
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Pengertian dan Definisi Buku Teks 

Sejak dahulu, telah banyak ahli yang menaruh perhatian pada buku teks dan 

juga mengemukakan pengertiannya. Berikut ini beberapa diantaranya. Ada 

yang mengatakan bahwa “buku teks adalah rekaman pikiran rasial yang 

disusun buat maksud-maksud dan tujuan-tujuan intruksional” (Hall Quest 

dalam Tarigan, 2009:12). Ahli yang lain menjelaskan bahwa “buku teks 

adalah buku standar/buku setiap cabang khusus studi” dan dapat terdiri atas 

dua tipe, yaitu buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. (Lange dalam 

Tarigan, 2009:12). 

 

Buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis 

terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa 

sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar serta daftar pustaka (Kurniasih, 

2014: 60). 

 

Lebih terperinci lagi, ada ahli yang mengemukakan bahwa “buku teks adalah 

buku yang dirancang buat penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan 

disiapkan oleh para pakar atau para ahli bidang itu dan diperlengkapi dengan 
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sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi”. (Bacon dalam Tarigan, 

2009:12). 

 

Ahli yang lain lagi mengutarakan bahwa “buku teks adalah sarana belajar 

yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk 

menunjang suatu program pengajaran”. (Buckingham dalam Tarigan, 

2009:12). 

Dari berbagai pendapat ahli yang tertera di atas, dapat disimpulkan beberapa 

hal seperti berikut ini. 

a. Buku teks selalu berkaitan dengan bidang studi tertentu. Ada buku teks 

mengenai matematika, sejarah, bahasa, ekonomi, dan sebagainya. 

b. Buku teks selalu merupakan buku yang standar. Pengertian standar di sini 

ialah baku, menjadi acuan, berkualitas, dan biasanya ada tanda 

pengesahan dari badan yang berwenang. Di Indonesia, misalnya, badan 

itu di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Buku teks ditulis untuk tujuan intruksional tertentu. Buku teks mengenai 

keterampilan berbahasa, menyimak, ditulis untuk tujuan pengajaran 

menyimak tertentu dan sebagainya. 

d. Buku teks ditulis untuk jenjang pendidikan tertentu. Ada buku teks untuk 

tingkat sekolah dasar. Ada buku teks untuk sekolah menengah pertama. 

Ada buku teks untuk sekolah menengan atas. Ada buku teks untuk 

tingkat perguruan tinggi dan sebagainya. 

e. Buku teks selalu ditulis untuk menunjang sesuatu program pengajaran. 

Ada buku teks yang buku teks yang menunjang pengajaran kesastraan. 
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Ada yang menunjang pengajaran tata bahasa. Ada pula beberapa buku 

teks yang menunjang pengajaran keterampilan bahasa dan sebagainya. 

(Tarigan, 2009:13) 

 

Berdasarkan para ahli di atas serta kesimpulan-kesimpulannya, penulis 

mengambil garis besar atau simpulan dari pengertian dan definisi buku teks. 

Buku teks adalah sama dengan buku pelajaran. Secara lengkapnya dapat 

didefinisikan sebagai berikut “buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang 

studi tertentu yang merupakan buku standar yang biasa digunakan di sekolah-

sekolah sebagai penunjang bidang studi tertentu.” Untuk memudahkan 

pemahaman terhadap butir-butir yang mencakup dalam definisi buku teks, 

perhatikan tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Butir-Butir dalam Definisi Buku Teks 

 Isi 

Pelajaran 

Penulis 

Pakar/Ahli 

Relevansi 

Bidnag Studi Tertentu 

BUKU TEKS Kualitas 

Standar 

 Tujuan (Umum) 

Menunjang Pengajaran 

Perlengkapan 
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Sarana Penunjang 

Gradasi 

SD,SMP,SMA,PT 

Tujuan Khusus 

Menunjang Pengajaran Bahasa, tsb. 

 

2.2 Fungsi Buku Teks 

Membaca atau mempelajari suatu buku, misalnya, buku teks dalam mata 

pelajaran tertentu, siswa ataupun pembaca dapat mengatur sendiri mengenai 

kecapatan membacanya. Bila dapat, boleh dalam tempo cepat, sedang, atau 

juga lambat kalau memang daya tangkap tidak begitu kuat.  

 

Kesempatan untuk mengulang atau meninjau kembali sesuatu buku cukup 

terbuka dan bebas. Waktu pembacaan kembali dapat diatur sesuka hati, baik 

dalam lamanya atau jam pembacaan, seperti pagi, siang, atau malam jumlah 

pengulangan pun tidak terbatas dan dapat disesuaikan dengan keinginan 

pembaca. 

