutopo 

Nilai No. Aspek yang dikaji 

Sangat Baik 

a.  Kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik 

92,1% 

b.   Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial 

emosional peserta didik 

95% 

c.  Keterbacaan teks 95% 

d.  Ketepatan bahasa 95% 

e.   Keruntutan dan keterpaduan bab 95% 

f.   Keruntutan dan ketepatan paragraf 95% 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas, kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik 

bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo dikategorikan sangat baik.  

b. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik 

Pada aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik, 92,1% kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik 

pada Buku Sekolah Elektronik bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo 

sudah baik. Sajian materi dengan kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik yang kurang baik terdapat pada pelajaran 1 subbab B, 

pelajaran 6 subbab D. Adapun untuk aspek kelayakan bahasa yang lainnya sudah 
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baik. Berikut contoh sajian materi yang kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

intelektual peserta didiknya masih kurang. 
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Pada contoh wacana di atas ada beberapa kata sulit untuk siswa kelas VII. 

Adanya kata-kata dari bahasa asing dan bahasa. Misalnya bahasa daerah yang 

digunakan adalah bahasa jawa, misal kata tumple blek, sega, liwet, wedang jahe. 

Seharusnya hindari kata-kata daerah itu diganti dengan bahasa Indonesia saja 

karena tidak semua orang mengerti arti bahasa jawa tersebut. Apalagi jika buku 

ini digunakan di luar pulau Jawa. Seharusnya kata-kata yang digunakan sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa sehingga mudah dimengerti. Selain itu, 

hindari kata asing yang harus terlebih dahulu mencari artinya di kamus dan 

hindari kata-kata dari bahasa Jawa.  
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4.2 Pembahasan Analisis Kelayakan Isi, Pola Penyajian, dan Kelayakan 

Bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-

Sutopo. 

 

Dari hasil analisis di atas perbandingan kelayakan isi, pola penyajian, dan 

kelayakan bahasa Buku Sekolah Elektronik (BSE) Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 10 Perbandingan Hasil Analisis Kelayakan Isi Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

Kategori Buku Skor atau Persentase No

. 

Kriteria Subaspek 

Ratna 

Susanti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo

Ratna 

Susan

ti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo 

. 1.  Kelengkapan 

materi 

SB SB SB 88% 82,5% 85,7% 

. 2.  Kedalaman materi SB SB SB 92,3% 80,6 % 85,7% 

. 3.  Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

SB SB SB 93% 80,6 % 86,4% 

. 4. Keakuratan dalam 

konsep dan teori 

SB SB SB 98% 80% 87,1% 

. 5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

SB B SB 93% 75% 83,5% 

. 6. Keakuratan dalam SB SB SB 99,3% 80,6% 90% 



131 

 

 

pelatihan 

. 7.  Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

ilmu 

SB SB SB 99,3% 78,7% 85,7% 

. 8. Kesesuaian 

fitur/contoh/latiha

n/rujukan 

SB B B 82,6% 75% 70% 

. 9. Pengembangan 

wawasan 

kebhinekaan 

SB SB  SB 93% 82,5% 92,1% 

. 10. Pengembangan 

wawasan 

kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

SB SB SB 97,2% 82,5% 92,1% 

 

Katerangan: 

SB : Sangat baik 

B : Baik 

C : Cukup 

D : Kurang 

 Dari hasil perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa konsistensi 

kelayakan isi pada ketiga buku BSE tersebut sangat baik. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh pada BSE karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih tersebut 

dikategorikan baik. Pada kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan BSE karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih dan Maryati-Sutopo juga masih dikategorikan 

baik, sedangkan karya Ratna Susanti sangat baik. Selain itu, untuk kriteria 
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subaspek kelengkapan materi, kedalaman materi, keakuratan dalam pemilihan 

materi, keakuratan dalam konsep dan teori, keakuratan dalam pelatihan, 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan wawasan kebhinekaan, 

pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa pada ketiga BSE 

tersebut dikategorikan sangat baik. 

Tabel 11 Perbandingan Hasil Analisis Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

Kategori Buku Skor atau Persentase No Kriteria 

Subaspek Ratna 

Susanti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo

Ratna 

Susan

ti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo 

1.  Konsistensi 

sistematika 

penyajian 

SB SB B 97,2% 95% 75% 

2.  Keruntutan 

konsep 

SB SB SB 92,3% 79,3% 94,2% 

3.  Keseimbangan 

antarbab 

B B B 75% 75% 75% 

4. Keterpusatan 

pada peserta 

didik 

SB baik SB 98,6% 73,7% 95% 

5. Merangsang 

metakognisi 

peserta didik 

SB SB SB 99,3% 92,5% 95% 

6. Merangsang 

daya imajinasi 

dan kreasi 

SB B SB 97,2% 75% 80,7% 
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berpikir peserta 

didik 

7.  Bagian 

pendahulu 

C SB B 50% 92,5% 72,1% 

8. Bagian isi SB SB SB 98,6% 92,5% 85,7% 

9. Bagian penutup  SB SB SB 98,6% 95% 80% 

 

Katerangan: 

SB : Sangat baik 

B : Baik 

C : Cukup 

D : Kurang 

Dari hasil perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa konsistensi 

kelayakan pola penyajian pada ketiga buku BSE tersebut sangat baik. 

Keseimbangan antarbab pada ketiga buku BSE tersebut dikategorikan baik. Pada 

Konsistensi sistematika penyajian BSE karya Maryati-Sutopo dikategorikan baik, 

sedangkan karya Ratna Susanti dan Atikah-Sri Ningsih sangat baik. Untuk kriteria 

subaaspek  keterpusatan pada peserta didik, merangsang daya imajinasi dan kreasi 

berpikir peserta didik BSE karya  Atikah Anindyarini-Sri Ningsih ini masih 

dikategorikan baik sedangkan kedua buku BSE lainnya sangat baik. Pada bagian 

pendahulu BSE karya Ratna Susanti ini masih dikategorikan cukup. Selain itu, 

untuk kriteria subaspek keruntutan konsep, merangsang metakognisi peserta didik, 

bagian isi, dan bagian penutup pada ketiga BSE tersebut dikategorikan sangat 

baik. 
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Tabel 12 Perbandingan Hasil Analisis Kelayakan Bahasa Sekolah Elektronik 

(BSE) Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti, Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo. 

Kategori Buku Skor atau Persentase No Kriteria Subaspek 

Ratna 

Susanti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo

Ratna 

Susan

ti 

Atikah-

Sri 

Ningsih 

Maryati

-Sutopo 

1.  Kesesuaian 

dengan tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

SB SB SB 93% 82,5% 92,1% 

2.  Kesesuaian 

dengan tingkat 

perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

SB SB SB 99,3% 92,5% 95% 

3.  Keterbacaan teks SB SB SB 99,3% 92,5% 95% 

4. Ketepatan bahasa SB SB SB 99,3% 92,5% 95% 

. 5. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

SB SB SB 99,3% 92,5% 95% 

6. Keruntutan dan 

ketepatan 

paragraf 

SB SB SB 99,3% 92,5% 95% 

 

Katerangan: 

SB : Sangat baik 

B : Baik 
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C : Cukup 

D : Kurang 

Dari hasil perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa konsistensi 

kelayakan bahasa pada ketiga buku BSE tersebut sangat baik. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan intelektual peserta didik, kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan sosial emosional peserta didik, keterbacaan teks, ketepatan bahasa, 

keruntutan dan keterpaduan bab, keruntutan dan ketepatan paragraf pada ketiga 

BSE karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo 

dikategorikan sangat baik karena bahasa yang digunakan mudah diapahami dan 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik kelas VII. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari 

kelayakan isi  BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti jumlah 

persentase adalah 93,4%, dari sepuluh kriteria subaspek, yaitu (a) Kelengkapan 

materi skornya 88%; (b) Kedalaman materi skornya 92,3%; (c) Keakuratan dalam 

pemilihan materi skornya 93%; (d) Keakuratan dalam konsep dan teori skornya 

98%, (e) kriteria keakuratan dalam pemilihan contoh skor 93%; (f) kriteria 

keakuratan dalam pelatihan skor 99,3%; (g) kriteria kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu dengan skor 99,3%; (h) kriteria kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan dengan skor 82,6%; (i) kriteria pengembangan 

wawasan kebhinekaan dengan skor 93%; (j) kriteria pengembangan wawasan 

kebangsaan dan intergrasi bangsa dengan skor 97,2%. Kelayakan isi pada BSE 

pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

jumlah skor 79,4% dengan sepuluh kriteria, yaitu (a) kelengkapan materi dengan 
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skor 82,5%; (b) kriteria kedalaman materi dengan skor 80,6%; (c) kriteria 

keakuratan dalam pemilihan materi dengan skor 80,6%; (d) kriteria keakuratan 

dalam konsep dan teori dengan skor 80%; (e) kriteria keakuratan dalam pemilihan 

contoh dengan skor 75%; (f) kriteria keakuratan dalam pelatihan dengan skor 

80,6%; (g) kriteria kesesuaian dengan perkembangan ilmu dengan skor 78,7%; (h) 

kriteria kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan dengan skor 73%; (i) kriteria 

pengembangan wawasan kebhinekaan dengan skor 82,5%; (j) kriteria 

pengembangan wawasan kebangsaan dan intergrasi bangsa dengan skor 82,5%. 

Kelayakan isi pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-

Sutopo jumlah skor 85,5% dengan sepuluh kriteria yaitu (a) kriteria kelengkapan 

materi dengan skor 85,7%; (b) kriteria kedalaman materi dengan skor 85,7%; (c) 

kriteria keakuratan dalam pemilihan materi dengan skor 86,4%; (d) kriteria 

keakuratan dalam konsep dan teori dengan skor 87,1%; (e) kriteria keakuratan 

dalam pemilihan contoh dengan skor 83,5%; (f) kriteria keakuratan dalam 

pelatihan dengan skor 90%; (g) kriteria kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

dengan skor 85,7%; (h) kriteria kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan dengan 

skor 70%; (i) kriteria pengembangan wawasan kebhinekaan dengan skor 92,1%; 

(j) kriteria pengembangan wawasan kebangsaan dan intergrasi bangsa dengan skor 

92,1%. 

Kelayakan pola penyajian pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII 

karya Ratna Susanti jumlah skor 80,4% dengan sembilan kriteria subaspek, yaitu 

pada kriteria konsistensi sistematika penyajian dengan skor 97,2%, kriteria 

keruntutan konsep dengan skor 99,3%, kriteria keseimbangan antarbab dengan 
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skor 75%, kriteria keterpusatan pada peserta didik dengan skor 98,6%, kriteria 

merangsang metakognisi peserta didik dengan skor 99,3%, kriteria merangsang 

daya imajinasi, kreasi, adan berpikir kritis peserta didik dengan skor 97,2%, 

kriteria bagian pendahulu dengan skor 50%, kriteria bagian isi  dengan skor 98,6 

%, dan kriteria bagian penyudah dengan skor 98,6%. Kelayakan pola penyajian 

pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih jumlah skor 76,8% dengan sembilan kriteria subaspek, yaitu pada kriteria 

konsistensi sistematika penyajian dengan skor 95%, kriteria keruntutan konsep 

dengan skor 79,3%, kriteria keseimbangan antarbab dengan skor 75%, kriteria 

keterpusatan pada peserta didik dengan skor 73,7%, kriteria merangsang 

metakognisi peserta didik dengan skor 92,5%, kriteria merangsang daya imajinasi, 

kreasi, adan berpikir kritis peserta didik dengan skor 75%, kriteria bagian 

pendahulu dengan skor 92,5%, kriteria bagian isi dengan skor 92,5 %, dan kriteria 

bagian penyudah dengan skor 95%. Kelayakan pola penyajian pada BSE pelajaran 

bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo jumlah skor 95% dengan 

sembilan kriteria subaspek, yaitu pada kriteria konsistensi sistematika penyajian 

dengan skor 75%, kriteria keruntutan konsep dengan skor 94,2%, kriteria 

keseimbangan antarbab dengan skor 75%, kriteria keterpusatan pada peserta didik 

dengan skor 95%, kriteria merangsang metakognisi peserta didik dengan skor 

95%, kriteria merangsang daya imajinasi, kreasi, adan berpikir kritis peserta didik 

dengan skor 80,7%, kriteria bagian pendahulu dengan skor 72,1%, kriteria bagian 

isi dengan skor 85,7 %, dan kriteria bagian penyudah dengan skor 80%. 
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Kelayakan bahasa pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya 

Ratna Susanti jumlah skor 98% dengan enam kriteria subaspek, yaitu pada kriteria 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik dengan skor 

93%, kriteria kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta 

didik dengan skor 99,3 %, kriteria keterbacaan teks dengan skor 99,3%, kriteria 

ketepatan bahasa dengan skor 99,3%, kriteria keruntutan dan keterpaduan bab 

dengan skor 99,3%, kriteria keruntutan dan ketepatan paragraf dengan skor 

99,3%. Kelayakan bahasa pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih jumlah skor 90,3% dengan enam kriteria 

subaspek, yaitu pada kriteria kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual 

peserta didik dengan skor 82,5%%, kriteria kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan sosial emosional peserta didik dengan skor 92,5 %, kriteria 

keterbacaan teks dengan skor 92,5%, kriteria ketepatan bahasa dengan skor92,5%, 

kriteria keruntutan dan keterpaduan bab dengan skor 92,5%, kriteria keruntutan 

dan ketepatan paragraf dengan skor 92,5%. Kelayakan bahasa pada BSE pelajaran 

bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo jumlah skor 94,5% dengan 

enam kriteria subaspek, yaitu pada kriteria kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan intelektual peserta didik dengan skor 92,1%, kriteria kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik dengan skor 95%, 

kriteria keterbacaan teks dengan skor 95%, kriteria ketepatan bahasa dengan skor 

95%, kriteria keruntutan dan keterpaduan bab dengan skor 95%, kriteria 

keruntutan dan ketepatan paragraf dengan skor 95%. 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

kelayakan isi BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti sudah sangat 

baik dibandingkan dengan BSE karya Maryati-Sutopo dan karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih untuk dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Untuk 

kelayakan pola penyajian BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah 

Anindyarini sudah sangat baik dibandingkan karya Ratna Susanti dan karya 

Maryati-Sutopo. Adapun untuk kelayakan bahasa BSE bahasa Indonesia kelas VII 

karya Ratna Susanti sudah sangat baik dibandingkan karya Maryati-Sutopo dan 

karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih untuk dijadikan pedoman dalam 

pembelajaran.  

Dilihat dari ketiga kelayakan buku teks yaitu kelayakan isi, penyajian, dan 

bahasa yang paling penting untuk diperhatikan adalah kelayakan penyajian. 

Kelayakan penyajian yang baik, maka dapat menimbulkan semangat bagi peserta 

didik untuk belajar. Oleh karena itu, dari ketiga BSE yang dianalisis yaitu karya 

Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sustopo maka BSE 

yang paling baik digunakan adalah BSE karya Atikah-Anindyarini. BSE karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih ini memiliki hasil skor yang paling baik 

dibandingkan BSE karya Ratna Susanti dan Maryati Sutopo. Sehingga disarankan 

BSE yang dapat digunakan guru sebagai bahan ajar adalah BSE karya Ratna 

Susanti. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kelayakan isi pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna 

Susanti, pada kriteria kelengkapan materi dikategorikan sangat baik dengan 

skor 88%, kriteria kedalaman materi dikategorikan sangat baik dengan skor 

92,3%, kriteria keakuratan dalam pemilihan materi dikategorikan sangat baik 

dengan skor 93%, kriteria keakuratan dalam konsep dan teori dikategorikan 

sangat baik dengan skor 98%, kriteria keakuratan dalam pemilihan contoh 

dikategorikan sangat baik dengan skor 93%, kriteria keakuratan dalam 

pelatihan dikategorikan sangat baik dengan skor 99,3%, kriteria kesesuaian 

dengan perkembangan ilmu dikategorikan sangat baik dengan skor 99,3%, 

kriteria kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan dikategorikan sangat baik 

dengan skor 82,6%, kriteria pengembangan wawasan kebhinekaan 

dikategorikan sangat baik dengan skor 93%, dan kriteria pengembangan 

wawasan kebangsaan dan intergrasi bangsa dikategorikan sangat baik dengan 

skor 97,2%. Kelayakan isi pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII 

karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, pada kriteria kelengkapan materi 

dikategorikan sangat baik dengan skor 82,5%, kriteria kedalaman materi 

dikategorikan sangat baik dengan skor 80,6%, kriteria keakuratan dalam 

pemilihan materi dikategorikan sangat baik dengan skor 80,6%, kriteria 

keakuratan dalam konsep dan teori dikategorikan sangat baik dengan skor 
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80%, kriteria keakuratan dalam pemilihan contoh dikategorikan baik dengan 

skor 75%, kriteria keakuratan dalam pelatihan dikategorikan sangat baik 

dengan skor 80,6%, kriteria kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

dikategorikan sangat baik dengan skor 78,7%, kriteria kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan dikategorikan baik dengan skor 73%, kriteria 

pengembangan wawasan kebhinekaan dikategorikan sangat baik dengan skor 

82,5%, dan kriteria pengembangan wawasan kebangsaan dan intergrasi bangsa 

dikategorikan sangat baik dengan skor 82,5%. Kelayakan isi pada BSE 

pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo, pada kriteria 

kelengkapan materi dikategorikan sangat baik dengan skor 85,7%, kriteria 

kedalaman materi dikategorikan sangat baik dengan skor 85,7%, kriteria 

keakuratan dalam pemilihan materi dikategorikan sangat baik dengan skor 

86,4%, kriteria keakuratan dalam konsep dan teori dikategorikan sangat baik 

dengan skor 87,1%, kriteria keakuratan dalam pemilihan contoh dikategorikan 

sangat baik dengan skor 83,5%, kriteria keakuratan dalam pelatihan 

dikategorikan sangat baik dengan skor 90%, kriteria kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu dikategorikan sangat baik dengan skor 85,7%, kriteria 

kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan dikategorikan baik dengan skor 70%, 

kriteria pengembangan wawasan kebhinekaan dikategorikan sangat baik 

dengan skor 92,1%, dan kriteria pengembangan wawasan kebangsaan dan 

intergrasi bangsa dikategorikan sangat baik dengan skor 92,1%. 

