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MOTTO 

“ Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”. 

 

( Albert Einstein ) 
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RINGKASAN 

Evaluasi Kelayakan Isi Buku Siswa Kelas IV Tema Indahnya 

Kebersamaan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2107: Niza Putri Ramadhina; NIM 

160210204111; 2020; 208 halaman; Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan 

Universitas Jember. 

Buku teks siswa merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak yang pada 

umumnya memiliki jenjang pendidikan di berbagai institusi. Buku teks adalah 

bahan ajar utama untuk menunjang proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 

buku teks dibedakan menjadi dua jenis yaitu buku teks pegangan untuk guru dan 

buku teks untuk pegangan siswa. Buku teks hingga saat ini masih dianggap 

sebagai bahan yang paling utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Buku 

teks sebagai bahan ajar yang utama dikarenakan dua hal yaitu buku teks memuat 

materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan 

sarana utama sebagai acuan untuk proses pembelajaran siswa maupun guru.  

Buku teks perlu adanya evaluasi agar dapat bermanfaat apabila 

digunakan pada tahun yang akan datang sesuai Kurikulum 2013 yang telah 

disusun dengan sangat baik agar tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 

Evaluasi buku teks disesuaikan dengan standar dari segi isi, bahasa, dan grafika 

karena buku teks merupakan sumber belajar bagi siswa utama untuk mencapai 

Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti, peneliti menggunakan buku teks dengan 

revisi 2017. Menurut latar belakang tersebut peneliti menggunakan judul 

“Evaluasi Kelayakan Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD/MI Tema Indahnya 

Kebersamaan Kurikulum 2013 Terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Edisi Revisi 2017”. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah evaluasi. 

Mutrofin (2018) menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah penelitian terapan 

yang digunakan sebagai bagian dari proses menejerial yang dilakukan untuk 

membantu sesuatu yang harus membuat keputusan administratif mengenai 
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program layanan manusia. Tidak seperti penelitian teoritis, di mana ilmuan 

terlibat dalam sains demi kepentingannya sendiri, evaluasi secara sistematis 

mengkaji program layanan manusia dengan alasan pragmatis. Mutrofin (2018) 

menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data evaluasi adalah pemeriksaan atau 

pengujian dokumen (document examination). Dokumen dapat sangat bervariasi 

dalam hal liputan (coverage), rincian, reliabilitas, dan konsistensi dengan 

dokumen lain. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. 

 Analisis data pada penelitian ini adalah isi/materi mengenai buku teks 

siswa kelas IV SD/MI tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis data ini berdasakan empat 

dimensi yaitu dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi pengetahuan, dan dimensi 

keterampilan. Sugiyono (2018:69) analisis data merupakan kegiatan untuk 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan 

lapangan, dokumentasi, dan wawancara yang dikemas dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan menjadi unit-unit 

tertentu, melakukan sintesa, menyusun menjadi pola, memilih hal penting yang 

akan dipelajari, dan kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

Evaluasi dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

buku teks siswa kelas IV Tema Indahnya Kebersamaan kurikulum 2013 edisi 

revisis 2017 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk dalam 

kategori layak dengan perolehan presentase skor kelayakan pada dimensi spiritual 

sebesar 79,17% kelayakan pada dimensi sosial sebesar 91,67%, kelayakan pada 

dimensi pengetahuan sebesar 90,27%, kelayakan pada dimensi keterampilan 

sebesar 85,41%. Perolehan presentase skor tersebut sudah dinilai berdasarkan 

kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya maka dari itu kelayakan buku teks 

siswa ini sudah melewati adanya proses evaluasi. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat 

memeberikan sedikit sumbangan berupa pemikiran yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan terutama pada media 

pembelajaran berupa buku teks siswa. Adapun saran yang dapat penulis berikan 

yaitu (1) Bagi penyusun, harus meneliti kembali mengenai konsep-konsep yang 
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telah disajikan pada buku teks siswa dan memperbaiki kesalahan konsep. (2) Bagi 

pendidik, harap meneliti kembali buku teks siswa yang telah dipakai sebagai 

sumber belajar karena tidak jarang buku yang beredar masih terdapat kesalahan 

serta hal-hal lain yang menunjang kaulitas sajian materi buku tersebut. (3) Bagi 

siswa, memiliki sifat kritis (4) Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan lanjutan 

penelitian karena akan muncul permasalahan baru yang berbeda dari kajian 

penelitian ini.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang: (1) latar belakang; (2) rumusan 

masalah; (3) tujuan penelitian; dan (4) manfaat penelitian 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan nasional 

yakni dengan meningkatkan mutu kehidupan dan matabat manusisa Indonesia. 

Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal 

III menjelaskan bahwa. 

“ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, calap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

 

Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat tercapai apabila 

penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Kualitas 

pendidikan akan berdampak pada kualitas peserta didikan sebagai produk dalam 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Tidak hanya itu, keberhasilan implementasi 

kurikulum 2013 salah satunya adalah fasilitas dan sumber berlajar yang memadai. 

Fasilitas dan sumber belajar perlu didayagunakan seoptimal mungkin, dipelihara, 

dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan bahan ajar memiliki peranan 

penting dalam hubungannya dengan penyusunan sumber belajar, dari sumber 

belajarlah kita dapat memperoleh berbagai macam informasi. Implemetasi 

kurikulum 2013 di sekolah juga perlu didampingi dengan baik oleh semua 

stakeholder atau pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan itu sendiri untuk 

persiapkan sarana dan prasarana mendukung implemetasi kurikulum 2013.  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan 

ajar merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam 
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pembelajaran. Kegunaan bahan ajar yaitu untuk membantu pendidikan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi pendidik bahan ajar digunakan untuk 

mengarahkan semua aktivitas belajar mengajar yang akan diajarkan dalam proses 

pembelajaran. Bagi siswa bahan ajar digunakan untuk pedoman yang seharusnya 

dipelajari dalam proses pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang dibutuhkan 

adalah buku teks. Keberadaan buku teks sangat menunjang fungsi pendidikan 

nasional. Dapat disimpulkan bahwa buku teks harus dapat menyajikan bahan 

pelajaran yang bermakna.  

Buku teks siswa merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak yang pada 

umumnya memiliki jenjang pendidikan di berbagai institusi. Buku teks adalah 

bahan ajar utama untuk menunjang proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 

buku teks dibedakan menjadi dua jenis yaitu buku teks pegangan untuk guru dan 

buku teks untuk pegangan siswa. Buku teks hingga saat ini masih dianggap 

sebagai bahan yang paling utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Buku 

teks sebagai bahan ajar yang utama dikarenakan dua hal yaitu buku teks memuat 

materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan sarana utama 

sebagai acuan untuk proses pembelajaran siswa maupun guru.  

 Buku teks siswa kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tema-tema 

tertentu dalam pembahasannya tema tersebut ditinjau dari segi mata pelajaran 

yang akan di terapkan. Buku teks memuat materi/topik yang akan dipelajari 

disusun secara praktis dan dapat dibawa kemana-mana sehingga memungkinkan 

siswa untuk lebih leluasa untuk belajar diberbagai tempat. Permendiknas No. 2 

Tahun 2008 tentang buku juga mengamanatkan kepada SD/MI agar ketersediaan 

buku teks pembelajaran juga tersedia di perpustakaan setempat dan diharapkan 

guru menganjurkan kepada semua siswa siswi untuk meminjam buku teks 

pelajaran di perpustakaan. Dapat disimpulkan bahwa buku teks diharapkan 

mampu mengusung peradaban seta mengoptimalkan kegiatan belajar yang 

menyajikan bahan pelajaran yang bermakna. 