 

Buku teks memberi kesempatan kepada pembaca untuk menyegarkan ingatan. 

Dengan membaca kembali tentulah dapat memperkuat ingatan yang sudah 

ada. Bahkan, pembacaan kembali itu dapat pula dipakai sebagai pemeriksaan 

daya ingat seseorang terhadap hal yang pernah dipelajarinya melalui buku 

teks. 
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Sarana- sarana khusus yang ada dalam buku teks dapat menolong para 

pembaca untuk memahami isi buku. Sarana seperti skema, diagram, matriks, 

dan gambar-gambar ilustrasi berguna dalam mengantar pembaca ke arah 

pemahaman isi buku. 

Buku teks memiliki peranan dalam mata pelajaran tertentu. Greene dan Petty 

(Tarigan, 2009: 17) telah merumuskan beberpa peranan buku teks tersebut 

sebagai berikut: 

1. mencerminkan suatu sudut pandangan yang tangguh dan modern 

mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan 

pengajaran yang disjaikan. 

2. menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject-matter yang kaya, 

mudah dibaca, dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

para siswa atau pembaca, sebagai dasar program-program kegiatan yang 

disrankan ketika keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di 

bawah kondisi-kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 

3. menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai 

keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah 

pokok dalam komunikasi. 

4. menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk 

memotivasi para siswa. 

5. menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga 

sebagai penunjang bagi pelatihan-pelatihan dan tugas-tugas praktis. 

6. menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat 

guna. 
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Buku teks sebagai pengisi bahan haruslah menampilkan sumber bahan yang 

tepat dan jelas. Susunannya teratur dan sistematis. Jenisnya bervariasi dan 

kaya akan ilmu yang bermanfaat. Daya penariknya kuat karena sesuai dengan 

minat siswa, bahkan memenuhi kebutuhan siswa. Lebih dari itu, buku teks itu 

menantang, merangsang serta menunjang aktivitas dan kreativitas siswa. 

 

Bahan yang terkandung dalam buku teks hendaknya tersusun dengan rapi. 

Selain tersusun dalam susunan yang sistematis, bahan itu harus pula tersusun 

dalam gradasi tertentu. Disesuaikan dengan hakikat mata pelajaran maka 

susunan itu sebenarnya dapat beraneka ragam. Misalnya, umum-khusus, 

mudah-sukar, bagian-keseluruhan, dan sebagainya. 

 

Buku teks sebaiknya menyajikan bahan secara mendalam. Ini berguna bagi 

penyelesaian tugas dan pelatihan yang dituntut dari siswa. Tugas dan 

pelatihan ini pada gilirannya memperdalam pengetahuan, sikap dan 

keterampilan siswa terhadap isi buku teks. 

 

Di samping sebagai sumber bahan, buku teks juga berperan sebagai sumber 

atau alat evaluasi dan pengajaran remedial. Artinya, di samping bahan, 

tersedia alat evaluasi. Bila diperlukan, sudah tersedia pula bahan pengajaran 

remedialnya secara lengkap dan utuh. 

 

Dari uraian-uraian di atas maka tergambarlah bahwa buku teks sangat erat 

kaitannya dengan kurikulum yang berlaku pada masanya. Selain dengan 
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kurikulum buku teks sangat erat kaitannya pula dengan GBPP (Garis-garis 

Besar Program Pengajaran). Dan dari uraian di atas juga dapat disimpulkan 

bahwa fungsi dari buku teks adalah sebagai berikut: 

1. mencerminkan suatu sudut pandangan, 

2. menyediakan suatu sumber yang teratur dan bertahap, 

3. menyajikan pokok masalah yang kaya dan serasi, 

4. menyediakan metode dan sarana pengajaran, 

5. menyajikan fiksasi awal bagi tugas dan pelatihan, dan 

6. menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial. (Tarigan, 2009:19) 

 

2.3 Kualitas Buku Teks 

Buku memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. 

Banyak hal yang dapat dipelajari dari buku. Bahkan, dapat dikatakan hampir 

semua segi kehidupan manusia direkam dalam buku. Dunia kini memang 

benar-benar dunia buku. 

 

Buku adalah kunci ke arah gudang ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin maju 

dan pandai haruslah menggunakan manfaat buku. Bagi seorang pelajar atau 

mahasiswa salah satu buku yang sangat diperlukan ialah buku teks atau buku 

pelajaran. Buku teks berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar 

dalam mata pelajaran tertentu.  