2. Kelayakan pola penyajian pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII 

karya Ratna Susanti, pada kriteria konsistensi sistematika penyajian 
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dikategorikan sangat baik dengan skor 97,2%, kriteria keruntutan konsep 

dikategorikan sangat baik dengan skor 99,3%, kriteria keseimbangan antarbab 

dikategorikan baik dengan skor 75%, kriteria keterpusatan pada peserta didik 

dikategorikan sangat baik dengan skor 98,6%, kriteria merangsang 

metakognisi peserta didik dikategorikan sangat baik dengan skor 99,3%, 

kriteria merangsang daya imajinasi, kreasi, adan berpikir kritis peserta didik 

dikategorikan sangat baik dengan skor 97,2%, kriteria bagian pendahulu 

dikategorikan cukup dengan skor 50%, kriteria bagian isi dikategorikan sangat 

baik dengan skor 98,6 %, dan kriteria bagian penyudah dikaetgorikan sangat 

baik dengan skor 98,6%. Kelayakan pola penyajian pada BSE pelajaran 

bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, pada 

kriteria konsistensi sistematika penyajian dikategorikan sangat baik dengan 

skor 95%, kriteria keruntutan konsep dikategorikan sangat baik dengan skor 

79,3%, kriteria keseimbangan antarbab dikategorikan baik dengan skor 75%, 

kriteria keterpusatan pada peserta didik dikategorikan baik dengan skor 

73,7%, kriteria merangsang metakognisi peserta didik dikategorikan sangat 

baik dengan skor 92,5%, kriteria merangsang daya imajinasi, kreasi, adan 

berpikir kritis peserta didik dikategorikan baik dengan skor 75%, kriteria 

bagian pendahulu dikategorikan sangat baik dengan skor 92,5%, kriteria 

bagian isi dikategorikan sangat baik dengan skor 92,5 %, dan kriteria bagian 

penyudah dikaetgorikan sangat baik dengan skor 95%. Kelayakan pola 

penyajian pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-

Sutopo, pada kriteria konsistensi sistematika penyajian dikategorikan baik 
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dengan skor 75%, kriteria keruntutan konsep dikategorikan sangat baik 

dengan skor 94,2%, kriteria keseimbangan antarbab dikategorikan baik 

dengan skor 75%, kriteria keterpusatan pada peserta didik dikategorikan 

sangat baik dengan skor 95%, kriteria merangsang metakognisi peserta didik 

dikategorikan sangat baik dengan skor 95%, kriteria merangsang daya 

imajinasi, kreasi, adan berpikir kritis peserta didik dikategorikan sangat baik 

dengan skor 80,7%, kriteria bagian pendahulu dikategorikan baik dengan skor 

72,1%, kriteria bagian isi dikategorikan sangat baik dengan skor 85,7 %, dan 

kriteria bagian penyudah dikaetgorikan sangat baik dengan skor 80%. 

3. Kelayakan bahasa pada BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna 

Susanti, pada kriteria kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual 

peserta didik dikategorikan sangat baik dengan skor 93%, kriteria kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik dikaregorikan 

sangat baik dengan skor 99,3 %, kriteria keterbacaan teks dikategorikan sangat 

baik dengan skor 99,3%, kriteria ketepatan bahasa dikategorikan sangat baik 

dengan skor 99,3%, kriteria keruntutan dan keterpaduan bab dikategorikan 

sangat baik dengan skor 99,3%, kriteria keruntutan dan ketepatan paragraf 

dikategorikan sangat baik dengan skor 99,3%. Kelayakan bahasa pada BSE 

pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, 

pada kriteria kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik dikategorikan sangat baik dengan skor 82,5%%, kriteria kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik dikaregorikan 

sangat baik dengan skor 92,5 %, kriteria keterbacaan teks dikategorikan sangat 
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baik dengan skor 92,5%, kriteria ketepatan bahasa dikategorikan sangat baik 

dengan skor 92,5%, kriteria keruntutan dan keterpaduan bab dikategorikan 

sangat baik dengan skor 92,5%, kriteria keruntutan dan ketepatan paragraf 

dikategorikan sangat baik dengan skor 92,5%. Kelayakan bahasa pada BSE 

pelajaran bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo, pada kriteria 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik 

dikategorikan sangat baik dengan skor 92,1%, kriteria kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik dikaregorikan sangat 

baik dengan skor 95%, kriteria keterbacaan teks dikategorikan sangat baik 

dengan skor 95%, kriteria ketepatan bahasa dikategorikan sangat baik dengan 

skor 95%, kriteria keruntutan dan keterpaduan bab dikategorikan sangat baik 

dengan skor 95%, kriteria keruntutan dan ketepatan paragraf dikategorikan 

sangat baik dengan skor 95%. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan dari ketiga BSE tersebut yang paling 

baik adalah BSE bahasa Indonesia kelas VII karya Ratna Susanti, kemudian BSE 

bahasa Indonesia kelas VII karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih, dan BSE 

bahasa Indonesia kelas VII karya Maryati-Sutopo . 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Meskipun subaspek kelayakan isi pada BSE karya Ratna Susanti, Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo sudah sangat baik namun, 

alangkah baiknya BSE karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih perlu 
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memperhatikan kriteria subaspek keakuratan dalam pemilihan contoh, dan 

kesesuaian fitur/contoh/latihan/rujukan agar dalam hal pemilihan contoh baik 

wacana, cerpen, puisi, maupun drama sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa kelas VII dan  mengandung keunggulan nilai-nilai moral. Selain itu, 

materi juga sebaiknya diberi fitur/contoh/latihan/rujukan yang sesuai dengan 

materi. 

2. Pada kelayakan pola penyajian BSE karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih, dan Maryati-Sutopo sudah sangat baik namun, perlu diperhatikan 

untuk BSE karya Ratna Susanti karena dalam penyajiannya tidak dicantumkan 

SK dan KD yang hendak dicapai siswa kelas VII dan ada penemapatan materi 

yang tidak sesuai yaitu materi semester 1 tetapi diletakkan pada semester 2. 

Adapun, pada BSE karya Maryati-Sutopo hendaknya pada akhir bab atau 

pokok bahasan hendaknya disertakan evaluasi dan rujukan. 

3. Pada kelayakan bahasa BSE karya Ratna Susanti, Atikah Anindyarini-Sri 

Ningsih, dan Maryati-Sutopo sudah sangat baik, namun ada beberapa wacana 

yang tidak sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik karena 

terdapat kata-kata sulit. Selain itu, perlu diperhatikan pada wacana hindari 

kata-kata dari bahasa asing dan daerah karena akan membuat siswa tidak 

mengerti maksud dari kata-kata tersebut. 
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Lampiran 1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas VII, Semester 1 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan 

1. Memahami wacana lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan berita 

 

1.1 Menyimpulkan isi berita yang dibacakan 

dalam beberapa kalimat 

1.2 Menuliskan kembali berita yang dibacakan 

ke dalam beberapa kalimat 

Berbicara 

2. Mengungkapkan 

pengalaman dan informasi 

melalui kegiatan bercerita 

dan menyampaikan 

pengumuman 

 

2.1 Menceritakan pengalaman yang paling 

mengesankan dengan menggunakan pilihan 

kata dan kalimat efektif 

2.2  Menyampaikan pengumuman dengan 

intonasi yang tepat serta menggunakan 

kalimat-kalimat yang lugas dan sederhana 

Membaca 

3. Memahami ragam teks 

nonsastra dengan berbagai 

cara membaca 

 

3.1 Menemukan makna kata tertentu dalam 

kamus secara cepat dan tepat sesuai dengan 

konteks yang diinginkan melalui kegiatan 

membaca memindai 

3.2  Menyimpulkan isi bacaan setelah 

membaca cepat 200 kata per menit 

3.3  Membacakan berbagai teks perangkat 

upacara dengan intonasi yang tepat 

Menulis 

4. Mengungkapkan pikiran 

dan pengalaman dalam 

buku harian dan surat 

 

4.1 Menulis buku harian atau pengalaman 

pribadi dengan memperhatikan cara 

pengungkapan dan bahasa yang baik dan 
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pribadi benar 

4.2 Menulis surat pribadi dengan 

memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa 

4.3 Menulis teks pengumuman dengan bahasa 

yang efektif, baik dan benar 

 

Mendengarkan 

5. Mengapresiasi dongeng 

yang diperdengarkan 

 

5.1 Menemukan hal-hal yang menarik dari 

dongeng yang diperdengarkan 

5.2 Menunjukkan relevansi isi dongeng dengan 

situasi sekarang 

 Berbicara 

6. Mengekspresikan pikiran 

dan perasaan melalui 

kegiatan berbicara 

 

6.1 Bercerita dengan urutan yang baik, suara, 

lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang 

tepat 

6.2 Bercerita dengan alat peraga 

Membaca 

7. Memahami isi berbagai 

teks bacaan sastra dengan 

membaca 

 

7.1 Menceritakan kembali cerita anak yang 

anak dibaca 

7.2 Mengomentari buku cerita yang dibaca 

Menulis 

8. Mengekspresikan pikiran, 

perasaan, dan pengalaman 

melalui pantun dan 

dongeng 

 

8.1 Menulis pantun yang sesuai dengan syarat 

pantun 

8.2 Menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar 
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas VII, Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan 

9. Memahami wacana lisan 

melalui kegiatan 

wawancara 

 

9.1 Menyimpulkan pikiran, pendapat, dan 

gagasan seorang tokoh/narasumber yang 

disampaikan dalam wawancara 

9.2 Menuliskan dengan singkat hal-hal penting 

yang dikemukakan narasumber dalam 

wawancara 

Berbicara 

10. Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, informasi, dan 

pengalaman melalui 

kegiatan menanggapi 

cerita dan bertelepon 

 

10.1 Menceritakan tokoh idola dengan 

mengemukakan identitas dan 

keunggulan tokoh, serta alasan 

mengidolakannya dengan pilihan kata 

yang sesuai 

10.2 Bertelepon dengan kalimat yang efektif 

dan bahasa yang santun 

Membaca 

11. Memahami wacana tulis 

melalui kegiatan 

membaca intensif dan 

membaca memindai 

 

11.1 Mengemukakan hal-hal yang dapat 

diteladani dari buku biografi yang 

dibaca secara intensif 

11.2  Menemukan gagasan utama dalam teks 

yang dibaca 

11.3  Menemukan informasi secara cepat 

dari tabel/diagram yang dibaca 

Menulis 

12. Mengungkapkan berbagai 

informasi dalam bentuk 

 

12.1 Mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dengan memperhatikan cara 
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narasi dan pesan singkat karyaan kalimat langsung dan tak 

langsung 

12.2 Menulis pesan singkat sesuai dengan isi 

dengan menggunakan kalimat efektif 

dan bahasa yang santun 

Mendengarkan 

13. Memahami pembacaan 

puisi 

 

13.1 Menanggapi cara pembacaan puisi 

13.2 Merefleksikan isi puisi yang dibacakan 

 Berbicara 

14. Mengungkapkan 

tanggapan terhadap 

pembacaan cerpen 

 

14.1 Menanggapi cara pembacaan cerpen 

14.2 Menjelaskan hubungan latar suatu 

cerpen (cerita pendek) denga realitas 

sosial 

Membaca 

15. Memahami wacana sastra 

melalui kegiatan 

membaca puisi dan buku 

cerita anak 

 

15.1 Membaca indah puisi dengan 

menggunakan irama, volume suara, 

mimik, kinesik yang sesuai dengan isi 

puisi 

15.2 Menemukan realitas kehidupan anak 

yang terefleksi dalam buku cerita anak 

baik asli maupun terjemahan 

Menulis 

16. Mengungkapkan 

keindahan alam dan 

pengalaman melalui 

kegiatan menulis kreatif 

puisi 

 

16.1 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan 

keindahan alam 

16.2 Menulis kreatif puisi berkenaan dengan 

peristiwa yan pernah dialami 
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Lampiran 2 

 

INSTRUMEN 

PENILAIAN BUKU TEKS 

PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

 

 KODE  BUKU :  

 

 

1. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN 

1.  Kelengkapan materi *)      A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi      

Rangkuman Kualitatif: 

 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

     

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

     

B. KEAKURATAN 

MATERI 

1. Keakuratan dalam      
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pemilihan contoh  

2. Keakuratan dalam 

pelatihan 

     

Rangkuman Kualitatif: 

 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

     

8. Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

     

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

     

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

     

Rangkuman Kualitatif: 

 

 

2. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

     

12. Keruntutan konsep      

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab      

Rangkuman Kualitatif: 
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14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

     

15. Merangsang metakognisi 

peserta didik 

     

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan berpikir 

kritis peserta didik 

     

Rangkuman Kualitatif: 

 

17. Bagian pendahulu      

18. Bagian isi      

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 19. Bagian penyudah      

Rangkuman Kualitatif: 

 

 

3. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGAN 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 
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PESERTA DIDIK 21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

     

Rangkuman Kualitatif: 

 

22. Keterbacaan teks      B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa      

Rangkuman Kualitatif: 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

     C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

     

Rangkuman Kualitatif: 
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Lampiran 3 

Tabel 1 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulkan Isi Berita yang 

dibacakan Dalam Beberapa Kalimat Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Cukup baik, 

kurang 

adanya 

implikasi 

wacana 

sebagai 

pembanding 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Hanya kurang implikasi wacana bisa berupa analogi, 

perbandingan, kesejajaran wacana yang mampu 

memperkuat penyampaian materi. 

 

B. KEAKURATAN 3. Keakuratan dalam   v  Cukup baik, 



 

 

 

159

pemilihan materi berita yang 

disajikan 

tentang 

gempa 

Yogyakarta 

yang pada 

tahun itu 

sedang 

hangat 

dibicarakan 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 
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Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

26. Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

gambar 

sudah sesuai 

dengan 

beritanya 

27. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

28. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 
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dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

30. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

31. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah bab 1 

semuanya dianalisis. 

 

32. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Cukup baik, 

kurang 

adanya 

tugas-tugas 

mandiri 

33. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

34. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 
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 berpikir kritis peserta didik analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti tugas-tugas mandiri yang 

mampu membentk kemandirian belajar peserta didik 

dan berpikir kreatif. Serta kurangnya analisis kasus. 

 

35. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

36. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

37. Bagian penyudah    v Sangat baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 
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dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan konsep kunci. 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGAN 

PESERTA DIDIK 

39. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 
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siswa kelas VII di wacana berita, misal kata 

“geospasial”, “gumuk”, dll. 

 

40. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

41. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

42. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 43. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 1 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna  

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Kurangnya 

tugas-tugas mandiri, kurangnya wacana teks berita lagi yang bisa digunakan 

sebagai pembanding atau digunakan untuk tugas siswa selanjutnya. 
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Tabel 2 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Makna Kata Tertentu Da-

lam Kamus Secara Cepat dan Tepat dengan Konteks yang Diingin-

kan Melalui Kegiatan Membaca Memindai Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *) v    Sangat 

kurang, 

materi 

kurang 

lengkap, 

tidak ada 

wacana. 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi  v   Kurang  

Rangkuman Kualitatif: Kelengkapan materi dan kedalaman materi masih kurang 

dilihat dari materi mengenai cara menggunakan kamus 

tidak dijelaskan, padahal itu materi yang penting untuk 

mencapai KD. Selain itu lebih baik disajikan sebuah 

wacana kemudian dari wacana tersebut dicari kata yang 

sulit di kamus. Tetapi di materi tidak ada wacana, 
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hanya langsung penugasan mencari kata sulit tentang 

kata laut. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Cukup baik 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   kurang, 

karena 

contoh yang 

disajikan 

tidak ada. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Cukup baik, 

karena 

pelatihan 

masih kurang 

hanya 

mencari kata 

yang 

berhubungan 

dengan laut. 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang, karena tidak adanya 

contoh. Selain itu dalam pelatihan masih kurang dari 

konsep yang sederhana ke yang lebih kompleks, latihan 
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hanya mencari kata sulit tentang laut. Untuk penugasan 

juga sama hanya mencari kata yang sulit mengenai 

hutan. 

7.  Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Cukup Baik 

8.  Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujuka

n 

 v   Kurang, 

tidak ada 

wacana 

apalagi 

ilustrasi 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurangnya ilustrasi.  

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 
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sesuai  

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah cukup baik semua. Sedangkan 

untuk keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah 

bab 1 semuanya dianalisis. 

 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Cukup baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus dan 

latihan 

kurang 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti tugas-tugas mandiri yang 

mampu membentk kemandirian belajar peserta didik 
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dan berpikir kreatif. Serta kurangnya latihan yang 

cukup banyak. 

 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi   v  Cukup baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

kurang dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari 

hanya tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian 

isi dan penyudah sudah cukup baik, apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan konsep kunci. 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN 

A. KESESUAIAN 20. Kesesuaian dengan    v Baik, kata-
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tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

kata yang 

dicari di 

kamus sesuai 

untuk 

perkembangan 

siswa kelas 

VII 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan sosial 

emosional peserta 

didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Kata-kata yang diakan 

dicari kamus sesuai dengan perkembangan peserta 

didik dan sesuai dengan bab yang dibahas mengenai 

pelestarian lingkungan. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

C. KERUNTUTAN 24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN KESATUAN 

GAGASAN 

25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 81 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 1 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah cukup baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan 

yaitu tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Serta 

materi yang masih kurang mengenai membaca memindai dan cara menggunakan 

kamus. Kurangnya tugas-tugas mandiri, tidak adanya wacana bisa digunakan 

sebagai latihan untuk mencari kata-kata yang sulit di wacana. 

 

Tabel 3 Penilaian Kompetensi Dasar Bercerita dengan Urutan yang Baik, 

Suara, Lafal, Intonasi, Gestur, dan Mimik yang Tepat Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)   v  Cukup baik, 

kurang 
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adanya cerita 

sebagai 

contoh 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Hanya kurang contoh cerita rakyat atau dongeng yang 

akan diceritakan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Kurang, 

karena tidak 

adanya 

contoh cerita 

yang akan 

diceritakan 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   kurang, 

karena 

contoh yang 

disajikan 

tidak ada 

hanya materi 

saja. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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 pelatihan pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik hanya kurang 

contoh cerita yang akan diceritakan. Sedangkan untuk 

pelatihannya sudah baik karena latihan lengkap dari 

yang sederhana ke yang kompleks dan mencari cerita 

rakyat sendiri yang akan diceritakan. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

tidak ada 

ilustrasi. 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan hanya kurang ilustrasi. 



 

 

 

174

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik,  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah bab 1 

semuanya dianalisis. 