Mengusung dan memilih buku teks juga mempunyai peranan yang 

penting bagi guru dan siswa sebagai acuan bahan pembelajaran. Pada saat 
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memilih buku teks hendaknya harus memperhatikan syarat beberapa kelayakan 

dan kualitas buku, yaitu penyajiannya harus menarik, menantang, materinya 

bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk mempelajari buku 

tersebut. Suatu buku dikatakan semakin berkualitas maka semakin sempurna juga 

mata pelajaran yang ditunjangnya. Pengukuran kualitas buku hendaknya 

diperhatikan aspek-aspek penting yaitu kesesuaian isi dengan kurikulum, 

kebenaran konsep, bahasa, dan penyajian grafik.  Buku teks yang digunakan 

sesuai isi kurikulum rendah maka kompetensi yang dicapai juga menunjukkan 

kelemahan. Hal tersebut dapat terjadi apabila guru menganggap benar tanpa 

menganalisis terlebih dahulu buku yang akan digunakan untuk proses 

pembalajaran.  

Apabila kurikulum diperbarui maka buku teks pelajaran yang digunakan 

oleh siswa harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Penerapan kurikulum 

2013 diawali dari kelas I sampai kelas IV. Buku teks yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 modelnya 

berbeda dengan buku ajar tahun sebelumnya. Buku teks yang digunakan yaitu 

tematik, karena kurikulum 2013 sifatnya tematik integratif maka semua mata 

pelajaran disatukan dan dibagi menjadi beberapa tema. Buku teks yang telah 

dikembangkan oleh Kemendikbud terdiri dari buku siswa dan buku guru. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku tentunya masih 

dipertanyakan apakah sesuai dengan kurikulum 2013. Untuk mengetahui hal 

tersebut maka perlu adanya analisis kelayakan isi buku teks yang menyatakan 

bahwa analisis isi merupakan suatu teknik penelitian yang ditujukan untuk 

membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada 

pesan-pesan secara sistematis dan objektif. 

Pemerintah sudah berupaya untuk menyediakan buku teks yang bermutu. 

Bentuk dari kegiatan ini adalah adalah dibentuknya Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) ynag satu tugasnya adalah menilai kelayakan buku teks. 

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas 

RI) No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa buku teks 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan pakainya terlebih 
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dahulu oleh Badan Standar Nasional Indonesia (BSNP) sebelum digunakan oleh 

pendidik dan atau peseta didik sebagai sumber belajar, artinya setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki buku teks yang telah lolos dari penilaian BSNP.  

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Indonesia Pasal 43 ayat (5) disebutkan bahwa kelayakan isi, bahasa, 

penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan diterapkan 

dengan Peraturan Menteri. Pada analisis buku teks ini ditujukan untuk kelas IV 

SD/MI Tema Indahnya Kebersamaan sebagai objek penelitian karena menerapkan 

kurikulum 2013. Penelitian buku teks ini bukan tanpa alasan, karena setelah 

digunakan muncul beberapa kritikan dari berbagai pihak khususnya guru selaku 

pengguna buku teks tersebut. Tentunya banyak ditemukan buku yang tidak 

memenuhi syarat dari segi isi, bahasa, dan grafik atau salah konsep, penulisan 

notasi yang keliru, data yang tidak akurat, pesan yang tidak jelas, bahasa yang 

rancu, dan grafika yang kuang baik. 

Buku teks perlu adanya evaluasi agar dapat bermanfaat apabila 

digunakan pada tahun yang akan datang sesuai Kurikulum 2013 yang telah 

disusun dengan sangat baik agar tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 

Evaluasi buku teks disesuaikan dengan standar dari segi isi, bahasa, dan grafika 

karena buku teks merupakan sumber belajar bagi siswa utama untuk mencapai 

Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti, peneliti menggunakan buku teks dengan 

revisi 2017. Menurut latar belakang tersebut peneliti menggunakan judul 

“Evaluasi Kelayakan Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD/MI Tema Indahnya 

Kebersamaan Kurikulum 2013 Terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Edisi Revisi 2017”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diperoleh rumusan 

masalah yaitu: bagaimanakah kelayakan isi buku teks siswa kelas IV Tema 

Indahnya Kebersamaan kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah evaluasi kelayakan isi buku teks siswa kelas 

IV Tema Indahnya Kebersamaan berdasarkan empat dimensi, yaitu dimensi 

spiritual, dimensi sosial, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar guru selektif 

dalam memilih buku teks sebagai sumber belajar siswa. Guru dapat 

menganalisis terlebih dahulu buku teks yang akan digunakan untuk proses 

belajar mengajar agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

b. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat 

melakukan penelitian yang berkualitas dan dapat bermanfaat untuk banyak 

orang terutama untuk guru sekolah dasar agar mampu memilih sumber belajar 

yang layak untuk digunakan sebagai sumber belajar siswa. 

c. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar siswa mampu 

selektif dengan buku teks yang digunakan apabila ada konsep ataupun materi 

yang kurang jelas yang terdapat pada buku teks. 

d. Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang 

sejenis. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dikaji teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: (1) 

buku teks; (2) kedudukan buku teks dalam proses pembelajaran; (3) kelayakan 

buku teks; (4) peraturan perundang-undangan tentang penilaian buku teks; (5) 

standar kelayakan isi buku teks tematik berdasarkan BSNP; dan (6) kerangka 

berfikir penelitian. 

 

2.1 Buku Teks 

Pembelajaran biasanya terdapat materi yang terangkung dalam sebuah 

buku yang biasa dikenal dengan istilah buku teks. Istilah buku teks dianggap 

sebagai padanan kata dari textbook yang berarti buku pelajaran. Buku teks 

merupakan media yang dapat memuat berbagai keperluan dan salah satu media 

konvensional yang masih dipergunakan di tengah-tengah kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini. Pada buku teks pelajaran difokuskan dengan 

acuan pokok bagi siswa dalam belajar dan bagi guru untuk membelajarkan kepada 

siswa. Buku teks pelajaran mengacu pada kurikulum yang belaku dan merupakan 

penjabaran yang lebih terinci dari kurikulum sehingga dapat dijadikan sebagai 

sumbe informasi utama bagi siswa dalam mempersiapkan diri sebelum belajar 

dikelas dan melakukan proses pembelajaran di kelas.  

Buku teks adalah buku yang membantu siswa untuk memperoleh materi, 

soal dan informasi yang dibutuhkan siswa. Buku teks memiliki pengaruh yang 

sanagat besar terhadap otak. Tarigan (2013:53) buku teks pelajaran adalah buku 

standar yang disusun oleh pakar untuk tujan instruksional. Buku teks 2013 

digunakan untuk siswa yang di dalamnya bedasarkan tema. Penggunaan buku teks 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mengacu kelas dan kurikulum. Buku teks 

juga sangat dibutuhkan oleh guru untuk memperlancar proses kegiatan belajar 

mengajar. Guru menggunakan buku teks sebagai pegangan dalam mengajar yang 

dipadu dengan teknik pembelajaran, metode, strategi, model, dan media.  
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Dalam Permendikbud RI No. 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan 

bahwa. 

“Buku teks pelajaran dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang 

selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

satuan pendidikan dasa dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat 

materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, 

akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan 

kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

nasional pendidikan.” 

 

Buku teks menurut Sitepu (2012:98) merupakan salah satu sumber belajar 

dan membelajarkan yang memberikan andil yang cukup besar dalam upaya 

mempeluas kesempatan memperoleh pendidikan dan sekaligus juga meningkatkan 

mutu proses dan hasil belajar. Muslich (2012:62) menjelaskan bahwa buku teks 

merupakan alat bantu untuk siswa dalam memahami dan belajar mengajar dari 

hal-hal yang dibacanya serta untuk memahami tentang dunia di luar pemahaman 

dirinya. Menurut mereka buku teks meiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

perubahan otak siswa dan dapat mempengaruhi pengtahuan serta nilai-nilai 

tertentu pada anak. Pusat perbukuan menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku 

yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran 

(instruksional), yang berkaitan dengan salah satu bidang studi tertentu. 

Buku teks berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

buku teks adalah buku pelajaran yang di gunakan untuk acuan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang di dalamnya memuat materi untuk peserta didik yang 

disusun secara sistematis oleh bebrapa para pakar yang berkecimpung 

dibidangnya serta penyusunannya dengan mengacu pada standar pendidikan 

nasional untuk mencapai tujuan pembelajaran serta dilengkapi dengan sarana 

prasarana yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik sehingga dapat 

menunjang dalam proses pembalajaran. 
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2.1.1 Kriteria Buku teks 

Seorang peserta didik membutuhkan salah satunya adalah buku teks atau 

biasa disebut buku pelajaran. Buku teks memiliki fungsi sebagai penunjang untuk 

proses kegiatan belajar mengajar, semakin baik kualitas suatu buku teks pelajaran 

maka semakin sempurna pula pengajaran yang akan dicapainya. 