 

Semakin baik kualitas buku teks, semakin sempurna pengajaran mata 

pelajaran yang ditunjangnya. Buku teks mengenai bahasa Indonesia bermutu 
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tinggi akan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil pengajaran bahasa 

Indonesia dan seterusnya.  

 

Greene dan Petty (Tarigan, 2009:20) telah menyusun cara penilaian buku teks 

dengan sepuluh kriteria. Apabila buku teks dapat memenuhi sepuluh 

persyaratan yang diajukan, dapat dikatakan buku teks tersebut berkualitas. 

Butir-butir yang harus dipenuhi oleh buku teks yang tergolong kategori 

berkualitas tinggi, antara lain: 

1. buku teks haruslah menarik minat anak-anak atau pembaca, yaitu para 

siswa yang mempergunakannya. 

2. buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang 

memakianya. 

3. buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang menarik para siswa 

yang memanfaatkannya. 

4. buku teks seyogianyalah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik 

sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. 

5. buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran 

lainnya, lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana 

sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. 

6. buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas 

pribadi para siswa yang mempergunakannya. 

7. buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep 

yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membingungkan para siswa 

yang memakainya. 
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8. buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang 

jelas dan tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandang para 

pemakainya. 

9. buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekananpada nilai-

nilai anak dan orang dewasa. 

10. buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi 

para siswa pemakainya. 

 

Bila ditelaah lebih mendalam lagi, kriteria yang dikemukakan oleh Greene 

dan Petty di atas, dapatlah diidentifikasi sepuluh  butir yang dipakai sebagai 

titik tolak dalam penentuan kualitas buku teks. Butir-butir itu meliputi minat 

siswa, motivasi, ilustrasi, linguistik, terpadu, menggiatkan, aktivitas, 

kejelasan konsep, titik pandang, pemantapan nilai dan menghargai perbedaan 

pribadi.  

 

Buku berkaitan erat dengan kurikulum yang berlaku. Buku teks yang baik 

haruslah relevan dan menunjang pelakasanaan kurikulum. Kriteria linguistik 

mengacu kepada tujuan agar buku teks dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, 

buku teks harus mempunyai bahasa yang komunikatif bagi pembacanya. 

Tarigan (2009:21) menyatakan bahwa terdapat beberapa pedoman penilaian 

buku teks sebagai berikut. 

1. Sudut Pandang 

Buku teks harus mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang 

tertentu yang menjiwai atau melandasi buku teks secara keseluruhan. 
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2. Kejelasan Konsep 

Konsep-konsep yang digunakan dalam suatu buku teks harus jelas dan 

teegas. Dalam buku teks tidak boleh ada kata-kata ambigu agar siswa 

atau pembacanya dapat mudah memahami dan mengerti materi yang 

tertulis dalam buku teks tersebut. 

3. Relevan dengan Kurikulum 

Buku teks digunakan di sekolah-sekolah. Sekolah memiliki kurikulum. 

Oleh karena itu penulis buku teks harus melihat kurikulum yang berlaku. 

4. Menarik Minat 

Buku teks yang diterbitkan oleh penulis selain harus sesuai dengan 

kurikulum, buku teks juga harus menarik minat bagi para siswa atau 

pembacanya. Semakin menarik buku teks dikemas akan semakin tinggi 

daya tarik siswa untuk membacanya. 

5. Menumbuhkan Motivasi 

Buku teks yang baik adalah buku teks yang dapat membuat siswa ingin, 

mau, senang mengerjakan apa yang diinstruksikan dalam buku tersebut. 

apalagi jika buku teks tersbut dapat menggiring siswa ke arah 

penumbuhan motivasi instrinsik. 

6. Menstimulus Aktivitas Siswa 

Buku teks yang baik adalah buku teks yang merangsang, menantang, dan 

menggiatkan aktivitas siswaa. Di samping tujuan dan bahan, faktor 

metode sangat menentukan dalam hal ini. 

7. Ilustratif 
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Buku teks harus disertai dengan ilustrasi yang memadai dan cocok bagi 

materi yang disampaikan dalam buku teks tersebut. 

8. Buku teks harus dimengerti bagi pembacanya yaitu siswa. Pemahaman 

harus didahului oleh komunikasi yang tepat. Faktor utama yang berperan 

di sini adalah bahasa. Bahasa buku teks haruslah sesuai dengan bahasa 

siswa, kalimat-kalimatnya efektif, terhindar dari makna ganda, 

sederhana, sopan, dan menarik. 