 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik, karena 

penyajian 

materi 

bersifat 

interaktif dan 

partisipasif 

yang 

memotivasi 

siswa 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 
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berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi sudah baik, materi 

yang disajikan sudah interaktif dan partisipasif 

sehingga memotivasi peserta didik. Selain itu pelatihan 

juga ada yang secara individu dan berkelompok, ini 

sangat baik diterapkan kepada peserta didik. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Sangat baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 
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sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan konsep kunci. 

 

II. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Cukup baik, 

materi 

dijelaskan 

sesuai dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual 

peserta didik.\ 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan sosial 

emosional peserta 

didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik, karena kata-kata yang 



 

 

 

177

digunakan seudah sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa dan mudah dimengerti. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 87 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 1 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Kurangnya 

wacana cerita yang akan diceritakan oleh peserta didik dan kurangnya ilustrasi.  
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Tabel 4 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Pantun yang Sesuai dengan 

Syarat Pantun Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

dan contoh 

pantun sudah 

ada dan 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi mengenai pantun sudah cukup baik dan disertai 

contoh beberapa pantun.  

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, pantun 

yang 

disajikan ada 

beberapa 

macam jenis 

pantun. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep    v Baik 
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dan teori 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Apalagi 

pelatihan diberikan dari yang sederhana yaitu berupa 

melengkapi pantun ke yang lbh kompleks yaitu 

membuat pantun.  

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

sesuai 

dengan 

perkembanga

n ilmu 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

8.Kesesuaian    v Baik, contoh 
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fitur/contoh/latihan/rujuka

n 

sudah sesuai 

dengan 

materinya 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai contoh beberapa pantun. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah bab 1 

semuanya dianalisis. 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 
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15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi sudah baik, dilihat 

dari materi yang disajikan merangsang daya imajinasi 

dan kreasi berpikir peserta didik untuk membuat 

berbagai jenis pantun. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Sangat baik. 
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Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, kata-

kata yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Kata-kata yang 

digunakan di pantun juga mudah dimengerti. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 
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gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 1 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab satu ini sudah cukup baik, hanya pada Kompetensi Dasar 

Menemukan Makna Kata Tertentu Dalam Kamus Secara Cepat dan Tepat dengan 

Konteks yang Diinginkan Melalui Kegiatan Membaca Memindai, banyak terdapat 

kekurangan. Untuk keseimbangan antar bab satu ini agak kurang sesuai. Dilihat 

dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga D tidak saling berkaitan. Hanya 

pada bagian subbab A dan B materi yang disajikan sesuai dengan tema yaitu 

Pelestarian Lingkungan. Selain itu kunci konsep yang berada di bagian penyudah 

hanya ada di subbab A saja padahal itu sangat berguna membantu siswa 

mengingat materi. Untuk soal latihan di Bab satu baik dari soal pilihan ganda 

ataupun uraian tidak ada soal yang menyinggung mengenai subbab C yaitu 
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mengenai bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan 

mimik yang tepat. 

 

Tabel 5 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Pengalaman yang Paling 

Mengesankan dengan Menggunakan Pilihan Kata dan Kalimat 

Efektif Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, adanya 

contoh 

wacana 

mengenai 

pengalaman 

yang 

mengesankan

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi    v Sudah baik, 

materi 

lengkap 

Rangkuman Kualitatif: Sudah sesuai dengan uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi lengkap dari langkah-langkah untuk 
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menceritakan pengalam pribadi dan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam bercerita. Selain itu ada contoh 

wacana cerita pengalaman yang mengesankan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Cukup baik, 

berita yang 

disajikan 

tentang 

pengalaman 

pribadi 

liburan ke 

Paris 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 
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 kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

kurang 

contoh 

gambar yang 

sesuai 

dengan 

ceritanya 

sehingga 

pembaca 

dapat 

membayangk

an 

suasananya. 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik, 

tapi alangkah 

lebih baik 
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 jika cerita 

yang 

diceritakan 

liburan di 

objek wisata 

yang ada di 

Indonesia.  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang contoh gambar 

mengenai wacana yang disajikan yaitu tentang Paris. 

Selain itu alangkah lebih baik jika wacana pengalaman 

itu diganti dengan liburan di objek wisata yang ada di 

Indonesia saja karena dapat menumbuhkan cinta tanah 

air apalagi di Indonesia juga banyak objek wisata yang 

tak kalah bagus dengan di Paris. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 
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sesuai  

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah bab 2 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik  

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 
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apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Sangat baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan konsep kunci. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 
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berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana berita, misal bahasa Prancis 

yang ada dalam wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan    v Baik  
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 ketepatan paragraf 

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 2 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Wacana 

yang menceritakan pengalaman pribadi itu alangkah lebih baik bila menceritakan 

liburan di objek wisata yang ada di Indonesia karena dapat menimbulkan cinta 

tanah air. Selain itu ada beberapa kata berupa bahasa Perancis. 

 

Tabel 6 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Buku Harian atau Pengalaman 

Pribadi dengan Memperhatikan Cara Pengungkapan dan Bahasa 

yang Baik dan Benar Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik ,materi 

sudah 

lengkap 
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KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi yang disajikan juga sudah lengkap dan adan 

contoh tulisan mengenai buku harian berupa 

pengalaman pribadi. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Cukup baik 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

 



 

 

 

193

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Baik, kurang 

ilustrasi 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik,  

sistematika 

suadah tepat 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah bab 2 

semuanya dianalisis. 
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14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik, karena 

melatih 

peserta didik 

untuk 

mandiri 

dalam materi 

ini. 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

kurangnya analisis kasus. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 
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apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik, 

lengkap 

materi dan 

contohnya.  

19. Bagian penyudah    v Sangat baik. 

Ada 

rangkuman  

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, karena 

kata-kata 

yang 

digunakan 
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mudah 

dimengerti. 

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik karena kata-kata yang 

digunakan mudah dimengerti untuk siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 2 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. 



 

 

 

197

Tabel 7 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Kembali Cerita Anak 

yang dibaca Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, 

materisudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat wacana dari majalah Bobo 

yang berjudul “Misteri Kapal Pecah”. Dari contoh 

cerita anak tersebut sudah sesuai dengan kebenaran 

dalam menerapkan prinsip kemampuan bersastra 

berdasarkan teori bersastra. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Cukup baik, 

cerita anak 

yang 

disajikan 

sudah tepat 

yang diambil 
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dari majalah 

bobo 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari cerita 

anak yang dipilih sudah sesuai dengan materi dan 

disertai ilustrasi gambar pada cerita anak. 

C. MATERI 7. Kesesuaian dengan    v Baik, sudah 
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perkembangan ilmu up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

gambar 

sudah sesuai 

dengan 

beritanya 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai 

dengan cerita anak. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 
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sesuai  

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah bab 2 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 
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daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif dalam menceritakan 

kembali cerita anak.  

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 
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III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

C. KERUNTUTAN 24. Keruntutan dan    v Baik  



 

 

 

203

keterpaduan bab DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 2 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga terdapat wacana dari majalah Bobo yang berjudul “Misteri Kapal Pecah”. 

Dari contoh cerita anak tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. Selain itu 

kata-kata yang digunakan juga mudah dipahami. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab dua ini sudah baik. Untuk keseimbangan antarbab dua 

sudah sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga C saling 

berkaitan yaitu berhubungan dengan cerita pengalaman. Pada bagian subbab A 

menceritakan pengalaman pribadi kemudian dilanjutkan di subbab B menulis 

pengalaman di buku harian dan di subbab C masih dalam konteks yang sama yaitu 

menceritakan kembali cerita yang dibaca. Selain itu kunci konsep yang berada di 

bagian penyudah hanya ada di subbab A saja padahal itu sangat berguna 

membantu siswa mengingat materi. Tetapi di akhir subbab C sebelum latihan bab 
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dua terdapat rangkuman dari materi subbab A sampai subbab C. 

 

Tabel 8 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulkan Isi Bacaan Setelah 

Membaca Cepat 200 Kata Permenit Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik, 

materi 

mendalam 

hingga cara 

menghitung 

kemampuan 

pemahaman 

membaca 

ada 

Rangkuman Kualitatif:  Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD sudah 

sesuai dan lengkap. Materi yang disajikan lengkap dan 
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dilengkapi dengan cara menghitung kemampuan 

pemahaman membaca. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, teks 

bacaan yang 

disajikan 

sudah sesuai 

dan sudah 

mengarah 

pada 

peningkatan 

kemampuan 

berbahasa.  

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh teks 

bacaan yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 
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 6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari teks 

bacaan sudah sesuai dengan materi dan mengarah pada 

peningkatan kemampuan berbahasa. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Baik, contoh 

teks bacaan 

tidak disertai 

gambar yang 

dapat 

menggambar

kan suasana 

teks bacaan 

tersebut. 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik, teks 

bacaan yang 
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dsajikan ini 

mengandung 

cinta tanah 

air. 

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik, karena 

teks bacaan 

juga dapat 

mengembang

kan wawasan 

kebangsaan 

yaitu 

melestarikan 

kebudayaan 

dan 

mengenalkan

nya di negara 

lain. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, hanya pada teks bacaan tidak disertai 

disertai contoh gambar yang sesuai dengan cerita anak. 

Teks bacaan yang dsajikan ini juga mengandung cinta 

tanah air dan mengenai melestarikan kebudayaan dan 

mengenalkannya di negara lain. 
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II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah bab 3 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 
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 anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir.  

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 
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dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan konsep kunci. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 
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22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 3 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Selain 

materi lengkap, teks bacaan yang disajikan sudah sesuai dan mengarah pada 

peningkatan kemampuan kebahasaan. 
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Tabel 9 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Surat Pribadi Dengan 

Memperhatikan Komposisi, Isi, dan Bahasa Subaspek Kelayakan 

Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

meningkatkan kemampuan kebahasaan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh surat 

pribadi 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 



 

 

 

213

bahasa 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

7. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

surat pribadi yang disajikan sudah baik karena 

dilengkapi keterangan di contoh surat pribadi yang 

memudahkan siswa dalam berlatih menuls surat 

pribadi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

surat pribadi 

sudah sesuai 
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dengan 

materi 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh surat pribadi lengkap 

dengan keterangannya. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah bab 3 

semuanya dianalisis. 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 
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15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh surat pribadi yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 
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akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

bahasa yang 

digunakan 

tidak baku 

dalam contoh 

surat pribadi. 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan    v Baik  
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 tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam surat pribadi tidak baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 3 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh surat pribadi lengkap dengan keterangannya yang 

memudahkan siswa dalam berlatih menulis surat pribadi. Materi sudah sesuai dan 

menigkatkan  kemampuan berbahasa. 
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Tabel 10 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Hal-hal yang Menarik 

dari Dongeng yang Diperdengarkan Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap dan 

disertai 

dongeng. 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat dongeng  berjudul “Man 

Doblang (Tinggi Badan Baginda Raja)”. Dari contoh 

dongeng tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan 

teori bersastra. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Cukup baik, 

dongeng 

disajikan 

sudah sesuai 
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dengan 

materi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari cerita 

anak yang dipilih sudah sesuai dengan materi dan 

mengandung nilai-nilai moral. 

C. MATERI 7. Kesesuaian dengan    v Baik 
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perkembangan ilmu 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

hanya kurang 

ilustrasi 

untuk 

dongengnya. 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai 

dengan cerita anak. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 
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keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah bab 3 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

dongeng 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 
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17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 20. Kesesuaian dengan    v Baik, kata-
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tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

kata yang 

digunakan 

dalam 

dongeng 

mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 3 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga terdapat dongeng yang berjudul “Man Doblang (Tinggi Badan Baginda 

Raja)”. Dari contoh dongeng tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. Selain itu 

kata-kata yang digunakan juga mudah dipahami. 

 

Tabel 11 Penilaian Kompetensi Dasar Bercerita Dengan Alat Peraga 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, 

materisudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 
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Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat cerita yang berjudul “Arjuna 

dan Supraba Pergi ke Imantika”. Dari contoh cerita 

pewayangan tersebut sudah sesuai dengan kebenaran 

dalam menerapkan prinsip kemampuan bersastra 

berdasarkan teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, cerita 

yang 

disajikan 

berupa cerita 

pewayangan 

sudah tepat 

karena dapat 

diceritakan 

menggunaka

n alat peraga 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 



 

 

 

226

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari cerita 

yang dipilih sudah sesuai dengan materi yaitu cerita 

pewayangan yang dapat diceritakan menggunakan alat 

peraga agara lebih menarik dan disertai ilustrasi contoh 

gambar pewayangan. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

gambar 

sudah sesuai 

dengan 

beritanya 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

9. Pengembangan wawasan    v Baik  
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kebhinekaan  

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik, cerita 

pewayangan 

ini 

merupakan 

salah satu 

melestarikan 

kebudayaan. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai 

dengan cerita pewayangan. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 
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keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah bab 3 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

dongeng 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif.  
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17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 20. Kesesuaian dengan    v Baik, bahasa 
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tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 
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kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 3 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga terdapat cerita pewayangan yang cocok diceritakan menggunakan alat 

peraga.  

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab tiga ini sudah cukup baik. Untuk keseimbangan antar bab 

tiga ini agak kurang sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A 

hingga D tidak saling berkaitan. Hanya pada bagian subbab A, C dan D materi 

menyajikan contoh sesuai dengan tema yaitu seni tradisional. Selain itu kunci 

konsep yang berada di bagian penyudah hanya ada di subbab A saja padahal itu 

sangat berguna membantu siswa mengingat materi. Tetapi di akhir subbab D ada 

rangkuman secara keseluruhan dari subbab A, B, C, dan D.  
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Tabel 12 Penilaian Menceritakan Teks Dengan Intonasi yang TepatSubaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *) v    Kurang, 

karena tidak 

ada dalam 

SK dan KD 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi v    Kurang  

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi cukup baik, tetapi 

pada siswa kelas VII tidak ada KD Menceritakan teks 

dengan intonasi yang tepat, sehingga tidak diketahui 

batasan materi yang harus dikuasai peserta didik. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Cukup baik, 

wacana yang 

disajikan 

sesuai 

dengan tema 

yaitu tentang 

kesehatan 
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4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Cukup baik 

sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

wacana yang 

disajikan 

sudah tepat 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

Dari cerita anak yang dipilih sudah sesuai dengan 

materi dan disertai ilustrasi gambar pada cerita anak. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian    v Baik, contoh 
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fitur/contoh/latihan/rujukan gambar 

sudah sesuai 

dengan 

beritanya 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai 

dengan wacana. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 4 dapat dijelaskan setelah bab 4 
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semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

wacana yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan wacana yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

17. Bagian pendahulu v    Kurang 

karena tidak 
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dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

dan tidak ada 

dalam SK 

dan KD 

materi ini di 

kelas VII. 

18. Bagian isi   v  Cukup baik  

MATERI 

19. Bagian penyudah   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 
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didik baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 84 
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Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 4 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan fatal yaitu pada kelas VII 

tidak ada SK dan KD mengenai menceritakan teks dengan intonasi yang tepat. 

Pada buku hanya terdapat tujuan saja. Jadi subab A ini sebaiknya tidak perlu 

karena tidak ada KD yang hendak dicapai. 

  

Tabel 13 Penilaian Kompetensi Dasar Menyampaikan Pengumuman Dengan 

Intonasi yang Tepat Serta Menggunakan Kalimat-kalimat yang 

Lugas dan Sederhana  Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat contoh teks pengumuman.  

Dari contoh teks pengumuman tersebut sudah sesuai 

dan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. 
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3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, 

pengumuman 

yang 

diberikan 

sudah sesuai 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai  

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

pengumuman yang disajikan juga sudah sesuai. 

C. MATERI 7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 
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8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh 

pengumuman 

sesuai 

dengan 

materi 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu.  

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik, 

sistematika 

dijelaskan 

secara fokus 

dan jelas 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 
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 13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 4 dapat dijelaskan setelah bab 4 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

dongeng 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan pengumuman yang 
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merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif.  

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 
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III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam teks pengumuman baku tapi mudah dimengerti 

oleh siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

C. KERUNTUTAN 24. Keruntutan dan    v Baik  
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keterpaduan bab DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 3 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Selain 

materi lengkap, contoh teks pengumuman yang disajikan sudah sesuai dan 

mengarah pada peningkatan kemampuan kebahasaan. 

 

Tabel 14 Penilaian Kompetensi Dasar Menunjukkan Relevansi Dongeng 

dengan Situasi Sekarang Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan 

Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas 

VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 
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lengkap DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat dongeng yang berjudul 

“Pertolongan untuk si sombong”. Dari contoh cerita 

anak tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan 

teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Cukup baik, 

cerita anak 

yang 

disajikan 

sudah tepat 

yang diambil 

dari majalah 

bobo 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 
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disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari 

donggen yang dipilih sudah sesuai dengan materi dan 

siswa lebih mudah merelevensi dengan situasi 

sekarang. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

gambar 

sudah sesuai 

dengan 

dongengnya 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  
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 10. Pengembangan 

wawasan kebangsaan 

dan integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai 

dengan dongeng. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 4 dapat dijelaskan setelah bab 4 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang    v Baik, karena 
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metakognisi peserta didik merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan dongeng yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif dalam merelevensi dengan 

situasi sekarang.  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 
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akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, kata-

kata yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti 

untuk siswa 
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kelas VII 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam dongeng baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 4 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 
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tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga terdapat dongeng yang berjudul “Pertolongan Untuk Si Sombong”. Dari 

contoh dongeng tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam menerapkan 

prinsip kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. Selain itu kata-kata 

yang digunakan juga mudah dipahami. Sehingga membuat siswa lebih mudah 

melakukan relevensi dengan situasi sekarang. 