Buku teks yang baik menurut Banowati (2007:114) buku teks yang 

memenuhi beberapa kriteria antara lain. 

a. Menarik untuk mampu digunakan oleh peserta didik. 

b. Mampu memberikan sebuah motivasi kepada siswa sebagai penggunanya. 

c. Memuat ilustrasi yang menarik untuk siswa dalam menggunakannya. 

d. Memperhatikan kepada aspek-aspek linguistic yang sesuai dengan kemampuan 

masing-masing peserta didik untuk digunakan. 

e. Dapat merangsang aktivitas peserta didik. 

f. Mampu mempunyai sudut pandang yang jelas sehingga tidak membuat peserta 

didik bingung untuk menggunakannya. 

g. Mampu memberikan pemantapan, penekanan materi pada penggunanya. 

Tarigan (2013:83) menyebutkan beberapa butir yang dapat dikatakan 

sebagai buku teks yang berkualitas sebagai berikut. 

a. Buku teks harus dibuat semenarik mungkin untuk minat peserta didik sebagai 

penggunaannya. 

b. Buku teks harus mampu untuk memberikan motivasi terhadap peserta didik 

yang menggunakannya. 

c. Buku teks harus memuat beberapa ilustrasi yang menarik peserta didik sebagai 

penggunanya. 

d. Buku teks sebaiknya mempertimbangkan terhadap aspek-aspek linguistic 

sehingga dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

e. Buku teks harus berisi yang berhubungan erat dengan pembelajaran-

pembelajaran lain yang dirancang dengan baik sehingga semua isi dapat utuh 

dan terdapat kepaduan. 

f. Buku teks harus dapat menstimulasi serta merangsang aktivias-aktivitas 

individu peserta didik sebagai penggunanya. 
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g. Buku teks harus dengan rasa sadar dan ketegasan dalam menghindari konsep-

konsep yang samar dan tidak biasa digunakan agar tidak membingungkan para 

peserta didik dalam menggunakannya. 

h. Buku teks harus mempunyai beberapa sudut pandang yang jelas dan secara 

tegas atau disebut point of view sehingga menjadi suatu sudut pandang yang 

setia untuk pemakainya. 

i. Buku teks harus mempu memberikan pemantapan serta memberikan 

penekanan terhadap nilai-nilai seorang anak maupun orang dewasa. 

j. Buku teks harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan individu peserta didik 

sebagai pemakainya. 

Menurut uraian di atas kualitas suatu buku dapat bersama sama dilihat dari 

beberapa aspek, baik isi/materi, penyajian, grafik, serta aspek kebahasaan. 

Terdapat materi di dalam buku teks yang isinya harus sesuai dengan suatu tujuan 

pembelajarn yang di dasarkan oleh kurikulum pendidikan, alangkah lebih baik 

jika suatu materi pembelajaran tersebut haus diintegrasikan kedalam pembelajaran 

lainnya namun tetap dalam menghargai suatu hal-hal yang tidak bertentangan 

seperti keagamaan. Materi dalam buku teks pelajaran diharapkan mampu 

membuat peserta didik giat dalam mempelajarai kembali namun di luar sebuah 

kegiatan belajar mengajar.  

Aspek materi bukan hanya satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria, 

melainkan cara menyajikan sebuah matei ke dalam buku teks juga diharapkan 

mampu sistematis serta dapat memjadikan peserta didik dapat memahami 

pengetahuan yang sesuai dengan usia mereka. Dalam aspek penyajian materi ini 

berhubungan erat denga aspek grafika yaitu suatu materi dalam buku teks 

hendaknya seimbang dengan ilustrasi yang menarik sehingga sesuai dengan 

materi agar peseta didik mampu memahami serta dapat berimajinasi tentang suatu 

bahasan pokok pembelajaran. Selain itu aspek kebahasaan juga tidak kalah 

pentingnya dalam menyajikan sebuah materi pembelajaran yang hendaknya 

menerapkan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh siswa namun jiga hal 

tersebut memungkinkan, serta dalam penggunaan kata-kata di dalam penyajian 
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materi hendaknya tidak monoton dan dapat dikembangkan sesuai dengan jenjang 

dan tingkatan peserta didik. 