9. Menunjang Mata Pelajaran Lain 

Buku teks mengenai bahasa Indonesia, misalnya, di samping menunjang 

mata pelajaran bahasa Indonesia, juga menunjang mata pelajaran lain. 

melalui pengajaran bahasa Indonesia, pengetahuan siswa dapat 

bertambah dengan soal-soal sejarah, ekonomi, matematika, dan 

sebagainya. 

10. Menghargai Perbedaan Individu 

Buku teks yang baik tidak membesar-besarkan perbedaan individu 

tertentu. Perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, ekonomi, sosial, 

budaya setiap individu tidak dipermasalahkan tetapi diterima 

sebagaimana adanya. 

11. Memantapkan Nilai-Nilai 

Buku teks yang baik berusaha untuk memantapkan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Uraian-uraian yang menjurus kepada 

penggoyahan nilai-nilai yang berlaku harus dihindarkan. 
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2.4 Jenis-Jenis Buku Teks 

Menurut Tarigan (2009:29) ada empat dasar atau patokan yang digunakan 

dalam pengklasifikasian buku teks. Patokan-patokan itu adalah sebagai 

berikut: 

a) berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi (terdapat di SD, SMP, dan 

SMA). 

b) berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan (terdapat di 

perguruan tinggi). 

c) berdasarkan penulisan buku teks (mungkin di setiap jenjang pendidikan). 

d) berdasarkan jumlah penulis buku teks. 

 

Dari segi cara penulisan buku teks dikenal dengan tiga jenis buku teks. Ketiga 

jenis itu adalah: 

a. buku teks tunggal 

Buku teks tunggal ialah buku teks yang hanya terdiri atas satu buku saja. 

b. buku teks berjilid 

Buku teks berjilid ialah buku pelajaran untuk satu kelas tertentu atau 

untuk satu jenjang sekolah tertentu. 

c. buku teks berseri 

Buku teks berseri ialah buku pelajaran berjilid mencakup bebrapa jenjang 

sekolah, misalnya, dari SD-SMP-SMA. (Tarigan, 2009:32) 
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2.5 Kelayakan Isi Buku Teks 

Kelayakan isi menyangkut materi apa yang disajikan dalam buku teks. Ada 

beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar buku teks dapat dikatakan 

memiliki isi yang layak untuk dipakai. Kelayakan isi terlihat dari kesesuaian 

uraian materi dengan kurikulum (kompetensi dasar), keakuratan materi, dan 

materi pendukung. 

A. Kesesuaian dengan Kurikulum (Kompetensi Dasar) 

Materi yang termuat dalam buku teks harus jelas dan sesuai dengan 

kurikulum. Kurikulum di dalamnya terdapat kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh BSNP. Keseuaian materi 

meliputi kelengkapan materi dan kedalaman materi yang disajikan. 

1. Kelengkapan Materi 

Dalam buku teks bahasa Indonesia setidaknya kelengkapan materi 

mencakup beberapa hal yaitu wacana, pemahaman wacana, fakta 

kebahasaan/kesastraan, dan aplikasi. 

a. Wacana  

Wacana dapat berupa percakapan dan karangan atau laporan utuh, 

misalnya cerpen, novel, buku, artikel, pidato, khotbah, atau puisi 

merupakan materi utama yang ada di dalam buku teks pelajaran 

bahasa Indonesia. Wacana biasanya mengawali uraian materi 

setiap bab.  

 

Berdasarkan pada wacana tersebut uraian materi, pemahaman 

wacana, fakta kebahasaan/kesastraan, dan implikasi bahasa 
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dibahas. Wacana yang disajikan mencakup ruang lingkup yang ada 

dalam kurikulum. 

b. Pemahaman Wacana 

Pemahaman wacana merupakan tahapan lanjut setelah membaca 

dan menyimak wacana. Pemahaman wacana berisi perintah, tugas, 

atau pelatihan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami 

isi atau pesan wacana. 

c. Fakta Kebahasaan/Kesastraan 

Uraian materi berisi fakta kebahasaan, yaitu kalimat, kosakata, 

istilah, ungkapan, peribahasa, atau kesastraan sesuai dengan 

tuntutan yang di dalam kurikulum. 

d. Implikasi Wacana 

Implikasi wacana merupakan unsur di luar wacana, bisa berupa 

analogi, perbandingan, kesejajaran wacana yang mampu 

memperkuat penyampaian materi sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. Implikasi wacana berisi konsep dasar keluasan materi 

melalui pelatihan, tugas, dan kegiatan mandiri sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik mampu menggali dan 

memanfaatkan informasi, menyelesaikan masalah, dan membuat 

keputusan dalam kerja ilmiah. 