 

Tabel 15 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Kembali Dengan Bahasa 

Sendiri Dongeng yang Pernah Dibaca atau Didengar Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

dan materi 

mendalam 

disertai 

contoh 
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 dongeng 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat dongeng yang berjudul “Kuda 

Ternang”. Dari contoh cerita anak tersebut sudah sesuai 

dengan kebenaran dalam menerapkan prinsip 

kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, 

dongeng 

sudah 

tepatsesuai 

dengan 

materi untuk 

ditulis 

kembali 

dengan 

bahasa 

sendiri. 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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pemilihan contoh contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari 

dongeng yang dipilih sudah sesuai dengan materi dan 

dongeng yang dipilih sesuai untuk latihan siswa dalam 

belajar menulis kembali isi dongeng dengan bahasa 

sendiri. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

hanya kurang 

contoh 

gambar 

sudah sesuai 
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dengan 

dongeng 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu. Hanya kurang gambar ilustrasi dongeng yang 

disajikan. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 4 dapat dijelaskan setelah bab 4 
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semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

dongeng 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan dongeng yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif dalam menuliskan kembali 

isi dongeng dengan bahasa sendiri.  
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17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 20. Kesesuaian dengan    v Baik, kata-
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tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

kata yang 

digunakan  

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam dongeng baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 
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Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 4 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga terdapat dongeng yang berjudul “Kuda Terbang”. Dari contoh dongeng 

tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam menerapkan prinsip kemampuan 

bersastra berdasarkan teori bersastra. Selain itu kata-kata yang digunakan juga 

mudah dipahami. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab empat ini sudah cukup baik. Ada satu subbab yang disajikan 

tidak sesuai dengan SK dan KD kelas VII yaitu pada subbab A. Lebih baik subbab 

A ini dihilangkan saja karena tidaka ada Kompetensi Dasar yang hendak dicapai. 

Untuk keseimbangan antar bab empat ini agak kurang sesuai. Dilihat dari urutan 

Kompetensi Dasar subbab A hingga D tidak saling berkaitan dan tidak sesuai 

dengan tema bab emapat yaitu kesehatan. Hanya contoh teks pengumuman pada 

subba B yang sesuai dengan tema kesehatan. Selain itu pada bab empat tidak ada 

kunci konsep yang berada di bagian penyudah yang biasanya berada di subbab A, 

padahal itu sangat berguna membantu siswa mengingat materi. Tetapi di akhir 

subbab D ada rangkuman secara keseluruhan dari subbab A, B, C, dan D.  
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Tabel 16 Penilaian Kompetensi Dasar Menuliskan Kembali Berita yang 

Dibacakan ke dalam Beberapa Kalimat Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik , materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi yang disajikan juga sudah lengkap dan ada 

materi dilengkapi dengan cotoh teks berita dan ini 

sudah sesuai. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik. Contoh 

teks berita 

yang 

disajikan 

sudah sesuai 

dengan 

peningkatan 

kemampuan 



 

 

 

260

kebahasaan. 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari teks 

berita yang dipilih sudah sesuai dengan materi dan 

dongeng yang dipilih sesuai untuk latihan siswa dalam 

menuliskan kembali berita ke dalam beberapa kalimat. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, 

dilengkapi 
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ilustrasi 

untuk teks 

berita 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai ilustrasi untuk teks beritanya. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik,  

sistematika 

sudah tepat 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5 dapat dijelaskan setelah bab 5 

semuanya dianalisis. 
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14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik, karena 

melatih 

peserta didik 

untuk 

mandiri 

dalam materi 

ini. 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

kurangnya analisis kasus. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 
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apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik, 

lengkap 

materi dan 

contohnya.  

19. Bagian penyudah    v Sangat baik. 

Ada 

rangkuman  

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, karena 

kata-kata 

yang 

digunakan 
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mudah 

dimengerti. 

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik karena kata-kata yang 

digunakan mudah dimengerti untuk siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 2 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 
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tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi 

sudah dilengkapi juga dengan contoh teks berita yang kemudian dapat dibacakan 

oleh siswa dan siswa berusaha menuliskan kembali berita yang dibacakan ke 

dalam beberapa kalimat. 

 

Tabel 17 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Teks Pengumuman dengan 

Bahasa yang Efektif, Baik, dan Benar Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan kebahasaan. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh tek 
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pengumuman

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

surat pribadi yang disajikan sudah baik karena 

dilengkapi keterangan di contoh teks pengumuman 

yang memudahkan siswa dalam berlatih menulis 

pengumuman. 
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7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

surat pribadi 

sudah sesuai 

dengan 

materi 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh teks pengumuman. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik, 

sistematika 

jelas dan 

fokus 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 
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 13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5 dapat dijelaskan setelah bab 5 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh pengumuman yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 
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merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 20. Kesesuaian dengan    v Baik, bahasa 
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tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

yang 

digunakan 

baku. 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam pengumuman tidak baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 3 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 
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tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh teks pengumuman lengkap yang memudahkan 

siswa dalam berlatih menulis teks pengumuman. Materi sudah sesuai dalam 

meningkatkan  kemampuan berbahasa. 

 

Tabel 18 Penilaian Kompetensi Dasar Mengomentari Buku Cerita yang 

Dibaca Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

ini juga terdapat wacana yang berjudul “Temanku Si 

Penjual Kue”. Dari contoh cerita tersebut sudah sesuai 

dengan kebenaran dalam menerapkan prinsip 

kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Cukup baik, 

cerita anak 
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yang 

disajikan 

kurang 

sesuai, itu 

lebih cocok 

untuk anak 

SD apalagi 

cerita itu 

berlatarbelak

ang tentang 

anak SD 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 
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 dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Hanya dari 

cerita anak yang dipilih kurang sesuai dengan materi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

hanya kurang 

contoh 

ilustrasi 

gambar yang 

sesuai 

dengan 

ceritanya 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 
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sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu, hanya kurang ilustrasi gambar 

yang sesuai dengan cerita. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

sudah jelas 

dan fokus 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5 dapat dijelaskan setelah bab 5 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya    v Baik, materi 



 

 

 

275

 imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

disajikan 

dengan cerita 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif dalam menceritakan kembali 

cerita anak.  

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 
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 rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya bahasa 

yang 

digunakan 

tidak baku 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 
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22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 2 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga terdapat cerita yang berjudul “Temanku Si Penjual Kue”. Dari contoh cerita 

anak tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam menerapkan prinsip 

kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. Selain itu kata-kata yang 

digunakan juga mudah dipahami, tetapi cerita tersebut kurang cocok untuk anak 

SMP lebih cocok untuk anak SD. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab lima ini sudah baik. Untuk keseimbangan antar bab lima 
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kurang sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga C tidak 

saling berkaitan. Sedangkan untuk tema bab lima yaitu kegiatan yang bermanfaat 

memang sudah sesuai dengan contoh-contoh yang disajikan pada contoh teks 

berita, teks pengumuman, dan cerita. Selain itu tidak ada lagi kunci konsep yang 

berguna membantu siswa mengingat materi separti pada bab satu, dua, dan tiga. 

Tetapi di akhir subbab C sebelum latihan bab dua terdapat rangkuman dari materi 

subbab A sampai subbab C. 

Berikut analisis Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti semester dua. 

 

Tabel 19 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulakan Pikiran, Pendapat, 

dan Gagasan Seorang Tokoh/Narasumber yang Disampaikan 

Dalam Wawancara Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 
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Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

meningkatkan kemampuan kebahasaan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contohwawa

ncara 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 
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Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

wawancara yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

wawancara 

sudah sesuai 

dengan 

materi dan 

temanya 

olahraga 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Cukup baik.  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik, 

dan akan 

lebih baik 

jika yang 

dibahas 

adalah sepak 

bola di 

Indonesia 

yang akan 
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 menumbuhka

n semangat 

cinta tanah 

air.  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Alangkah lebih baik lagi jika teks 

wawancara membahas tentang pertandingan sepak bola 

di Indonesia yang menunbuhkan semangat cinta tanah 

air. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah bab 6 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang    v Baik, karena 
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metakognisi peserta didik merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh wawancara yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 
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akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

bahasa yang 

digunakan 

tidak baku 

dalam contoh 

wawancara. 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan    v Baik  
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 tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam teks wawancara tidak baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 6 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh wawancara lengkap. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa. 
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Tabel 20 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Tokoh Idola Dengan 

Mengemukakan Identitas dan Keunggulan Tokoh, Serta Alasan 

Mengidolakannya Dengan Pilihan Kata yang Sesuai Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan 

teori bersastra. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh profil 

tokoh idola 

di bidang 

olahraga 
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4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Cukup baik, 

karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

wwacana mengenai profil tokoh idola yang disajikan 

sudah baik, sehingga siswa dapat menceritakan tokoh 

idolanya. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

profil tokoh 
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idola sudah 

sesuai 

dengan 

materi 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Cukup baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik. 

Contoh 

tokoh idola 

bintang 

olahraga 

alangkah 

lebih baik 

jika atlet 

Indonesia 

yang telah 

mengharumk

an nama 

bangsa. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai fitur contoh profil 

tokoh idola. Contoh tokoh idola bintang olahraga 



 

 

 

288

alangkah lebih baik jika atlet Indonesia yang telah 

mengharumkan nama bangsa. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah bab 6 

semuanya dianalisis. 

 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

   v Baik, materi 

disajikan 
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 berpikir kritis peserta didik dengan profil 

tokoh idola 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh profil tokoh idola yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 
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tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Cukup baik, 

bahasa yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh profil 

tokoh idola 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana profil tokoh idola tidak baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

C. KERUNTUTAN 24. Keruntutan dan    v Baik  
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keterpaduan bab DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 6 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh profil tokoh idola yang dapat menginspirasi siswa 

dalam menceritakan tokoh idolanya. Diharapkan tokoh idola lebih baik seperti 

pahlawan atau seseorang yang telah mengharumkan nama bangsa. Materi sudah 

sesuai dan meningkatkan  kemampuan berbahasa. 
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Tabel 21 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Realitas Kehidupan Anak 

yang Terefleksi Dalam Buku Cerita Anak Baik Asli Maupun 

Terjemahan Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan 

teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam   v  Cukup baik, 
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pemilihan contoh karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

cerita anak disajikan sudah baik, sehingga siswa dapat 

menemukan realitas kehidupan dalam cerita anak 

tersebut. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

cerita anak 

sudah sesuai 

dengan 

materi. 
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9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik   

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai fitur contoh cerita 

anak. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah bab 6 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 
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peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh cerita anak yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 
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18. Bagian isi    v Baik   

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya bahasa 

yang 

digunakan 

tidak baku 

dalam contoh 

cerita anak 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 
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dalam cerita anak tidak baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 6 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh cerita anak yang berjudul “Pangeran Remeh”. 
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Tabel 22 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Kreatif Puisi Berkenaan 

Dengan Keindahan Alam Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan 

Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas 

VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan be. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh cerita 

anak 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 
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bahasa 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Cukup baik, 

karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

puisi yang disajikan sudah baik, sehingga siswa dapat 

menulis puisi mengenai keidahan alam 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh puisi 

tidak disertai 

dengan 
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gambar 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 

puisi sehingga siswa dapat membayangkannya. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah bab 6 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang    v Baik, karena 
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metakognisi peserta didik merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 
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dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, diksi 

yang dipilih 

juga masih 

mudah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Diksi yang dipilih masih 

mudah dipahami. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 6 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh puisi yang berjudul “Gembala” hanya saja tidak 

ada ilustrasi gambar. Selain itu diksi yang digunakan dalam puisi gembala juga 

masih mudah dipahami. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab enam ini sudah baik. Untuk keseimbangan antar bab enam 

sudah sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga D saling 
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berkaitan. Sedangkan untuk tema bab lima yaitu olahraga memang sudah sesuai 

dengan contoh-contoh yang disajikan pada contoh teks wawancara, profil tokoh 

idola, dan cerita. Selain itu tidak ada lagi kunci konsep yang berguna membantu 

siswa mengingat materi separti pada bab satu, dua, dan tiga. Tetapi di akhir 

subbab D sebelum latihan bab enam terdapat rangkuman dari materi subbab A 

sampai subbab D. 

 

Tabel 23 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Gagasan Utama Dalam 

Teks yang Dibaca Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

B. KEAKURATAN 3. Keakuratan dalam    v Baik, materi 
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pemilihan materi dilengkapi 

dengan 

contoh 

wacana yang 

sesuai 

dengan tema 

pertanian 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

wacana yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 
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Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

wacana mengenai pertanian merupakan contoh yang 

dapat mengarah pada peningkatan kemampuan 

berbahasa yaitu keterampilan membaca. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

wacana 

sudah sesuai 

ada ilustrasi 

yang 

menarik 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Cukup baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik, 

karena 

wacana 

berisi tentang 

perkembanga

n pertanian 

di luar negeri 

bukan di 
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 Indonesia. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai ilustrasi pada wacana. 

Contoh wacana alangkah lebih baik jika mengenai 

pertanian di Indonesia. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah bab 7 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 
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kreatif  

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

wacana yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan wacana tentang pertanian yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 
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sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh 

wacana 

mengenai 

pertanian 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku. 

B. KOMUNIKATIF 22. Keterbacaan teks    v Baik  
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 23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan wacana yang sesuai dengan temanya yaitu pertanian. 

Materi sudah sesuai dan meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan 

membaca. 

. 
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Tabel 24 Penilaian Kompetensi Dasar Mengubah Teks Wawancara Menjadi 

Narasi Dengan Memperhatikan Cara Penulisan Kalimat 

Langsung dan Tak Langsung Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, 

dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia 

Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, cara 

mengubah 

kalimat 

langsung dan 

tak langsung 

tidak 

dijelaskan 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi    v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

B. KEAKURATAN 3. Keakuratan dalam    v Baik, materi 
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pemilihan materi dilengkapi 

dengan 

contoh teks 

wawancara 

yang diubah 

menjadi 

narasi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh teks 

wawancara 

yang diubah 

menjadi 

narasi 

mengandung 

nilai moral 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 



 

 

 

313

 yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

teks wawancara yang diubah menjadi narasi merupakan 

contoh yang dapat mengarah pada peningkatan 

kemampuan berbahasa yaitu keterampilan menulis. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik,  

kurang 

ilustrasi yang 

menarik 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Cukup baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik, 

karena 

wacana 

berisi tentang 

perkembanga

n pertanian 

di luar negeri 

bukan di 
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 Indonesia. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Contoh teks wawancaar yang akan 

diubah menjadi narasi alangkah lebih baik jika 

mengenai pertanian di Indonesia. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah bab 7 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 
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kreatif  

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan teks wawancara yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 
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Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh teks 

wawancara 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

teks wawancara baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh wacana teks wawancara yang diubah menjadi 

narasi. Materi sudah sesuai dan meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan menulis. 
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Tabel 25 Penilaian Kompetensi Dasar Merefleksi Isi Puisi yang Dibaca 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Cukup baik, 

materi 

kurang 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi   v  cukup baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan 

teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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pemilihan contoh contoh puisi 

yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

7. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

puisi yang disajikan sudah baik, sehingga siswa dapat 

merefleksi isi puisi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

puisi kurang 

ilustrasi 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10.  Pengembangan    v Baik  
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 wawasan kebangsaan 

dan integrasi bangsa 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu  

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah bab 7 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 
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 16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan puisi yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 
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tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, diksi 

yang 

digunakan 

mudah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Diksi yang digunakan 

mudah dipahami kelas VII 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 
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24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 6 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh puisi yang berjudul “Kita dan Sketsa Senja”. Puisi 

yang dipilih sudah cocok untuk siswa kelas VII dan dapat meningkatkan 

kemampuan bersastra. 

 

Tabel 26 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Kreatif Puisi Berkenaan 

Dengan Peristiwa yang Dialami Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, 

dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia 

Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 
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sudah 

lengkap 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Cukup baik, 

karena 

contoh puisi 

yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

tetapi kurang 

tepat untuk 
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materi ini  

7. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

puisi yang disajikan sudah baik, tetapi kurang cocok 

untuk mencapai materi ini. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh puisi 

tidak disertai 

dengan 

gambar 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 

puisi sehingga siswa dapat membayangkannya. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah bab 7 

semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 
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 33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

34. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 
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dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

diksi yang 

dipilih agak 

susah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Diksi yang dipilih susah 

dipahami siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 
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gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 6 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh puisi yang berjudul “Berkabung” hanya saja tidak 

ada ilustrasi gambar peristiwa yang dialami siswa kelas VII seperti dan kurang 

cocok untuk materi kali ini. Lebih baik contoh puisi yang dipilih mengenai 

liburan,dll. Selain itu diksi yang digunakan dalam puisi “Berkabung” juga susah 

dipahami untuk siswa kelas VII. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab tujuh ini sudah baik. Untuk keseimbangan antar bab tujuh 

sudah sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga D saling 

berkaitan. Sedangkan untuk tema bab tujuh yaitu pertanian memang sudah sesuai 

dengan contoh-contoh yang disajikan pada contoh wacana, teks wawancara, dan 

puisi. Selain itu tidak ada lagi kunci konsep yang berguna membantu siswa 
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mengingat materi separti pada bab satu, dua, tiga, dan enam. Tetapi di akhir 

subbab D sebelum latihan bab tujuh terdapat rangkuman dari materi subbab A 

sampai subbab D.  

 

Tabel 27 Penilaian Kompetensi Dasar Menuliskan Dengan Singkat Hal-hal 

Penting yang Dikemukakan Narasumber Dalam Wawancara 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan mendengarkan. 



 

 

 

331

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh teks 

wawancara 

sesuai 

dengan tema 

yaitu hukum 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh teks 

wawancara 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 



 

 

 

332

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

teks wawancara merupakan contoh yang dapat 

mengarah pada peningkatan kemampuan berbahasa 

yaitu keterampilan mendengarkan. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik,  

kurang 

ilustrasi yang 

menarik 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik, karena 

wacana 

berisi tentang 

hukum di 

Indonesia. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Contoh teks wawancara mengenai 

hukum di Indonesia. 
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II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

8. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

9. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

10. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah bab 8 

semuanya dianalisis. 

11. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

12. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

13. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 
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 daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan teks wawancara yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

14. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

15. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

16. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 
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III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

17. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh teks 

wawancara 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

18. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

teks wawancara baku. 

19. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

20. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

21. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 22. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 8 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh wacana teks wawancara. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan mendengarkan. 

 

Tabel 28 Penilaian Kompetensi Dasar Mengungkapkan Hal-hal yang Dapat 

Diteladani Dari Buku Biografi yang Dibaca Secara Intensif 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 
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Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

biografi yang 

sesuai 

dengan tema 

hukum 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

biografi yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 
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 sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

biografi profil seseorang merupakan contoh yang dapat 

mengarah pada peningkatan kemampuan berbahasa 

yaitu keterampilan membaca. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

wacana 

sudah sesuai 

ada ilustrasi 

yang 

menarik 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Cukup baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Cukup baik, 

karena 

wacana 

berisi tentang 

hukumdi 
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 Indonesia. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai ilustrasi pada wacana. 