 

2.1.2 Fungsi Buku Teks 

Fungsi buku teks menurut Sitepu (2012:115) mengatakan secara umum 

buku mengandung informasi tentang perasaan, pikiran, gagasan, atau pengetahuan 

pengarangnya untuk disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan 

simbol-simbol visual dalam bentuk huruf, gambar, atau bentuk lainnya. Maka dari 

itu buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman serta media informasi yang 

pada awalnya dalam bentuk tulisan tangan, kemudian cetakan, dan belakangan ini 

dalam bentuk elektronik. Kehadiran buku dalam bentuk cetakan maupun 

elektronik telah memberikan pengaruh dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

menimbulkan revolusi dalam pendidikan. Guru merupakan sumber utama dalam 

kegiatan pembelajaranseta buku teks dapat menjadi sumber utama kedua yang 

memungkinkan oang dapat belajar dari buku tanpa kehadirang seorang guru. 

Semakin luas cakupannya buku teks pelajaran mengandung berbagai 

bahan ajar belajar yang dapat memberikan kemampuan kepada siswa sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum serta merupakan tahapan dalam 

pencapaian tujuan pendidikan tingkat institusi dan pendidikan nasional. Oleh 

karena itu buku teks pelajaran merupakan penjabaran atau uraian dari materi 

pokok bahan belajar yang ditetapkan dalam kurikulum. Terlihat dari isinya, buku 

teks pelajaran termasuk salah satu perangkat pembelajaran yang tidak dapat 

dipisahkan dari kurikulum. Buku teks berstandar dapat dijadikan sebagai sarana 

atau sumber belajar untuk meningkatakan dan meratakan mutu pendidikan 

nasional.  

Buku teks pelajaran juga menjadikan pedoman bagi peserta didik dalam 

belajar dan guru menggunakan sebagai bahan ajar kepada siswa. Pedoman belajar 

bagi siswa berarti siswa menggunakannya sebagai acuan utama dalam proses 

mempersiapkan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar di 

kelas, berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan guru, dan mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan 
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sumatif . fungsi buku teks bagi guru merupakan buku teks pelajaran dipergunakan 

sebagai acuan dalam membuat desain pembelajaran, mempersiapkan sumber-

sumber belajar lain, mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, 

memberikan tugas, dan menyusun bahan evaluasi. 

Fungsi buku teks pelajaran dalam kegiatan pembelajaran seyogyanya 

penulis memperhatikan penulisan buku teks pelajaran serta perlu mengacu secara 

ketat dalam mengembangkan isi buku teks pelajaran dan memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Kebenaran, kemuktakhiran, dan 

ketetapan informasi yang disampaikan berdasarkan disiplin ilmu yang 

bersangkutan. Kedalaman dan keluasan bahan pembelajaran dikaitkan dengan 

kemampuan yang akan dicapai sisiwa. Metode pembelajaran yang digunakan 

harus sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran serta bahasa yang digunakan 

harus seuai dengan kemampuan bahasa siswa. Oleh karena itu kedudukan dan 

fungsi buku teks pelajaran seperti yang diuraikann merupakan sudah kebijakan 

Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Beberapa peranan buku teks sebagai berikut. 

a. Mencerminkan sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pengajaran 

serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan 

b. Menyajikan pokok masalah atau subyek yang kaya, mudah dibaca, dan 

bevariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhab para peserta didik sebagai 

dasra bagi program-program kegiatan yang disarankan 

c. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap, mengenai 

keterampilan-keterampilan ekspresional dan menhemban masalah-masalah 

pokok dalam komunikasi 

d. Menyajikan metode dan media pembelajaran untuk memptivasi peserta didik 

e. Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga 

sebagai penunjang bagi latihan dan tugas praktisi 

f. Menyajikan bahan evaluasi yang sesuai dan tepat guna. 
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2.2 Kedudukan Buku Teks dalam Proses Pembelajaran 