2. Keluasan Materi 

a. Penyajian konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh-contoh, dan 

pelatihan tercapainya KI dan KD. 
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b. Materi (termasuk contoh dan latihan) dalam buku teks 

menjabarkan substansi minimal (fakta, konsep, prinsip, dan teori) 

yang terkandung dalam KI yang terdapat dalam buku teks sesuai 

dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung dan KD. 

 

3. Kedalaman Materi 

Selain kelengkapan, kedalaman materi sebuah buku teks juga harus 

diperhatikan. Harus jelas pembagian kedalaman materi pada tiap 

tingkatan kelas. Hal yang diperhatikan dalam poin kedalaman materi 

yaitu kesesuaian, kuantitas, dan kualitas. 

1. Kesesuaian Wacana 

Wujud uraian atau wacana yang ada di dalam buku teks harus 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau yang akan dituju 

dalam suatu pembelajaran. Wacana tersebut tetap mengacu kepada 

tuntutan kebutuhan yang ada di dalam kurikulum yang berlaku. 

2. Kuantitas Wacana 

Untuk mencapai kedalaman materi, maka kuantitas wacana 

ditentukan oleh pengembangan atau penambahan jenis wacana lain 

yang dapat berfungsi sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau 

kebutuhan lain yang sejalan dengan tuntutan materi. Dengan 

demikian materi yang disajikan memuat sumber-sumber tambahan 

itu mencerminkan kontinuitas dengan kedalaman pengembangan 

materi. Materi yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan 

inovatif, serta memotivasi peserta didik senang belajar. 
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3. Kualitas Wacana 

Mencerminkan kedalaman materi yang ditentukan oleh keaktualan, 

kemutakhiran, kefaktualan, dan kevariasian topik. Kualitas wacana 

mencerminkan kedalaman isi atau pesan dengan spiralitas 

pengembangan materi pelajaran bahasa. 

B. Keakuratan Materi 

Indikator keakuratan materi diarahkan pada sasaran berikut. 

1. Akurasi Konsep dan Definisi 

a) Materi dalam buku teks harus disajikan secara akurat untuk 

menghindari miskonsepsi yang dilakukan siswa. 

b) Konsep dan definisi harus dirumuskan dengan tepat untuk 

mendukung tercapainya KI dan KD. 

2. Akurasi Prinsip 

Ada beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam sebuah buku 

teks. Prinsip dasar tersebut adalah: 

a) Prinsip Kebersamaan 

Prinsip kebersamaan adalah prinsip yang disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa, bertumpu pada pemenuhan dorongan bagi siswa 

untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan, dan 

informasi kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis. 

b) Prinsip Keontetikan 

Prinsip keontetikan bahan dan materi pelatihan berbahasa dilih teks 

atau wacana tulis maupun lisan yang banyak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemahiran fungsi 
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berbahasanya, menekankan fungsi komunikatif bahasa, memenuhi 

kebutuhan fungsi berbahasa siswa. Bahan barisi petunjuk atau 

pelatihan (tugas) yang memanfaatkan media cetak atau elektronik 

seoptimal mungkin. 

c) Prinsip Keterpaduan Materi 

Penataan Bahasa dan Sastra dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal berikut. 

1. Mempertaruhkan keutuhan makna. 

2. Menuntut siswa untuk mengerjakan atau mempelajarinya 

secara bertahap. 

d) Prinsip Keberfungsian 

Prinsip keberfungsian ada pada pemulihan metode dan teknik 

pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan: 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian 

dalam peristiwa berbahasa yang seluas-luasnya. 

b. Memberikan informsi, praktik, dan pengalaman-pengalaman 

berbahasa yang sesuai dengan kebutuhan bahasa siswa. 

c. Mengarahkan siswa kepada penggunaan bahasa, bukan 

penguasaan pengetahuan bahasa. 

e) Prinsip Perfomansi Komunikatif 

Prinsip perfomansi komunikatif dapat berupa kegiatan berbahasa, 

mengamati, berlatih atau bahkan merenung. Aspek yang perlu 

diperhatikan dengan pemikiran pengalaman belajar ialah 

mendukung terbentuknya perfomansi komunikatif siswa yang 
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handal sesuai dengan bahan pembelajaran, bermakna bagi 

pengembangan potensi dan kemahiran bahasa siswa. 