Contoh wacana profil yang disajikan juga merupakan 

sesorang yang terlibat hukum di Indonesia. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah bab 8 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 
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kreatif  

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

biografi yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan biografi yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 
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sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh 

biografi 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam biografi baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 
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gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan wacana biografi profil sesorang yang terlibat dengan 

hukum di Indonesia. Materi sudah sesuai dan meningkatkan  kemampuan 

berbahasa yaitu keterampilan membaca. 
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Tabel 29 Penilaian Kompetensi Dasar Menanggapi Cara Pembacaan Cerpen 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna 

Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

cerpen 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 
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5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Cukup baik, 

karena 

contoh 

cerpen 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

tetapi kurang 

tepat untuk 

materi ini 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

cerpen yang disajikan sudah baik, tetapi kurang cocok 

untuk mencapai materi ini. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian   v  Cukup baik, 
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fitur/contoh/latihan/rujukan contoh 

materi tidak 

disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 

cerpen sehingga siswa dapat membayangkannya. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 
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keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah bab 8 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

cerpen yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh cerpen yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 17. Bagian pendahulu  v   Kurang 



 

 

 

347

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

bahasa yang 

digunakan 

tidak baku 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v Baik  
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 sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya bahasa yang 

digunakan tidak baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 8 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh cerpen yang berjudul “Wirley dan Mijeni” hanya 

saja tidak ada ilustrasi gambar peristiwa. Cerpen ini kurang cocok untuk materi 

kali ini. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 
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Susanti kelas VII bab delapan ini sudah baik. Untuk keseimbangan antar bab 

delapan tidak sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga C 

tidak saling berkaitan. Sedangkan untuk tema bab delapan yaitu hukum memang 

sudah sesuai dengan contoh-contoh yang disajikan pada contoh teks wawancara, 

biografi, dan cerpen. Selain itu tidak ada lagi kunci konsep yang berguna 

membantu siswa mengingat materi separti pada bab satu, dua, tiga, dan enam. 

Tetapi di akhir subbab C sebelum latihan bab delapan terdapat rangkuman dari 

materi subbab A sampai subbab C.  

 

Tabel 30 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Informasi Secara Cepat 

Dari Tabel/Diagram yang Dibaca Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 
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Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan mendengarkan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

diagram 

tabel, 

lingkaran, 

dan diagram 

batang 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

diagram 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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 pelatihan pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari tabel, 

diagram lingkaran, dan diagram batang merupakan 

contoh yang dapat mengarah pada peningkatan 

kemampuan berbahasa yaitu keterampilan 

mendengarkan. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik,  

gambar yang 

menarik 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 



 

 

 

352

perkembangan ilmu.  

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 9 dapat dijelaskan setelah bab 9 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

tabel, 

diagram 
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 lingkaran, 

dan diagram 

batang yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan tabel, diagram lingkaran, dan 

diagram batang yang merangsang daya imajinasi 

peserta didik dan merangsang peserta didik untuk 

berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 
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dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh tabel, 

diagram 

lingkaran, 

dan diagram 

batang 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

tabel, diagram lingkaran, dan diagram batang baku. 

B. KOMUNIKATIF 22. Keterbacaan teks    v Baik  
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 23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 9 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh tabel, diagram lingkaran, dan diagram batang yang 

menarik. Materi sudah sesuai dan meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan membaca. Untuk latihan juga lebih baik dilengkapi dengan tugas 

mengubah dari data yang ada ke bentuk tabel, diagram lingkaran, atau diagram 

batang. 
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Tabel 31 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Pesan Singkat Sesuai Dengan 

Isi Dengan Menggunakan Kalimat Efektif dan Bahasa yang 

Santun Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan menulis. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 
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memo 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

memo 

mengandung 

nilai moral 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari memo 

merupakan contoh yang dapat mengarah pada 

peningkatan kemampuan berbahasa yaitu keterampilan 

menulis. 

C. MATERI 7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 
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8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   kurang,  

karena memo 

yang 

disajikan 

keteranganny

a salah 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu.  

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 9 dapat dijelaskan setelah bab 9 
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semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan  

memo yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan memo yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 
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SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

memo 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 21. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan sosial 

   v Baik  
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 emosional peserta 

didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

memo baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN 

KESATUAN 

GAGASAN 

25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 9 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan memo yang menarik. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan menulis. Tetapi ada hal 

yang salah dalam keterangan memo itu salah untuk penomoran. 
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Tabel 32 Penilaian Kompetensi Dasar Menjelaskan Hubungan Latar Suatu 

Cerpen (Cerita Pendek) Dengan Realitas Sosial Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

cerpen 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 
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5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 

contoh 

cerpen 

disajikan 

mengandung 

nilai moral. 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

cerpen yang disajikan sudah baik, tetapi kurang cocok 

untuk mencapai materi ini. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh 

materi tidak 

disertai 
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dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

 

10. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 

cerpen sehingga siswa dapat membayangkannya. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 9 dapat dijelaskan setelah bab 9 

semuanya dianalisis. 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 
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15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

cerpen yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh cerpen yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 
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akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

kata-kata 

yang 

digunakan 

susah 

dipahami 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v Baik  
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 sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya kata-kata yang 

digunakan di dalam cerpen susah dipahami siswa 

kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 8 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh cerpen yang berjudul “Perdamaian” hanya saja 

tidak ada ilustrasi gambar peristiwa. Untuk bahasa yang digunakan tidak baku dan 

kata-kata susah dipahami untuk siswa kelas VII. 
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Tabel 33 Penilaian Kompetensi Dasar Membacakan Berbagai Teks 

Perangkat Upacara Dengan Intonasi yang Tepat Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Kurang, 

materi 

kurang 

lengkap yaitu 

tidak ada 

cara 

penjedaan 

pembacaan 

teks 

perangkat 

upacara 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi   v  Cukup baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

kurang sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa yaitu keterampilan membaca. 

Tidak adanya penjedaan cara pembacaan teks perangkat 
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upacara dan di contoh juga tidak ada. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh teks 

Pancasila 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

keilmuan 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 

contoh teks 

Pancasila 

disajikan 

mengandung 

nilai moral  

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 
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 kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

teks Pancasila yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh 

materi tidak 

disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. TEKNIK 11. Konsistensi sistematika    v Baik  
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penyajian 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 9 dapat dijelaskan setelah bab 9 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

Pancasila 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 
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 peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh teks Pancasila yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN
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20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik,  bahasa 

yang 

digunakan 

baku 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya bahasa yang 

digunakan baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 9 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 
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Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Selain itu 

hal yang fatal pada materi ini adalah ini merupakan materi semester satu tetapi 

diletakkan di semester dua. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh teks 

Pancasila, tetapi tidak diberi contoh penjedaan cara pembacaan yang benar itu 

seperti apa.  

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab sembilan ini sudah baik. Untuk keseimbangan antar bab 

sembilan tidak sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga D 

tidak saling berkaitan. Sedangkan untuk tema bab delapan yaitu pendidikan 

memang sudah sesuai dengan contoh-contoh yang disajikan pada contoh teks 

diagram, memo, dan cerpen. Selain itu tidak ada lagi kunci konsep yang berguna 

membantu siswa mengingat materi separti pada bab satu, dua, tiga, dan enam. 

Tetapi di akhir subbab Dsebelum latihan bab delapan terdapat rangkuman dari 

materi subbab A sampai subbab D. Tetapi pada bab sembilan ini ada kesalahan 

fatal yaitu materi untuk semester satu tetapi diletakkan di bab sembilan ini yaitu 

pada subbab D, Kompetensi Dasar Membacakan berbagai teks perangkat upacara 

dengan intonasi yang tepat. 
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Tabel 34 Penilaian Menyimpulkan Wacana Khusus Transportasi Dengan 

Bahasanya Sendiri Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *) v    Kurang, 

karena tidak 

ada dalam 

SK dan KD 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2. Kedalaman materi v    Kurang  

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi cukup baik, tetapi 

pada siswa kelas VII tidak ada KD Menyimpulkan 

wacana khusus transportasi dengan bahasanya sendiri, 

sehingga tidak diketahui batasan materi yang harus 

dikuasai peserta didik. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Cukup baik, 

wacana yang 

disajikan 

sesuai 

dengan tema 
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yaitu tentang 

transportasi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Cukup baik 

sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

wacana yang 

disajikan 

sudah tepat 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

Dari wacana yang dipilih sudah sesuai dengan materi 

dan disertai ilustrasi gambar pada cerita anak. 

C. MATERI 7. Kesesuaian dengan    v Baik, sudah 
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perkembangan ilmu up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

kurang 

contoh 

gambar 

sudah sesuai 

dengan 

beritanya 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu. Tetapi tidak ada contoh gambar yang sesuai 

dengan wacana. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 
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sesuai  

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 10 dapat dijelaskan setelah bab 

10 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

wacana yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan wacana yang merangsang daya 
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imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu v    Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

dan tidak ada 

dalam SK 

dan KD 

materi ini di 

kelas VII. 

18. Bagian isi   v  Cukup baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SUBKOMPONEN BUTIR SKOR 
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  1 2 3 4 ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

C. KERUNTUTAN 24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN KESATUAN 

GAGASAN 

25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 83 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 10 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan fatal yaitu pada kelas VII 

tidak ada SK dan KD mengenai Menyimpulkan Wacana Khusus Transportasi 

Dengan Bahasanya Sendiri. Pada buku hanya terdapat tujuan saja. Jadi subab A 

ini sebaiknya tidak perlu karena tidak ada KD yang hendak dicapai. 

 

Tabel 35 Penilaian Kompetensi Dasar Bertelepon Dengan Kalimat Efektif 

dan Bahasa yang Santun Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan 

Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas 

VII Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi    v Sudah baik. 
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Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

bertelepon 

yang baik 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

bertelepon 

yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 
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 sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

bertelepon merupakan contoh yang dapat mengarah 

pada peningkatan kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan berbicara. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai contoh bertelepon 

yang baik. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 
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11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12.Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 10 dapat dijelaskan setelah bab 

10 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta 

didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

contoh 

bertelepon 

yang 

merangsang 
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 daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh bertelepon yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SUBKOMPONEN BUTIR SKOR 
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  1 2 3 4 ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh 

bertelepon 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam contoh bertelepon baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 
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kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh bertelepon yang baik dengan mengggunakan 

kakimat yang efektif dan bahasa yang santun. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan berbicara. 

 

Tabel 36 Penilaian Kompetensi Dasar Membaca Indah Puisi Dengan 

Menggunakan Irama, Volume Suara, Mimik, Kinestik yang 

Sesuai Dengan Isi Puisi Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Ratna Susanti 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

1.  Kelengkapan materi *)   v  Cukup baik, 

materi sudah 

lengkap 

tetapi materi 

yang sama 
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diulang lagi 

2. Kedalaman materi   v  Cukup baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan bersastra. Tetapi materi yang sama diulang 

dan ditulis kembali diakhir contoh dan ini membuat 

tidak efektif. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Cukup baik, 

karena 

contoh puisi 

yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral  

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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 pelatihan pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

puisi yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh puisi 

tidak disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 
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puisi sehingga siswa dapat membayangkannya. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 10 dapat dijelaskan setelah bab 

10 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 

yang 



 

 

 

391

 merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 
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III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Cukup baik, 

diksi yang 

dipilih 

mudah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Diksi yang dipilih 

mudah dipahami siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan    v Baik  
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 ketepatan paragraf 

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 10 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian pendahuluan yaitu 

tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya tujuan saja. Materi ini 

juga dilengkapi dengan contoh puisi yang berjudul “Doa”. Diksi yang digunakan 

dalam puisi “Doa” juga mudah dipahami untuk siswa kelas VII. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Ratna 

Susanti kelas VII bab sepuluh ini sudah baik. Untuk keseimbangan antar bab 

sepuluh tidak sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga C 

tidak saling berkaitan. Sedangkan untuk tema bab sepuluh yaitu transportasi 

memang sudah sesuai dengan contoh-contoh yang disajikan pada contoh wacana, 

dan bertelepon. Selain itu tidak ada lagi kunci konsep yang berguna membantu 

siswa mengingat materi separti pada bab satu, dua, tiga, dan enam. Tetapi di akhir 

subbab C sebelum latihan bab sepuluh terdapat rangkuman dari materi subbab A 

sampai subbab C. Untuk subbab A, itu tidak ada dalam SK dan KD kelas VII, jadi 

sebaiknya untuk subbab A dihilangkan saja. 
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Lampiran 4 

Tabel 1 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Hal-hal yang Menarik 

Dari Dongeng yang Dibacakan Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, 

dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia 

Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  baik A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

4. Kedalaman materi   v  baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Hanya kurang implikasi wacana bisa berupa analogi, 

perbandingan, kesejajaran wacana yang mampu 

memperkuat penyampaian materi. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v baik, 

dongeng 

yang 
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disajikan 

sudah sesuai 

untuk siswa 

kelas VII 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

 v   Cukup bak 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

sangat seikit 

hanya ada 2 

soal. 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Tetapi 

untuk pelatihan masih kurang. 

C. MATERI 7. Kesesuaian dengan   v  Baik, sudah 
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perkembangan ilmu up to date 

44. Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Cukup, tetapi 

tidak ada 

ilustrasi dari 

dongeng 

tersebut 

45. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

46. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai. 

Hanya untuk kesesuain fitur/contoh/latihan/rujukan 

msh kurang. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

47. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik,  G. TEKNIK 

PENYAJIAN 

48. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 
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 49. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah bab 1 

semuanya dianalisis. 

 

50. Keterpusatan pada 

peserta didik 

 v   Cukup baik, 

kurang 

adanya 

tugas-tugas 

mandiri 

51. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

H. PENYAJIAN 

MATERI 

52. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti tugas-tugas mandiri yang 

mampu membentk kemandirian belajar peserta didik 
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dan berpikir kreatif. Serta kurangnya analisis kasus. 

53. Bagian pendahulu    v Sangat baik 

bagian 

pendahulu 

sudah 

dijelaskan 

SK dan KD 

yang hendak 

dicapai 

54. Bagian isi    v Baik  

I. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

55. Bagian penyudah    v Sangat baik, 

dilengkapi 

dengan 

ramgkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

G. KESESUAIAN 

DENGAN 

56. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 
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intelektual peserta 

didik 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

dongen yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

TINGKAT 

PERKEMBANGAN 

PESERTA DIDIK 

57. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana berita, misal kata 

“geospasial”, “gumuk”, dll. 

58. Keterbacaan teks    v Baik  H. KOMUNIKATIF 

59. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

60. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  I. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 61. Keruntutan dan    v Baik  
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 ketepatan paragraf 

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 1 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian 

pelatihan yaitu kurangnya pelatihan dan tugas-tugas mandiri untuk siswa. 

 

Tabel 2 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Pengalaman yang Paling 

Mengesankan dengan Menggunakan Pilihan Kata dan Kalimat 

Efektif Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

I.KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sangat baik, 

materi 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik , 

wacana yang 

dsajikan 
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 sudah sesuai. 

Rangkuman Kualitatif: Kelengkapan materi dan kedalaman materi sudah baik, 

materi yang disajikan sudah lengkap dan kedalaman 

materi juga sudah sesuai denagn wacana yang 

disajikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Sangat baik 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Sangat baik 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  sudah baik, 

karena 

contoh yang 

disajikan 

sudah 

mengandung 

nilai-nilai 

moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v sangat baik, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

sudah 
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 lengkap dari 

yang 

sederhana 

sampai yang 

kompleks. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan keakuratan materi sudah sangat baik, 

apalagi dalam keakuratan pelatihan. Pelatihan yang 

disajikan sudah baik dari yang sederhana hingga yang 

sederhana sampai yang kompleks. 

7.  Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Cukup Baik 

8.  Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujuka

n 

 v   Kurang, 

tidak ada 

ilustrasi 

26. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurangnya ilustrasi.  
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II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah cukup baik semua. Sedangkan 

untuk keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah 

bab 1 semuanya dianalisis. 

 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Cukup baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus dan 

latihan 
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 kurang 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti tugas-tugas mandiri yang 

mampu membentk kemandirian belajar peserta didik 

dan berpikir kreatif. Serta kurangnya latihan yang 

cukup banyak. 

 

34. Bagian pendahulu    v Sangat baik 

bagian 

pendahulu 

sudah 

dijelaskan 

SK dan KD 

yang hendak 

dicapai 

35. Bagian isi   v  Cukup baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan rangkuman. Jadi secara 

keseluruhan bagian pendahulu, isi, dan penyudah sudah 

baik. 
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IV. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, kata-

kata yang 

digunakan 

dalan wacana 

sudah sesuai 

dengan 

perkembangan 

siswa kelas 

VII 

III. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Kata-kata yang 

digunakan di dalam wacana sudah sesuai dengan 

perkembangan peserta didik dan sesuai dengan bab 

yang dibahas mengenai menjaga kelestarian 

lingkungan. 
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39. Keterbacaan teks    v Baik  IV. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  KERUNTUTAN DAN 

KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 1 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah cukup baik, hanya ada beberapa yaitu tidak adanya 

ilustrasi dalam wacana. 

 

Tabel 3 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Makna Kata Tertentu 

Dalam Kamus Secara Cepat dan Tepat Sesuai dengan Konteks 

yang Diinginkan Melalui Kegiatan Membaca Memindai Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 
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Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih. 

 

 

1. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sangat baik, 

materi sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah sangat 

baik 

Rangkuman Kualitatif: Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD sudah 

sangat baik. Materi juga sudah lengkap. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Sangat baik 

karena 

tmateri yang 

disajikan 

sudah sesuai 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Sangat baik, 

karena 
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contoh yang 

disajikan 

sudah sesuai 

dengan 

materi 

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik, sedangkan untuk 

pelatihannya sudah baik karena latihan lengkap dari 

yang sederhana ke yang kompleks dan mencari cerita 

rakyat sendiri yang akan diceritakan. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v baik,contoh 

mencari kata 

di dalam 

kamus juga 

sudah ada. 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

26. Pengembangan wawasan    v Baik  
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kebhinekaan  

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai 

denganperkembangan ilmu. 

 

III. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik,  

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah bab 1 

semuanya dianalisis. 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik, karena 

penyajian 

materi 

bersifat 

interaktif dan 

partisipasif 
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yang 

memotivasi 

siswa 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi sudah baik, materi 

yang disajikan sudah interaktif dan partisipasif 

sehingga memotivasi peserta didik. Selain itu pelatihan 

juga ada yang secara individu dan berkelompok, ini 

sangat baik diterapkan kepada peserta didik. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 
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hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik  

36. Bagian penyudah    v Sangat baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah lengkap dan SK dan KD 

dicantumkan dengan jelas serta tujuan yang hendak 

dicapai. Bagian isi dan penyudah sangat baik, apalagi di 

bagian penyudah dilengkapi dengan rangkuman. 