f) Prinsip Kebertautan 

Pembelajaran kontekstual menuntut penggunaan media dan sumber 

belajar yang berupa pengalaman prosuktif lisan maupun tulisan, 

berupa fakta berbahasa atau peristiwa aktual. Bahan tersebut dapat 

dicari oleh siswa atau guru sesuai dengan kebutuhan berbahasa. 

g) Prinsip Penilaian 

Pembelajaran komunikatif menuntut penggunaan penilaian yang 

dapat mengukur secara langsung kemahiran berbahasa siswa secara 

menyeluruh dan terpadu. Penilaiannya dapat mendorong siswa agar 

aktif berbahasa secara lisan maupun tulisan.  

Adapun instrumen akurasi prinsip adalah sebagai berikut. 

 Prinsip yang merupakan salah satu aspek yang digunaan untuk 

menyusun suatu teori. 

 Prinsip-prinsip yang tersaji dalam buku teks perlu dirumuskan 

secara akurat agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi siswa. 

 

3. Akurasi Prosedur 

1) Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

mencapai suatu sasaran tertentu. 

2) Prosedur harus dirumuskan secara akurat hingga siswa tidak 

melakukan kekeliruan secara sistematis. 
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4. Akurasi Contoh, Fakta, dan Ilustrasi 

Konsep, prinsip, prosedur, atau rumus harus diperjelas oleh contoh, 

fakta, dan ilustrasi yang disajikan secara akurat. Dengan cara demikian, 

siswa tidak hanya memahami suatu pengetahuan secara verbalitas. 

5. Akurasi Sosial 

Penguasaan siswa atas konsep, prinsip, prosedur, atau algoritma harus 

dibangun oleh soal-soal yang disajikan secara akurat. 

C. Materi Pendukung Pembelajaran 

Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal berikut. 

1) Kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Materi (termasuk contoh, latihan, dan daftar pustaka) yang terdapat 

dalam buku teks harus sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

2) Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan. 

Fitur (termasuk uraian, contoh, dan latihan) mencerminkan peristiwa 

atau kondisi terkini. Keterkinian ini terlihat pada sumber atau rujukan 

yang digunakan. Pada umumnya rujukan yang layak digunakan dalam 

buku teks maksimal menggunakan rujukan lima tahun terakhir. 

3) Penalaran 

a. Penalaran ini berperan pada saat siswa harus membuat kesimpulan. 

Oleh karena itu materi dalam buku teks perlu memuat uraian, 

contoh, tugas, pertanyaan, atau soal latihan yang mendorong siswa 

untuk secara runtut membuat kesimpulan yang sahih. 
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b. Materi dapat pula memuat soal-soal terbuka, yaitu soal-soal yang 

menuntut siswa untuk memberikan jawaban atau strategi 

penyelesaian yang bervariasi. 

4) Pemecahan Masalah 

Untuk menumbuhkan kreativitas siswa, sajian materi dalam buku teks 

perlu memuat beragam strategi dan latihan pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah meliputi memahami masalah, merancang model, 

memeriksa hasil, (mencari solusi yang layak), dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

5) Keterkaitan Antarkonsep 

Keterkaitan antarkonsep dalam buku teks dapat dimunculkan dalam 

uraian atau contoh. Hal ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam 

membangun jaringan pengetahuan yang utuh. Selain itu, perlu juga 

ditunjukkan keterkaitan antara pelajaran satu dan pelajaran atau 

keterkaitan antara materi yang sedang dipelajari dan kehidupan sehari-

hari agar siswa menyadari manfaat materi tersebut dalam kehidupan. 

6) Komunikasi 

Materi dalam buku teks hendaknya memuat contoh atau latihan untuk 

mengomunikasikan gagasan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk 

memperjelas keadaan atau masalah yang sedang dipelajari atau 

dihadapi. 

7) Penerapan 

Materi dalam buku teks hendaknya memuat uraian, contoh, atau soal-

soal yang menjelaskan penerapan suatu konsep dalam kehidupan 
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sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menerapkan dalam 

kehidupan nyata setiap konsep yang dipelajari. 

8) Kemenarikan Materi 

Materi dalam buku teks hendaknya memuat uraian, strategi, gambar, 

foto, sketsa, cerita sejarah, contoh, atau soal-soal menarik yang dapat 

menimbulkan minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. Apabila siswa 

tertarik terhadap materi yang dipelajari, ia akan terangsang untuk 

mempelajarinya lebih jauh. 

9) Mendorong untuk Mencari Informasi Lebih Lanjut 

Materi dalam buku teks hendaknya memuat tugas-tugas yang 

mendorong siswa untuk memeroleh informasi lebih lanjut dari berbagai 

sumber lain seperti internet, buku, artikel, dsb. 

10) Materi Pengayaan 

Materi dalam buku teks sebaiknya menyajikan uraian, contoh, atau 

soal pengayaan yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan 

sehingga sajian materinya lebih luas atau lebih dalam daripada materi 

yang dituntut KD. Dengan pengayaan ini, diharapkan siswa 

mempunyai kompetensi yang lebih luas dan kaya. 

 

2.6 Kelayakan Bahasa Buku Teks 

Bahasa dapat diartikan sebagai rangkaian bunyi yang mempunyai makna 

tertentu. Rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata, melambangkan suatu 

konsep. Umpamanya perkataan kuda melambangkan konsep „sejenis binatang 

berkaki empat yang biasa dikendarai‟ dan lambang bahasa spidol 
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melambangkan makna „sejenis alat tulis bertinta‟. Demikian halnya, dengan 

perkataan gunung atau burung merpati sebenarnya merupakan lambang yang 

kita berikan untuk konsep atau objek tertentu (Kosasih, 2011:2). 

 

Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Dengan adanya bahasa 

memungkinkan kita untuk berpikir secara abstrak. Kita dapat memikirkan 

sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak berada di dekat kita. 

Dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak, kita dapat memikirkan sesuatu 

secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalamannya itu kepada 

generasi-generasi berikutnya. Kita dapat pula mengomunikasikan sesuatu 

yang kita pikirkan dan dapat pula belajar sesuatu dari orang lain. 

 

Kita pun dapat mengekspresikan sikap dan perasaan kita. Kita dapat 

menyampaikan segala hal yang berkecamuk dalam pikiran dan hati kita, tidak 

hanya dengan ekspresi dan gerak-gerik tubuh, tetapi dengan bahasa. 

Dibandingkan dengan lainnya, bahasa merupakan alat komunikasi yang 

paling efektif. Dengan bahasa itulah, kita dapat menyatakan segala macam 

perasaan dan maksud tertentu. Dengan bahasa perasaan dan maksud tertentu 

dapat dimengerti oleh orang lain dengan mudah. 

Dalam penulisan buku teks perlu diperhatikan adalah landasan keterbacaan 

materi dan bahasa yang digunakan dalam buku teks tersebut. Landasan ini 

diperlukan karena buku teks merupakan sarana komunikasi siswa dalam 

pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi dan redaksi sajian yang 

terdapat dalam buku teks harus bisa dipahami oleh siswa. 
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Dalam penulisan buku teks perlu diperhatikan mengenai ejaan, pemilihan 

diksi, dan kalimat yang digunakan dalam sebuah buku teks. Ejaan adalah 

ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar 

berikut tanda bacanya (Mustakim, 1994: 128). Pendapat lain mengatakan 

bahwa ejaan merupakan seperangkat aturan penulisan yang harus 

diperhatikan (Fuad dkk, 2006: 25). Karena ejaan merupakan seperangkat 

aturan penulisan sebaiknya tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Jika 

terjadi pelanggaran dalam penulisan ejaan akan berakibat tulisan tersebut 

tidak benar dan diragukan keilmiahannya. 

 

Pemilihan diksi atau kata juga sangat penting bagi penulis sebuah buku teks 

Bahasa Indonesia. Pelihan kata atau diksi adalah hasil dari proses atau 

tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat 

(Mustakim, 1994: 41). Pendapat lain mengatakan bahwa diksi atau pilihan 

kata adalah kemampuan membedakan secara tepat makna dari gagasan yang 

disampaikan (Keraf, 1989: 24). Sementara itu, Putrayasa (2010: 7) 

mengatakan bahwa diksi atau pilihan kata berhubungan dengan penggunaan 

kata, terutama pada soal kebenaran, kejelasan, dan keefektifan. Ketiga 

pendapat tersebut bersangkutan dengan makna. Makna kata yang tidak 

dipahami atau salah memahaminya akan berakibat kesalahpahaman pembaca 

terhadap isi keseluruhan kalimat. Makna terdapat dua jenis, yaitu makana 

leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang bersifat 

leksikon atau makna yang sesuai dengan referennya. Selain itu, makna 

leksikal disebut juga makna kamus (Chaer, 2009: 60). Sedangkan makna 
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gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika, 

seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selain itu, makna 

gramatikal juga dapat diartikan sebagai makna kata yang timbul akibat 

peristiwa penggabungan morfem (Chaer, 2009: 62). 