 

IV. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Cukup baik, 

materi 

dijelaskan 

sesuai dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual 
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peserta didik.\ 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan sosial 

emosional peserta 

didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik, karena kata-kata yang 

digunakan seudah sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa dan mudah dimengerti. 

 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 98 
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Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelaj ran 1 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya 

RaAtikah Anindyarni-Sri Ningsih secara keseluruhan dari kelayakan isi, bahasa, 

dan pola penyajian sudah baik. 

Tabel 4 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Buku Harian Atau 

Pengalaman Pribadi dengan Memperhatikan Cara 

Pengungkapan dan Bahasa yang Baik dan Benar Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, materi 

dan contoh 

menulis buku 

harian sudah 

ada dan 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi   v  Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi mengenai menulis buku harian sudah cukup 

baik dan disertai contoh. 
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3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

yang 

disajikan 

sudah akurat. 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Apalagi 

pelatihan diberikan dari yang sederhana yaitu berupa ke 

yang lebih kompleks.  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

sesuai 
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dengan 

perkembanga

n ilmu 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujuka

n 

  v  Baik, contoh 

sudah sesuai 

dengan 

materinya 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai contoh beberapa pantun. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 



 

 

 

416

keseimbangan antarbab 1 dapat dijelaskan setelah bab 

semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi sudah baik, dilihat 

dari materi yang disajikan merangsang daya imajinasi 

dan kreasi berpikir peserta didik untuk menulis buku 

harian. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sangat baik, 

karena 

materi 

lengkap dan 

dijelaskan 
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SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik  

36. Bagian penyudah    v Sangat baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya materi sudah baik SK dan KD dijelaskan 

dan ada tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan bagian 

isi dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, kata-

kata yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Kata-kata yang 

digunakan juga mudah dimengerti. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 1 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini- Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan yaitu tidak 

adanya ilustrasi gambar. 

 

Tabel 5 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Kata Bermakna 

Denotasi dan Konotasi Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih  

1. KELAYAKAN ISI 
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SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 

ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam v    Kurang, 
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pemilihan contoh karena tidak 

ada contoh 

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 
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26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik   

27. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 

dan KD 



 

 

 

422

 30. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 
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SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi v    Baik  

36. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 
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wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan    v Baik  
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 ketepatan paragraf 

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 1 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 

terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 1 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran satu ini sudah cukup baik, hanya pada 

pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini materinya 

tidak ada di dalam SK dan Kd kelas VII. Untuk keseimbangan antar bab satu ini 

sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga E 

saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat rangkuman, 

buku rujukan. Jadi secara keselurhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 6 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulkan Isi Berita yang 

Dibacakan Dalam Beberapa Kalimat Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 



 

 

 

426

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Cukup, 

karena 

materi yang 

disajikan 

masih kurang 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi  v   Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi yang disajikan masih kurang lengkap tetapi 

untuk kedalaman materi sudah cukup baik. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik  

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

 v   Cukup baik 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Cukup baik 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

 v   Cukup baik 

pelatihan 

masih kurang 

seharusnya 

ada tugas 
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 mandiri 

untuk siswa 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Untuk 

keakuratan dalam pelatihan masih kurang, lebih baik 

ditambah dengan tugas-tugas mandiri. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

 v   Cukup baik, 

tetapi kurang 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Cukup baik, 

tetapi kurang 

ilustrasi 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

D. TEKNIK 28. Konsistensi sistematika    v Baik,  
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penyajian sistematika 

suadah tepat 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 2 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik, karena 

melatih 

peserta didik 

untuk 

mandiri 

dalam materi 

ini. 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Sangat baik, 

karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya   v  Cukup baik, 
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 imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

kurangnya analisis kasus. 

34. Bagian pendahulu    v Sangat baik, 

karena 

materi 

lengkap dan 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik, 

lengkap 

materi dan 

contohnya.  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Sangat baik. 

Ada 

rangkuman  

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik, sedangkan bagian isi dan penyudah juga 
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sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, karena 

kata-kata 

yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti. 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik karena kata-kata yang 

digunakan mudah dimengerti untuk siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

F. KERUNTUTAN 41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN KESATUAN 

GAGASAN 

42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 83 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 2 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan yaitu materi 

yang disajikan kurang lengkap. 

 

Tabel 7 Penilaian Kompetensi Dasar Bercerita dengan Urutan yang Baik 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, tetapi 

materi yang 

disajikan 

masih 

kurang. 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi  v   Sudcukup 
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 baik, hanya 

tidak ada 

wacana 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah cukup lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi yang disajikan kurang lengkap dan tidak ada 

wacana. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

v    Kurang, 

karena 

materi masih 

kurang.  

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

karena kosep 

dan teori 

yang 

disajikan 

untk 

mencapai 

KD masih 

kurang 

sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 
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8. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

yang 

ditampilkan 

 

9. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang baik, kurang sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

Tidak ada contoh yang disajikan, setelah materi 

kemudian pelatihan soal-soal. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

v    Kurang, 

karena up to 

date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/l

atihan/rujuka
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n 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

v    Kurang bai, 

karena 

materi tidak 

ada contoh 

yang 

menampilkan 

dapat 

mengembang

kan wawasan 

kebhinekaan 

siswa. 

 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

v    Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

masih banyka kekurangan. Tidak ada contoh sehingga 

kurang mengembangkan wawasan kbhinekaan, 

kebangsaan, dan integrasi bangsa kepada sisawa. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 
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dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

29. Keruntutan konsep v    Kurang bai, 

karena 

konsep tidak 

runtut hanya 

ada materi 

dan soal 

latihan. 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 2 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya   v  Baik 
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 imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

34. Bagian pendahulu    v Sangat baik, 

karena 

materi 

lengkap dan 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik dijelaskan juga SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 
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bagian isi dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan rangkuman. 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

IV. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

V. KOMUNIKATIF 39. Keterbacaan teks    v Baik  
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 40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  . KERUNTUTAN DAN 

KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 70 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 2 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan yaitu 

keruntutan konsep masih kurang, tidak ada contoh wacana, dan materi kurang 

lengkap. 

 

Tabel 8 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulkan Isi Bacaan Setelah 

Membaca Cepat 200 Kata Permenit Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

 

J. KELAYAKAN ISI 

SUBKOMPONEN BUTIR SKOR 
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  1 2 3 4 ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah baik, 

materi 

mendalam 

hingga cara 

menghitung 

kemampuan 

pemahaman 

membaca 

ada 

Rangkuman Kualitatif:  Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD sudah 

sesuai dan lengkap. Materi yang disajikan lengkap dan 

dilengkapi dengan cara menghitung kemampuan 

pemahaman membaca. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, teks 

bacaan yang 

disajikan 

sudah sesuai 

dan sudah 
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mengarah 

pada 

peningkatan 

kemampuan 

berbahasa.  

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Baik, karena 

contoh teks 

bacaan yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 
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deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari teks 

bacaan sudah sesuai dengan materi dan mengarah pada 

peningkatan kemampuan berbahasa. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

 v   Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Baik, contoh 

teks bacaan 

tidak disertai 

gambar yang 

dapat 

menggambar

kan suasana 

teks bacaan 

tersebut. 

26. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik, teks 

bacaan yang 

dsajikan ini 

mengandung 

cinta tanah 

air. 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik 
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, hanya pada teks bacaan tidak disertai 

disertai contoh gambar yang sesuai dengan cerita anak. 

Teks bacaan yang dsajikan ini juga mengandung cinta 

tanah air. 

 

VII. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 2 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 
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untuk 

berpikir 

kreatif 

 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

wacana  

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir.  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sangat baik, 

karena 

materi 

lengkap dan 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 
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akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik  

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik dijelaskan SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 

bagian isi dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan rangkuman. 

 

VIII. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 
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kelas VII 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 89 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 2 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Selain materi lengkap, teks bacaan yang 

disajikan sudah sesuai dan mengarah pada peningkatan kemampuan kebahasaan. 
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Tabel 9 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Pantun yang Sesuai dengan 

Syarat Pantun Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah sangat 

baik, 

dilengkapi 

dengan 

berbagai 

macam 

pantun 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 
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meningkatkan kemampuan kebahasaan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

pantun 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

6. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 



 

 

 

448

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

pantun yang disajikan sudah baik karena dilengkapi 

keterangan berbagai contoh pantun. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Cukup baik, 

contoh 

pantun sudah 

sesuai 

dengan 

materi 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh pantun lengkap dengan 

jenis pantun. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

D. TEKNIK 28. Konsistensi sistematika    v Baik  
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penyajian 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 2 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 2 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh surat pribadi yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

34. Bagian pendahulu    v Sangat baik, 

karena 

materi 

lengkap dan 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 
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V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

bahasa yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti di 

dalam 

pantun. 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

mudah dimengerti untuk siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

F. KERUNTUTAN 41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN KESATUAN 

GAGASAN 

42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 2 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

pantun lengkap dengan dengan berbagai jenis pantun sehingga memudahkan 

siswa dalam berlatih menulis pantun. Materi sudah sesuai dan menigkatkan  

kemampuan bersastra. 

Tabel 10 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Kalimat Berita 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 
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 ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 



 

 

 

454

 tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 
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kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 

dan KD 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 
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kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi v    Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 
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 dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 
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Perancis 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 2 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 
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terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 2 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran dua ini sudah cukup baik, hanya pada 

pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini materinya 

tidak ada di dalam SK dan KD kelas VII. Untuk keseimbangan antar bab dua ini 

sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga E 

saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat rangkuman, 

buku rujukan. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 11 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulkan Isi Berita yang 

Dibacakan Dalama Beberapa Kalimat Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih  

1. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 
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Materi ini juga sudah lengkap dan ada wacana yang 

sesuai dengan SK dan KD. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, wacana 

yang disjikan 

sudah tepat. 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

 v   Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari 
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wacana berita yang dipilih sudah sesuai dengan materi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Baik, contoh 

gambar 

sudah sesuai 

dengan 

beritanya 

26. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh gambar yang sesuai 

dengan wacana berita. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 
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rangkuman 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 3 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

berita yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan berita yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif.  

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 
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V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 
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41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 88 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 3 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik.  

 

Tabel 12 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Pengalaman yang 

Paling Mengesankan Dengan Menggunakn Pilihan Kata dan 

Kalimat Efektif Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)   v  Cukup baik, 

materi sudah 
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cukup 

lengkap 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi   v  Baik   

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi sudah baik, materi 

juga sudah lengkap dan mendalam. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  baik, wacana 

yang 

disajikan 

sesuai 

dengan tema 

yaitu tentang 

perkembanga

n sarana 

komunikasi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

 v   Cukup baik 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Cukup baik 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 
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 kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

Dari cerita anak yang dipilih sudah sesuai dengan 

materi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Baik 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu.. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 
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sesuai  

30. Keseimbangan antarbab   v  baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 3 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

wacana yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan wacana yang merangsang daya 
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imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

35. Bagian isi   v  Cukup baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 
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didik baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 85 
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Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 3 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan fatal yaitu 

materi sudah ada pada pelajaran sebelumnya, jadi seperti materi yang diulang. 

Jadi subab B ini sebaiknya tidak perlu karena KD ini sudah ada pada pelajaran 

sebelumnya. 

  

Tabel 13 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Kembali Cerita Anak 

yang Dibaca  Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat contoh cerita anak.  Dari 

contoh cerita anak tersebut sudah sesuai dan dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra. 

B. KEAKURATAN 3. Keakuratan dalam   v  Baik, cerita 
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pemilihan materi anak  yang 

diberikan 

sudah sesuai 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, karena 

sudah sesuai  

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 V   Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

pengumuman yang disajikan juga sudah sesuai. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh 
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pengumuman 

sesuai 

dengan 

materi 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik  

 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu.  

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik, 

sistematika 

dijelaskan 

secara fokus 

dan jelas 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 
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keseimbangan antarbab 3dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 3 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

dongeng 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan pengumuman yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif.  
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34. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

D. KESESUAIAN 37. Kesesuaian dengan    v Baik, bahasa 
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tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam teks pengumuman baku tapi mudah dimengerti 

oleh siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 
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kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 88 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 3 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Selain itu, materi lengkap contoh teks cerita 

anak yang disajikan sudah sesuai dan mengarah pada peningkatan kemampuan 

kebahasaan. 

 

Tabel 14 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Kembali Dengan Bahasa 

Sendiri Dongeng yang Pernah Dibaca atau Didengar Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi ini juga terdapat dongeng yang berjudul “Surat 
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Untuk Raja”. Dari contoh cerita anak tersebut sudah 

sesuai dengan kebenaran dalam menerapkan prinsip 

kemampuan bersastra berdasarkan teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Cukup baik, 

cerita anak 

yang 

disajikan 

sudah tepat 

yang diambil 

dari majalah 

Yunior 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 
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 dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari 

donggen yang dipilih sudah sesuai dengan materi dan 

siswa lebih mudah merelevensi dengan situasi 

sekarang. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Cukup baik, 

tetapi tidak 

ada contoh 

gambar yang 

sesuai 

dengan 

dongengnya 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan 

wawasan kebangsaan 

dan integrasi bangsa 

  v  Baik  



 

 

 

480

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu tetapi tidak disertai fitur contoh gambar yang 

sesuai dengan dongeng. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

apalagi 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 3 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 3 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

 v   Baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 
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berpikir 

kreatif 

 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan dongeng yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif dalam merelevensi dengan 

situasi sekarang.  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 
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35. Bagian isi    v Baik   

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik sudah dijelaskan SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 

bagian isi dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan rangkuman. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, kata-

kata yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v Baik  
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 sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam dongeng baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 90 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 3 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian 

pendahuluan yaitu tidak ada ilustrasi gambar pada contoh dongeng. Materi ini 

juga terdapat dongeng yang berjudul “Surat Untuk Raja”. Dari contoh dongeng 

tersebut sudah sesuai dengan kebenaran dalam menerapkan prinsip kemampuan 
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bersastra berdasarkan teori bersastra. Selain itu kata-kata yang digunakan juga 

mudah dipahami. Sehingga membuat siswa lebih mudah melakukan relevensi 

dengan situasi sekarang. 

 

Tabel 15 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Imbuhan Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2. Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 

ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

B. KEAKURATAN 3. Keakuratan dalam  v   Cukup baik, 
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pemilihan materi tetapi materi 

masih kurang

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 
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7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 
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penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 

dan KD 

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya v    kurang, 



 

 

 

488

 imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi v    Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 
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dilengkapi dengan rangkuman. 

 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 3 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 

terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 3 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran tiga ini sudah cukup baik, hanya pada 
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pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini materinya 

tidak ada di dalam SK dan KD kelas VII. Untuk keseimbangan antar bab satu ini 

sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A hingga E 

saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat rangkuman, 

buku rujukan. Jadi secara keselurhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 16 Penilaian Kompetensi Dasar Menuliskan Kembali Berita yang 

Dibacakan ke dalam Beberapa Kalimat Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik , 

tetapi materi 

kurang 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi  v   Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah cukup sesuai uraian materi dengan SK dan KD. 

Tetapi materi yang disajikan kurang lengkap, karena 

materi ini sudah ada sebelumnya di pelajaran dua. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 
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kurang 

cocok. 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

 v   Cukup baik 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Cukup baik 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

soal hanya 

ada soal yag 

sederhana 

saja dan 

tidak ada 

tugas 

mandiri 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi cukup baik, tetapi masih terdapat 

kekurangan seperti pada keakuratan dalam konsep 

karena konsep dan teori kurang sesuai dengan SK dan 

KD. Pada pelatihan juga kurang soal-soal latihan yang 

lebih kompleks. 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

 v   Cukup baik, 

sudah up to 
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date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena 

kurang 

dilengkapi 

ilustrasi 

untuk teks 

berita 

26. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

cukup baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai ilustrasi untuk teks beritanya. 

 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik,  

sistematika 

sudah tepat 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keruntutan konsep v    Kurang 



 

 

 

494

karena tidak 

sesuai 

dengan 

keruntutan 

konsep 

 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5 dapat dijelaskan setelah bab 5 

semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

 v   Cukup baik, 

karena 

kurang 

melatih 

peserta didik 

untuk 

mandiri 

dalam materi 

ini. 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 
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kreatif  

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

  v  Cukup baik, 

tetapi kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

kurangnya analisis kasus. 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik, 

lengkap 

materi dan 

contohnya.  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Sangat baik. 

Ada 

rangkuman  

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 
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sudah baik dijelaskan SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 

bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, karena 

kata-kata 

yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti. 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik karena kata-kata yang 

digunakan mudah dimengerti untuk siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 
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41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 73 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 4 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan yaitu materi 

kurang lengkap dan kurang sesuai dengan keruntutan konsep karena materi ini 

sudah ada pada pelajaran dua. Lebih baik. Bagian A ini dihapus saja karena 

mengulang materi di pelajaran dua bagian A. Materi sudah dilengkapi juga 

dengan contoh teks berita yang kemudian dapat dibacakan oleh siswa dan siswa 

berusaha menuliskan kembali berita yang dibacakan ke dalam beberapa kalimat. 

 

Tabel 17 Penilaian Kompetensi Dasar Bercerita dengan Alat Peraga 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SUBKOMPONEN BUTIR SKOR 
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  1 2 3 4 ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Cukup baik, 

materi sudah 

cukup 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi   v  Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan kebahasaan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh cerita 

anak 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa dan 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  baik, karena 

contoh yang 
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disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

 v   Cukup Baik, 

karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

surat pribadi yang disajikan sudah baik karena 

dilengkapi keterangan di contoh teks pengumuman 

yang memudahkan siswa dalam berlatih menulis 

pengumuman. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

 v   Cukup baik, 

contoh sudah 

sesuai 

dengan 

materi 
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26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik   

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan disertai fitur contoh. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik, 

sistematika 

jelas dan 

fokus 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 4 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 5 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang    v Baik, karena 
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metakognisi peserta didik merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

anak yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh pengumuman yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 
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hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik  

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik dijelaskan SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 

bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku. 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam pengumuman tidak baku. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 87 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 4 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

cerita anak lengkap yang memudahkan siswa dalam bercerita dengan alat peraga. 

Materi sudah sesuai dalam meningkatkan  kemampuan berbahasa dan bersastra. 

 

Tabel 18 Penilaian Kompetensi Dasar Membacakan Berbagai Teks 

Perangkat Upacara dengan Intonasi yang Tepat Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 
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Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

ini juga terdapat UUD 1945. Dari contoh cerita tersebut 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam menerapkan 

prinsip kemampuan berbahasa. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Sangat baik, 

materi yang 

dipilih juga 

sesuai 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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pemilihan contoh contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik, sesuai dengan deskripsi 

tiap butir-butir keakuratan materi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 
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perkembangan ilmu dan mengembangkan wawasan 

kebhinekaan, kebangsaan, dan integrasi bangsa pada 

siswa. 

  

 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Sangat baik, 

sudah jelas 

dan fokus 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 4 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 5 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Cukup baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 
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kreatif  

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan cerita 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif dalam menceritakan kembali 

cerita anak.  

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

35. Bagian isi    v Baik  
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 36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik dijelaskan SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 

bagian isi dan penyudah sangat baik, apalagi di bagian 

penyudah dilengkapi dengan rangkuman. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya bahasa 

yang 

digunakan 

tidak baku 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 
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dalam ceritapun baku tapi mudah dimengerti oleh 

siswa kelas VII. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

 

Jumlah skor 93 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 4 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Dari contoh UUD 1945 sudah sesuai dengan 

kebenaran dalam menerapkan prinsip kemampuan berbahas berdasarkan. Selain 

itu kata-kata yang digunakan juga mudah dipahami. 

 

Tabel 19 Penilaian Kompetensi Menulis Teks Pengumuman Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 
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Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

meningkatkan kemampuan kebahasaan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contohpengu

muman 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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pemilihan contoh contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

wawancara yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

pengumuman 

lengkap 

dengan 

keteranganny

a 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Cukup baik.  
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 27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik,  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Contoh pengumuman juga sudah 

dilengkapi dengan keterangannya. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab    v baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah bab 6 

semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 
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berpikir 

kreatif 

 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh wawancara yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 
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35. Bagian isi    v Baik   

36. Bagian penyudah    v Baik, 

dilengkapi 

dengan 

konsep kunci 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari dan 

tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan bagian isi dan 

penyudah sangat baik. 

 

 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

bahasa yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh 

pengumuman.

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v Baik  
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 sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam contoh pengumuman baku. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 4 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

pengumuman lengkap dengan keterangannya. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa. 

 

Tabel 20 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Klausa dengan 

Keterangan Tujuan Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 
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Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1. Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2.Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 

ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

3.  Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 
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teori SK dan 

KD kelas VII

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 
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latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 
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dengan 

tuntutan SK 

dan KD 

 

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 
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17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi v    Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 20. Kesesuaian dengan   v  Cukup baik, 
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tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 
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24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 4 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 

terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 4 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran empat ini sudah cukup baik, hanya 

pada pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini 

materinya tidak ada di dalam SK dan KD kelas VII. Untuk keseimbangan antar 

bab satu ini sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A 

hingga E saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat 

rangkuman, buku rujukan. Jadi secara keselurhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 21 Penilaian Kompetensi Dasar Menunjukan Hal-hal yang Menarik 

Dari Dongeng yang Diperdengarkan Subaspek Kelayakan Isi, 
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Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan bersastra berdasarkan 

teori bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

dongeng 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

23. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 
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contoh yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

 

24. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

dongeng disajikan sudah baik, sehingga siswa dapat 

menemukan hal-hal yang menarik dalam dongeng 

tersebut. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Baik, contoh 

cerita anak 

sudah sesuai 

dengan 

materi. 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

26. Pengembangan    v Baik  
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wawasan kebhinekaan  

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai fitur contoh cerita 

anak. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 5 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 
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untuk 

berpikir 

kreatif 

 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

dongen yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh dongeng yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 
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35. Bagian isi    v Baik   

36. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya bahasa 

yang 

digunakan 

tidak baku 

dalam contoh 

cerita anak 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 
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dalam cerita anak tidak baku. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 94 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajran 5 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan dongeng 

yang berjudul “Saat Pak Jago Sakit”. 

 

Tabel 22 Penilaian Kompetensi Dasar Menyampaikan Pengumuman denagn 

Intonasi yang Tepat Serta Menggunakan Kalimat-kalimat yang 

Lugas dan Sederhana Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 
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SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

pengumuman

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Cukup baik, 

karena 

contoh yang 

disajikan 
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mengandung 

nilai moral 

 

9. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi.  

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh puisi 

tidak disertai 

dengan 

gambar 

43. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

44. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 
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sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu.. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

45. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

46. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

47. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah bab 6 

semuanya dianalisis. 

48. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

49. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

50. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 
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 pengumuman 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh pengumuman yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

51. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

52. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

53. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sudah baik dijelaskan SK dan KD apa yang akan 

dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 
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bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

54. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, kata 

yang dipilih 

juga masih 

mudah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

55. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Kata-kata yang dipilih 

masih mudah dipahami. 

56. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

57. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

F. KERUNTUTAN 58. Keruntutan dan    v Baik  
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keterpaduan bab DAN KESATUAN 

GAGASAN 59. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 5 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian 

pendahuluan yaitu tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya 

tujuan saja. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh pengumuman hanya saja 

tidak ada keterangannya.  

 

Tabel 23 Penilaian Kompetensi Dasar Mengomentari Buku Cerita yang 

Dibaca Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)   v  Baik, tetapi 

materi 
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kurang 

vlengkap 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi     Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh buku 

cerita yang 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 



 

 

 

536

 kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

wacana mengenai pertanian merupakan contoh yang 

dapat mengarah pada peningkatan kemampuan 

berbahasa. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Baik, contoh 

wacana 

sudah sesuai 

ada ilustrasi 

yang 

menarik 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai ilustrasi pada wacana. 

Contoh wacana alangkah lebih baik jika mengenai 
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pertanian di Indonesia. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 5 semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

wacana yang 
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 merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan merangsang daya imajinasi peserta 

didik dan merangsang peserta didik untuk berpikir 

kreatif. 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa yang 

akan dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 
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V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh  

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam contoh baku. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 
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kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 93 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 5 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan wacana 

yang sesuai dengan temanya yaitu Kesehatan. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan berbicara.. 

Tabel 24 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Surat Pribadi dengan 

Memperhatikan Komposisi, Isi, dan Bahasa Subaspek Kelayakan 

Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 
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menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh surat 

pribadi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh surat 

pribadi 

mengandung 

nilai moral 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 
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surat pribadi merupakan contoh yang dapat mengarah 

pada peningkatan kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan menulis. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Sangat baik,  

surat pribadi 

dilengkapi 

dengan 

keteranganny

a. 

26. Pengembangan 

wawasan kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Contoh surat pribadi juga lengkap 

dengan keterangannya 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

D. TEKNIK 28. Konsistensi sistematika    v Baik  
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penyajian 

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 5 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 5 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan surat 

pribadi yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 
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Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan surat pribadi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN
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37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

tidak baku 

dalam contoh 

surat pribadi 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

surat pribadi tidak baku. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 96 
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Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 5 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

surat pribadi lengkap dengan keterangannya. Materi sudah sesuai dan 

meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan menulis. 

 

Tabel 25 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Kata Ganti dan Acuan 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1. Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2.Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 

ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 
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sedikit materi yang disampaikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 
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ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 
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11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 

dan KD 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 



 

 

 

550

kreatif  

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi v    Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 
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tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v Baik  
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 sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 5 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 

terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 5 bagian E ini dihilangkan saja. 
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Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran lima ini sudah cukup baik, hanya 

pada pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini 

materinya tidak ada di dalam SK dan Kd kelas VII. Untuk keseimbangan antar 

bab dua ini sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A 

hingga E saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat 

rangkuman, buku rujukan. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 26 Penilaian Kompetensi Dasar Menyimpulkan Pikiran, Pendapat, dan 

Gagasan Seorang Tokoh/Narasumber yang Disampaikan Dalam 

Wawancara Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sangat Baik, 

materi sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa. 
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3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, materi 

dilengkapi 

dengan teks 

wawancara 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

6. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Cukup baik, 

karena 

contoh teks 

wawancara 

disajikan 

mengandung 

nilai moral. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

10. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 
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deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

teks wawancara yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik,  

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 

teks wawancara sehingga siswa dapat 

membayangkannya. 

 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 
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 13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah bab 7 

semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh teks wawancara yang 
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merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

18. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik dan sudah 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v baik, kata 

yang dipilih 
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intelektual peserta 

didik 

mudah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Kata-kata yang dipilih mudah 

dipahami siswa kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 91 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 6 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 
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Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

teks wawancara hanya saja tidak ada ilustrasi. 

 

Tabel 27 Penilaian Kompetensi Dasar Menceritakan Tokoh Idola dengan 

Mengemukakan Identitas dan Keunggulan Tokoh, Serta Alasan 

Mengidolakannya dengan Pilihan Kata yang Sesuai Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

B. KEAKURATAN 3. Keakuratan dalam    v Baik, materi 
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pemilihan materi dilengkapi 

dengan 

contoh 

wacana 

sesuai 

dengan tema 

yaitu 

pertumbhan 

ekonomi 

Indonesia 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

wacana 

mengandung 

nilai moral 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 
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 yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

wacana merupakan contoh yang dapat mengarah pada 

peningkatan kemampuan berbahasa. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

   v Cukup baik,  

kurang 

ilustrasi yang 

menarik 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

11. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik, karena 

wacana 

tentang 

tokoh idola 

yaitu 

pahlawan 

Mohammad 

Hatta, yang 

dapat 
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 meningkatka

n wawasan 

kebangsaan 

dan integrasi 

bangsa 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Contoh wacana tentang tokoh 

idola yaitu pahlawan Mohammad Hatta, yang dapat 

meningkatkan wawasan kebangsaan dan integrasi 

bangsa. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

12. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

13. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

14. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 6 semuanya dianalisis. 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 
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16. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

17. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan wacana yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

18. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 
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dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

19. Bagian isi    v Baik  

20. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh 

diagram 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

22. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

   v Baik  
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 sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

wacana tokoh idola baku. 

23. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

24. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

25. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 26. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 99 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 6 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

wacana tokoh idola. Materi sudah sesuai dan meningkatkan  kemampuan 

berbahasa yaitu keterampilan berbicara. 

 

Tabel 28 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Informasi Secara Cepat 

Dari Tabel/Diagram yang Dibaca Subaspek Kelayakan Isi, 



 

 

 

566

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh 

diagram 

batang saja, 

tidak ada 

diagram 

lainnnya 

seperti 

diagram 
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lingkaran, 

grafik. 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 

suda lengkap 

dengan 

keteranganny

a 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

diagram batang seseorang merupakan contoh yang 

dapat mengarah pada peningkatan kemampuan 
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berbahasa yaitu keterampilan membaca. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Baik, contoh 

diagram 

sudah sesuai 

ada ilustrasi 

yang 

menarik 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Cukup baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

27. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

  v  Cukup baik, 

karena 

wacana 

berisi tentang 

perekonomia

n di 

Indonesia 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan disertai ilustrasi pada diagram. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 
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28. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

29. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

30. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah bab 8 

semuanya dianalisis. 

31. Keterpusatan pada 

peserta didik 

  v  Baik 

32. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

33. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

diagram 

yang 

merangsang 

daya 
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 imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan diagram yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

34. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

35. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

36. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 
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SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

contoh 

biografi 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

38. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Bahasa yang digunakan 

dalam biografi baku. 

39. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

40. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

41. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 42. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 
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kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 89 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Bab 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian 

pendahuluan yaitu tidak dicantumkan SK dan KD yang hendak dicapai hanya 

tujuan saja. Materi ini juga dilengkapi dengan wacana biografi profil sesorang 

yang terlibat dengan hukum di Indonesia. Materi sudah sesuai dan meningkatkan  

kemampuan berbahasa yaitu keterampilan membaca. 

 

Tabel 29 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Kreatif Puisi Berkenaan 

dengan Peristiwa yang Pernah Dialami Subaspek Kelayakan Isi, 

Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa 

Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 
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kemampuan bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, materi 

dilengkapi 

dengan puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

 v   Cukup baik, 

karena 

contoh puisi 

disajikan 

mengandung 

nilai moral 

tetapi kurang 

tepat untuk 

materi ini 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 
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 kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

cerpen yang disajikan sudah baik, tetapi kurang cocok 

untuk mencapai materi ini. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  baik, tetapi 

contoh 

materi tidak 

disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

26. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 

puisi sehingga siswa dapat membayangkannya. 
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IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

27. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

28. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 6 dapat dijelaskan 

setelahpelajaran 6 semuanya dianalisis. 

30. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

31. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

cerpen yang 

merangsang 
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 daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh cerpen yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

33. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

34. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

35. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

dan penyudah sangat baik. 
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V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

36. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

diksi yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti 

oleh siswa 

kelas VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Diksi yang digunakan 

dalam puisi juga mudah dimengerti oleh siswa kelas 

VII. 

38. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

39. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

F. KERUNTUTAN 40. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN KESATUAN 

GAGASAN 

41. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 92 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 6 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

puisi yang berjudul “Kemiskinan” hanya saja tidak ada ilustrasi gambar peristiwa. 

Cerpen ini kurang cocok untuk materi kali ini. 

 

Tabel 30 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Kata Sifat Tingkat 

Perbandingan Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1. Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2.Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 
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 ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 
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 tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 
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kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 

dan KD 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang 
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15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

18. Bagian isi v    Baik  
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 19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 
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kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 
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penyajian dari Pelajaran 56 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek 

masih terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak 

ada wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas 

VII. Jadi lebih baik Pelajaran 6 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran enam ini sudah cukup baik, hanya 

pada pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini 

materinya tidak ada di dalam SK dan KD kelas VII. Untuk keseimbangan antar 

bab dua ini sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A 

hingga E saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat 

rangkuman, buku rujukan. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 31 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis dengan Singkat Hal-hal 

Penting yang Dikemukakan Narasumber Dalam Wawancara 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 
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lengkap DENGAN SK DAN 

KD 3. Kedalaman materi   v  Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh. 

Rangkuman Kualitatif:  Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. 

Materi sudah sesuai dengan kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan menulis. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh teks 

wawancara 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  Baik, sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh teks 

wawancara 

mengandung 

nilai moral 
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 8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari teks 

wawancara merupakan contoh yang dapat mengarah 

pada peningkatan kemampuan berbahasa yaitu 

keterampilan menulis. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik,  

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

26. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu.  
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IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

27. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

28. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran semuanya dianalisis. 

30. Keterpusatan pada 

peserta didik 

 v   Cukup Baik 

31. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan  

teks 

wawancara 
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 yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan teks wawancara yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

33. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

34. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

35. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

materi sudah baik dandijelaskan SK dan KD apa yang 

akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 
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V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

36. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku dalam 

teks 

wawancara 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan sosial 

emosional peserta 

didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan baik. Bahasa yang digunakan dalam 

teks wawancara baku. 

38. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

39. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

F. KERUNTUTAN 40. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN 

KESATUAN 

GAGASAN 

41. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 93 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik.  Materi ini juga dilengkapi dengan teks 

wawancara yang sesuai dengan tema yaitu pahlawan nasional Indonesia. Materi 

sudah sesuai dan meningkatkan  kemampuan berbahasa yaitu keterampilan 

menulis.  

 

Tabel 32 Penilaian Kompetensi Dasar Menanggapi Cara Pembacaan Cerpen 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-

Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

1.  Kelengkapan materi *)    v Baik, materi 

sudah 

lengkap 
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KD 3. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

sudah sesuai dengan kebenaran dalam meningkatkan 

kemampuan bersastra. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

cerpen 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 

contoh 

cerpen 

disajikan 

mengandung 

nilai moral. 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 
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 sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

cerpen yang disajikan sudah baik, tetapi kurang cocok 

untuk mencapai materi ini. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh 

materi tidak 

disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

26. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu hanya kurang ilustrasi gambar pada 
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cerpen sehingga siswa dapat membayangkannya. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

27. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

28. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 7 semuanya dianalisis. 

30. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

31. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

cerpen yang 
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 merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh cerpen yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

33. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

34. Bagian isi    v Baik  

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

35. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 
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V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

36. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

kata-kata 

yang 

digunakan 

susah 

dipahami 

untuk siswa 

kelas VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya kata-kata yang 

digunakan di dalam cerpen susah dipahami siswa 

kelas VII. 

38. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

39. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

F. KERUNTUTAN 40. Keruntutan dan    v Baik  
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keterpaduan bab DAN KESATUAN 

GAGASAN 41. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 7 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

cerpen yang berjudul “Ulang Tahun Ibu Kartini” hanya saja tidak ada ilustrasi 

gambar peristiwa. Untuk bahasa yang digunakan tidak baku dalam cerepn 

tersebut. 

 

Tabel 33 Penilaian Kompetensi Dasar Membaca Indah Puisi dengan 

Menggunakan Irama, Volume Suara, Mimik, Kinesik yang Sesuai 

dengan Isi Puisi Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola 

Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII 

Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)    v Sudah baik 

dan materi 
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yang 

disajikan 

sudah 

lengkap 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

yang diajikan juga sudah sesuai. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 

contoh puisi 

disajikan 

mengandung 

nilai moral  

B. KEAKURATAN 

MATERI 

8. Keakuratan dalam    v Baik, karena 
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 pelatihan pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

puisi yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh puisi 

disertai 

dengan 

gambar 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik, karena 

puisi yang 

disajikan 

mengenai 

pahlawan 

Diponegoro 

dan dapat 

mengembang



 

 

 

600

kan wawasan 

kehinekaan 

 

26. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Selain itu puisi yang disajikan 

adalah mengenai pahlawan Diponegoro dan dapat 

mengembangkan wawasan kebhinekaan, kebangsaan, 

dan integrasi bangsa. 

 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

27. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

28. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 7 semuanya dianalisis. 

E. PENYAJIAN 30. Keterpusatan pada  v   Cukup baik 
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peserta didik 

31. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

MATERI 

32. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

33. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 
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dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

34. Bagian isi    v Baik  

35. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

36. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik,  bahasa 

yang 

digunakan 

baku 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya bahasa yang 



 

 

 

603

digunakan baku. 

38. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

39. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

40. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 41. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 7 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

puisi disertai ilustrasi.  