 

Penulisan buku teks harus menggunakan kalimat yang efektif dan sesuai 

dengan jenjang pemahaman peserta didik. Kalimat adalah bagian ujaran yang 

mempunyai struktur minimal subjek (S) dan predikat (P) dan intinasinya 

menunjukkan bagian ujaran tersebut sudah lengkap dengan makna (Finoza, 

2002: 107). Sementara itu, Putrayasa (2008: 20) mengatakan bahwa kalimat 

adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai 

nada kahir naik turun. 

 

Secara teknis, indikator yang mendukung aspek keterbacaan materi dan 

bahasa yang digunakan dalam buku teks adalah komunikatif, dialogis dan 

interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang benar, dan penggunaan istilah dan simbol atau 

lambang yang sesuai dengan perkembangan peserta didik (Agustina, 

2011:75). 
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Tabel 2.2 Indikator Landasan Keterbacaan Materi dan Bahasa yang Digunakan 

dalam Buku Teks 

No Indikator Deskriptor 

1 Komunikatif Indikator komunikatif terlihat pada 

penataan kalimatnya. Buku teks 

dikatakan komunikatif apabila 

penataan kalimat yang digunakan 

tidak bertele-tele sehingga dapat 

dengan mudah dipahami oleh 

pembacanya. 

2 Dialogis dan interaktif Dialogis dan interaktif terlihat pada 

daya penulisannya. Buku teks 

dikatakan dialogis dan interaktif 

apabila gaya penulisannya 

menempatkan penulis sebagai orang 

pertama dan siswa (pembaca) 

sebagai orang kedua. Dengan 

demikian, penggunaan sapaan kamu, 

kalian, Anda, dan struktur kalimat 

tanya , perintah, dan seru cukup 

mewarnai dalam buku teks tersebut. 

3 Lugas Lugas terlihat pada diksi atau pilihan 

katanya. Kata-kata yang digunakan 

dalam buku teks harus memiliki 
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makna yang jelas dan tidak ambigu. 

Dengan demikian, pilihan katanya 

harus sesuai dengan konteksnya 

sehingga hanya mempunyai satu 

makna. 

4 Keruntutan alur pikir Keruntutan alur pikir terlihat pada 

kronologi penalaran. Konsep, teori, 

definisi, rumus, dan kaidah yang 

terdapat dalam buku teks harus 

disajikan dengan pola penalaran 

tertentu sehingga dapat diterima 

dengan akal sehat. Pola penalaran ini 

bisa berupa pola penalaran induktif 

dan pola penalaran deduktif. 

5 Kohenrensi  Koherensi terlihat pada keterkaitan 

antarkonsep, kegiatan, dan informasi 

yang terdapat dalam sajian buku. 

Penataan dan penyajian konsep satu 

dengan konsep lain, kegiatan satu 

dengan kegiatan yang lain, dan 

informasi yang satu dengan 

informasi yang lain harus ada kaitan 

yang jelas sehingga dapat berterima 

bagi siswa. Terkait dengan koherensi 
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ini, penulis buku teks harus dapat 

menjelaskan kepada siswa, alasan 

konsep tertentu disajikan terlebih 

dahulu sebelum konsep yang lain dan 

sebagainya. 

6 Kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia yang benar 

Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang benar terlihat pada 

ketepatan penggunaan ejaan, tanda 

baca, istilah, dan struktur kalimat. 

Karena buku teks menggunakan 

media tulis, ketepatan penggunaan 

ejaan dan tanda baca mutlak 

diperlukan. Kesalahan pada 

penggunaan ejaan dan tanda baca 

akan mengakibatkan hal-hal dalam 

membacanya. Penggunaan istilah 

dan struktur kalimatnya pun harus 

sesuai dengan pedoman penggunaan 

istilah bidang tertentu dan tatabahasa 

baku bahasa Indonesia. 

7 Penggunaan istilah 

dan simbol atau 

lambang yang sesuai 

dengan perkembangan 

Penggunaan istilah dan simbol atau 

lambang yang sesuai dengan 

perkembangan peserta didik terlihat 

dari keberterimaan siswa terhadap 
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peserta didik istilah, simbol, atau lambang yang 

digunakan dalam buku teks. Dengan 

pertimbangan ini, ketika akan 

menggunakan istilah dan simbol 

tertentu, penulis buku teks harus 

dapat menyesuaikannya dengan 

perkembangan kemampuan siswa. 

 