 

Tabel 34 Penilaian Kompetensi Dasar Menulis Pesan Singkat Sesuai Dengan 

Isi dengan Menggunakan Kalimat Efektif dan Bahasa yang 

Santun Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 
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J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sudah baik, 

materi yang 

disajikan 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi cukup baik, materi 

yang disajikan juga sudah lengkap. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Sudah baik, 

materi sudah 

akurat 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v baik sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh 

memo yang 

disajikan 

sudah tepat 
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dan 

dilengkapi 

dengan 

keterangan 

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

Dari wacana yang dipilih sudah sesuai dengan materi 

dan disertai keterangan pada memo. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

karena memo 

disajikan 

lengkap 

dengan 

keteranganny

a 



 

 

 

606

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik   

26. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu. Memo yang disajikan sudah lengkap dengan 

keterangannya 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

27. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

28. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 7 semuanya dianalisis. 

30. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik E. PENYAJIAN 

MATERI 

31. Merangsang    v Baik, karena 
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metakognisi peserta didik merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

 

32. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

memo yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan memo yang merangsang daya 

imajinasi peserta didik dan merangsang peserta didik 

untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

33. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 
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hendak 

dicapai 

34. Bagian isi   v  Cukup baik  

35. Bagian penyudah   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

36. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

D. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

   v Baik  
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 peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 

38. Keterbacaan teks    v Baik  E. KOMUNIKATIF 

39. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

40. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  F. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 41. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 7 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. 

 

Tabel 35 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Kata Imbuhan 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 
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J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1. Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

untuk materi 

sudah cukup 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2.Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 

ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII
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5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

v    Kurang, 

karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 
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disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

 

10. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik   

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 
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dan KD  

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 

sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 
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dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 

akan 

dipelajari 

18. Bagian isi v    Baik  

MATERI 

19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 
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didik kata dalam 

wacana 

berita yang 

sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

C. KERUNTUTAN 24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  
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DAN KESATUAN 

GAGASAN 

25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 7 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 

terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 7 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran tujuh ini sudah cukup baik, hanya 

pada pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini 

materinya tidak ada di dalam SK dan KD kelas VII. Untuk keseimbangan antar 

bab dua ini sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A 

hingga E saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat 

rangkuman, buku rujukan. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 36 Penilaian Kompetensi Dasar Menanggapi Cara Pembacaan Puisi 

Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku 

Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 
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J. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 

materi yang 

disajikan 

kurang 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

3. Kedalaman materi  v   Cukup baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

yang disajikankurang lengkap. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

karena 

materi yang 

disajikan 

kurang 

akurat 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

 v   Cukup baik, 

tetapi konsep 

dan teori 

yang 

disajikan 

kurang 
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sesuai 

dengan 

definisi ilmu 

sastra 

7. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

puisi yang 

disajikan  

 

8. Keakuratan dalam 

pelatihan 

  v  Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Hanya saja 

tidak ada contoh puisi yang disajkian. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

v    Kurang baik C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang baik, 

karena tidak 

ada contoh 
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puisi yang 

disajikan 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

v    kurang baik  

 

26. Pengembangan 

wawasan kebangsaan dan 

integrasi bangsa 

v    Kurang baik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

masih kurang karena tidak ada contoh puisi yang 

disajikan. 

 

IV. KELAYAKAN PENYAJIAN 

27. Konsistensi sistematika 

penyajian 

v    Kurang 

karena hanya 

ada materi 

dan pelatihan 

soal-soal.  

28. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

D. TEKNIK 

PENYAJIAN 

29. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 8semuanya dianalisis. 
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30. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik 

31. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

E. PENYAJIAN 

MATERI 

32. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

F. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

33. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 
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lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

34. Bagian isi    v Baik  

35. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu s 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

V. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

36. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Cukup baik, 

diksi yang 

dipilih 

mudah 

dipahami 

siswa kelas 

VII 

J. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

37. Kesesuaian dengan    v Baik  
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 tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Diksi yang dipilih 

mudah dipahami siswa kelas VII. 

38. Keterbacaan teks    v Baik  K. KOMUNIKATIF 

39. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

40. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  L. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 41. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 71 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 8 bagian A Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik, hanya ada beberapa kekurangan di bagian 

pendahuluan yaitu tidak adanya contoh puisi yang disajikan. 

 

Tabel 37 Penilaian Kompetensi Dasar Bertelepon dengan Kalimat Efektif 

dan Bahasa yang Santun Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan 
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Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas 

VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sudah baik, 

materi yang 

disajikan 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2.Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi cukup baik, materi 

yang disajikan juga sudah lengkap. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Sudah baik, 

materi sudah 

akurat 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v baik sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh yang 

disajikan 
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sudah tepat 

dan 

dilengkapi 

dengan 

keterangan 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

karena memo 

disajikan 

lengkap 

dengan 

keteranganny

a 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

9.Pengembangan wawasan    v Baik  
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kebhinekaan  

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu.  

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 8 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik G. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 
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untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dapat merangsang daya imajinasi 

peserta didik dan merangsang peserta didik untuk 

berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

H. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

18. Bagian isi   v  Cukup baik  
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 19. Bagian penyudah   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 
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22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 8 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. 

 

Tabel 38 Penilaian Kompetensi Dasar Menemukan Realitas Kehidupan Anak 

yang Terfleksi Dalam Buku Cerita Anak Baik Asli Maupun 

Terjemahan Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

 

I. KELAYAKAN ISI 

SUBKOMPONEN BUTIR SKOR 
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  1 2 3 4 ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sudah baik, 

materi yang 

disajikan 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2.Kedalaman materi    v Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi cukup baik, materi 

yang disajikan juga sudah lengkap. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Sudah baik, 

materi sudah 

akurat 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v baik sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Baik, karena 

contoh cerita 

anak yang 

disajikan 

sudah tepat 

dan 
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dilengkapi 

dengan 

keterangan 

 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi.  

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

karena cerita 

anak tideak 

disertai 

dengan 

ilustrasi 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

   v Baik  
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 bangsa 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu. Cerita anak yang disajikan tidak ada ilustrasinya. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 8 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 
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 16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan 

memo yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan cerita anak yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

18. Bagian isi   v  Cukup baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 



 

 

 

633

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 95 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 8 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. 

 

Tabel 39 Penilaian Kompetensi Dasar Mengubah Teks Wawancara Menajadi 

Narasi dengan Memperhatikan Cara Penulisan Kalimat 

Langsung dan Tak Langsung Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, 

dan Pola Penyajian Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia 

Kelas VII Karya Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

1.  Kelengkapan materi *)   v  Sudah baik, 

materi yang 
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disajikan 

sudah 

lengkap 

DENGAN SK DAN 

KD 

2.Kedalaman materi   v  Sudah baik 

Rangkuman Kualitatif:  Secara keseluruhan uraian materi cukup baik, materi 

yang disajikan juga sudah lengkap. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

  v  Sudah baik, 

materi sudah 

akurat 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

  v  baik sesuai 

dengan 

bidang 

keilmuan 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

  v  Baik, karena 

contoh 

memo yang 

disajikan 

sudah tepat 

dan 

dilengkapi 

dengan 

keterangan 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam  v   Cukup baik, 
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 pelatihan tetapi 

pelatihan 

hanya ada 

soal-saol 

yang 

sederhan 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah cukup baik semua, sesuai 

dengan deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. 

Dari wacana yang dipilih sudah sesuai dengan materi. 

Hanya saja pelatihan untuk siswa masih kurang. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

  v  Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

karena memo 

disajikan 

lengkap 

dengan 

keteranganny

a 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

   v Baik  
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 bangsa 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah baik, karena sudah sesuai dengan perkembangan 

ilmu.  

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

  v  Cukup baik, 

hanya materi 

kurang. 

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 8 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 8 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

   v Baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 
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 16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

wawancara 

yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan teks wawancara yang 

merangsang daya imajinasi peserta didik dan 

merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

18. Bagian isi   v  Cukup baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah   v  Cukup baik 
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Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik, bahasa 

yang 

digunakan 

baku tapi 

tetap mudah 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah baik. Bahasa yang digunakan 

dalam wacana baku tapi mudah dimengerti oleh siswa 

kelas VII. 

B. KOMUNIKATIF 22. Keterbacaan teks    v Baik  
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 23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 87 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 8 bagian D Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Tetapi, untuk pelatihan soal-soal masih 

kurang dan lebih baik dilengkapi dengan tugas mandiri. 

 

Tabel 40 Penilaian Kompetensi Dasar Menggunakan Imbuhan Subaspek 

Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian Buku Sekolah 

Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 1. Kelengkapan materi *)  v   Cukup baik, 
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untuk materi 

sudah cukup 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 2.Kedalaman materi v    Kurang 

karena tidak 

ada wacana 

yang 

mendukung. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk kesesuain uraian materi dengan SK dan KD 

masih kurang karena tidak ada wacana dan hanya ada 

sedikit materi yang disampaikan. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

 v   Cukup baik, 

tetapi materi 

masih kurang

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

v    Kurang, 

tidak sesuain 

dengan 

konsep dan 

teori SK dan 

KD kelas VII

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada contoh 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam v    Kurang, 
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 pelatihan karena 

pelatihan 

yang 

disajikan 

tidak sesuai 

denga prinsip 

proses 

belajar 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi masih kurang semua, karena tidak 

ada contoh, materi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

konsep dan teori SK dan KD kelas VII. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

v    Kurang, 

karena tidak 

ada 

fitur/contoh/ 

latihan/ 

rujukan yang 

disajikan 

9. Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

  v  Baik  

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan   v  Baik   
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 kebhinekaan 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, hanya kurang 

fitur/contoh/latihan/rujukan. Sedangkan untuk 

kesesuaian dengan perkembangan ilmu, pengembangan 

wawasan kebhinekaan, pengembangan wawasan 

kebhinekaan sudah cukup baik. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

 v   Cukup baik, 

sistematika 

penyajian 

disampaikan 

secara jelas. 

12. Keruntutan konsep v    Kurang, 

karena tidak 

sesuai 

dengan 

tuntutan SK 

dan KD 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab     kurang 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian masih kurang karena materi tidak 
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sesuai dengan tuntutan SK dan KD. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

v    kurang 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

v    Kurang , 

karena 

kurang 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

v    kurang, 

karena 

kurang 

analisis 

kasus 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi cukup baik, tetapi 

terdapat kekurangan seperti kurangnya analisis kasus. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu  v   Kurang 

karena tidak 

dijelaskan 

SK dan KD 

apa yang 
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akan 

dipelajari 

18. Bagian isi v    Baik  

19. Bagian penyudah  v   cukup baik, 

dilengkapi 

dengan 

rangkuman 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

sebenarnya untuk materi sudah baik tetapi kurang 

dijelaskan SK dan KD apa yang akan dipelajari hanya 

tujuan yang ingin dicapai saja. Sedangkan bagian isi 

masih kurang, sedangkan di bagian penyudah 

dilengkapi dengan rangkuman. 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

  v  Cukup baik, 

hanya ada 

beberapa 

kata dalam 

wacana 

berita yang 
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sulit 

dimengerti 

untuk siswa 

kelas VII 

misal bahasa 

Perancis 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja 

ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk 

siswa kelas VII di wacana. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 
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kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 50 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari Pelajaran 8 bagian E Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih masih kurang baik, Hampir di semua subaspek masih 

terdapat kekurangan. Antara lain materi yang masih kurang lengkap, tidak ada 

wacana dan contoh. Selain itu materi ini tidak ada dalam SK dan KD kelas VII. 

Jadi lebih baik Pelajaran 8 bagian E ini dihilangkan saja. 

Secara keseluruhan untuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih kelas VII pelajaran delapan ini sudah cukup baik, hanya 

pada pelajaran satu bagian E banyak terdapat kekurangan karena bagian E ini 

materinya tidak ada di dalam SK dan KD kelas VII. Untuk keseimbangan antar 

bab dua ini sudah cukup sesuai. Dilihat dari urutan Kompetensi Dasar subbab A 

hingga E saling berkaitan. Selain itu di akhir pelajaran satu ini juga terdapat 

rangkuman, buku rujukan. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik. 

 

Tabel 41 Penilaian Kompetensi Dasar Merefleksikan Isi Puisi yang 

Dibacakan Subaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN
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1.  Kelengkapan materi *)    v Sudah baik 

dan materi 

yang 

disajikan 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2.Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

yang diajikan juga sudah sesuai. 

3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh puisi 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

sastra 

B. KEAKURATAN 

MATERI 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 

contoh puisi 

disajikan 

mengandung 
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nilai moral   

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 

Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi. Dari contoh 

puisi yang disajikan sudah baik. 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh puisi 

disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan 

kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 
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sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 7 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 7 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

 v   Cukup baik 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 

untuk 

berpikir 

kreatif 

B. PENYAJIAN 

MATERI 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan puisi 
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 yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

17. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 

18. Bagian isi    v Baik  

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 
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III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik,  bahasa 

yang 

digunakan 

baku 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya bahasa yang 

digunakan baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 



 

 

 

653

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 7 bagian C Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. 

 

Tabel 42 Penilaian Kompetensi Dasar Mengungkapkan Hal-hal yang Dapat 

Diteladani Dari Buku Biografi yang Dibaca Secara 

IntensifSubaspek Kelayakan Isi, Bahasa, dan Pola Penyajian 

Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia Kelas VII Karya 

Atikah Anindyarini-Sri Ningsih 

I. KELAYAKAN ISI 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

1.  Kelengkapan materi *)    v Sudah baik 

dan materi 

yang 

disajikan 

sudah 

lengkap 

A. KESESUAIAN 

URAIAN MATERI 

DENGAN SK DAN 

KD 

2.Kedalaman materi    v Sudah baik. 

Rangkuman Kualitatif: Sudah lengkap uraian materi dengan SK dan KD. Materi 

yang diajikan juga sudah sesuai. 
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3. Keakuratan dalam 

pemilihan materi 

   v Baik, materi 

dilengkapi 

dengan 

contoh teks 

biogrfai 

4. Keakuratan dalam konsep 

dan teori 

   v Baik, karena 

sudah sesuai 

dengan 

prinsip ilmu 

bahasa 

5. Keakuratan dalam 

pemilihan contoh 

   v Cukup baik, 

karena 

contoh teks 

biografi 

disajikan 

mengandung 

nilai moral  

B. KEAKURATAN 

MATERI 

6. Keakuratan dalam 

pelatihan 

   v Baik, karena 

pelatihan 

dari yang 

sederhana ke 

yang 

kompleks 
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Rangkuman Kualitatif: Keakuratan materi sudah baik semua, sesuai dengan 

deskripsi tiap butir-butir keakuratan materi.  

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan ilmu 

   v Baik, sudah 

up to date 

8.Kesesuaian 

fitur/contoh/latihan/rujukan 

  v  Cukup baik, 

contoh teks 

biografi 

disertai 

dengan 

gambar 

9.Pengembangan wawasan 

kebhinekaan 

   v Baik, karena 

teks biografi 

yang 

disajikan 

mengenai  

Sultan 

Hamengkubu

wono IX dan 

dapat 

mengembang

kan wawasan 

kehinekaan 

C. MATERI 

PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN 

10. Pengembangan wawasan    v Baik  
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 kebangsaan dan integrasi 

bangsa 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan materi pendukung pembelajaran 

sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu. Selain itu biografi yang disajikan 

adalah mengenai Sultan Hamengkubuwono IX dan 

dapat mengembangkan wawasan kebhinekaan, 

kebangsaan, dan integrasi bangsa. 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

11. Konsistensi sistematika 

penyajian 

   v Baik  

12. Keruntutan konsep    v Baik, sudah 

sesuai 

A. TEKNIK 

PENYAJIAN 

13. Keseimbangan antarbab   v  Cukup baik 

Rangkuman Kualitatif: Teknik penyajian sudah sesuai semua. Sedangkan untuk 

keseimbangan antarbab 9 dapat dijelaskan setelah 

pelajaran 9 semuanya dianalisis. 

14. Keterpusatan pada 

peserta didik 

 v   Cukup baik B. PENYAJIAN 

MATERI 

15. Merangsang 

metakognisi peserta didik 

   v Baik, karena 

merangsang 

peserta didik 
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untuk 

berpikir 

kreatif 

 

16. Merangsang daya 

imajinasi, kreasi, dan 

berpikir kritis peserta didik 

   v Baik, materi 

disajikan 

dengan teks 

biografi yang 

merangsang 

daya 

imajinasi 

peserta didik 

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan penyajian materi baik, dilihat dari 

materi disajikan dengan contoh puisi yang merangsang 

daya imajinasi peserta didik dan merangsang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. 

C. PENDUKUNG 

PENYAJIAN 

MATERI 

17. Bagian pendahulu    v Sudah baik, 

karena SK 

dan KD 

lengkap serta 

dijelaskan 

tujuan yang 

hendak 

dicapai 
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18. Bagian isi    v Baik   

19. Bagian penyudah    v Baik. 

Rangkuman Kualitatif: Untuk pendukung penyajian materi bagian pendahulu 

untuk materi sudah baik dan dijelaskan SK dan KD apa 

yang akan dipelajari serta tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan bagian isi dan penyudah sangat baik. 

 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 

SKOR SUBKOMPONEN BUTIR 

1 2 3 4 

ALASAN 

PENILAIAN

20. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

   v Baik,  bahasa 

yang 

digunakan 

baku 

A. KESESUAIAN 

DENGAN 

TINGKAT 

PERKEMBANGA

N PESERTA 

DIDIK 

21. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

sosial emosional 

peserta didik 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Secara keseluruhan cukup baik. Hanya bahasa yang 

digunakan baku. 

22. Keterbacaan teks    v Baik  B. KOMUNIKATIF 

23. Ketepatan bahasa    v Baik  
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Rangkuman Kualitatif: Sudah baik, karena teks disajikan menarik dengan 

gambarnya, jelas, dan tepat sasaran. 

24. Keruntutan dan 

keterpaduan bab 

   v Baik  C. KERUNTUTAN 

DAN KESATUAN 

GAGASAN 25. Keruntutan dan 

ketepatan paragraf 

   v Baik  

Rangkuman Kualitatif: Keruntutan dan kesatuan gagasan sudah mencerminkan 

kekohesian, kekoherensian, dan keterkaitan isi. 

Jumlah skor 97 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kelayakan isi, bahasa, dan pola 

penyajian dari pelajaran 9 bagian B Buku Sekolah Elektronik (BSE) karya Atikah 

Anindyarini-Sri Ningsih sudah baik. Materi ini juga dilengkapi dengan contoh 

puisi disertai ilustrasi.  

 

 

 