Buku teks memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berbagai model 

pembelajaran maupun dalam proses pembelajaran serta diperkuat dengan 

peraturan menteri pendidikan  nasional membuat secara lebih jauh. Buku yang 

telah didistribusiakan ke sekolah terutama buku pelajaran merupakan suatu media 

instuksional yang perannya mendominasi di suatu kelas dan bagian sentral pada 

sistem pendidikan. Buku merupakan alat yang sangat penting guna 

menyampaikan materi pelajaran kurikulum, sehingga buku sekolah menduduki 

peranan yang sentral pada semua jenjang pendidikan. Dalam proses pembelajaran 

buku teks menjadi sumber bahan pembelajaran dalam metode apapun. 

Penyelenggaraan pendidikan nasional dalam buku teks pelajaran juga 

dijadikan salah satu sumber belajar yang perlu diatur dalam standar pendidikan 

nasional. Khususnya tentang buku teks pelajaran disebutkan bahwa buku teks 

yang dipakai di sekolah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penilaian itu dilakukan untuk 

menetapkan kelayakannya dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan 

(Permendiknas No.11 Tahun 2005, Pasal 43, Ayat 5). Dengan demikian, kriteria 

kelayakan buku teks pelajaran ini sudah memberikan rambu-rambu yang perlu 

diperhatikan dalam menulis buku teks pelajaran. Kedudukan buku teks 

pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang selalu ada dalam metode 

pembelajaran apapun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituntut 

kurikulum. 

 

2.3 Evaluasi Kelayakan Buku Teks 

Evaluasi kelayakan terkait dengan penilaian buku teks, Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) telah mengembangkan instrumen penilaian buku 

teks. Instrumen ini dipakai untuk menentukan kelayakan sebuah buku teks untuk 

dapat dikategorikan sebagai buku standar. BSNP (dalam Muslich, 2012 ) buku 

teks yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan 

isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Empat 

unsur kelayakan tersebut dijabarkan dalam bentuk indicator-indikator yang cukup 
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rinci sehingga siapa saja (baik penilai buku teks yang ditunjuk oleh BSNP, penulis 

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

menerapkan. 

Bagi penilai buku teks, instrument ini dapat dipakai sebagai dasar 

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

instrument ini dapat dipakai sebagai dasar pengembangan atau penulisan bukuteks 

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

masyarakat umum, instrument ini dapat dipakai sebagai dasar penentuan layak-

tidaknya buku teks dipakai untuk kepentingan pembelajaran di tingkat satuan 

pendidikan tertentu. Secara berturut-turut keempat unsur kelayakan tersebut dan 

indikator masing-masingnya dijelaskan indikator-indikator sebagai berikut. 

a. Kelayakan Isi  

Berdasarkan hal kelayakan isi ada indikator yang harus diperhatikan yaitu 

mencerminkan pencapaian tujuan pendidikan nasional, menentukan pokok 

bahasan dan materi bahasan, materi kontroversial, cakupan materi, dan kesetaraan 

gender.  

b. Kelayakan Penyajian 

Berdasarkan hal kelayakan penyajian, ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan yaitu teknik penyajian penyajian pembelajaran, dan kelengkapan 

penyajian. 

c. Kelayakan kebahasaan 

Bedasarkan hal kelayakan kebahasaan, ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan 

siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi 

syarat keruntutan dan keterpaduan. 

d. Kelayakan Kegrafikan  

Berdasarkan hal kelayakan kegrafikan ini, ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan yaitu ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. 
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2.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Penilaian Buku Teks 

Tujuan penilaian buku teks adalah untuk memastikan bahwa buku-buku 

teks yang akan digunakan di sekolah-sekolah benar-benar layak pakai dan 

memenuhi standar nasional. Peraturan perundang-undangan yang melandasi 

penilaian buku teks pelajaran antara lain. 

a. Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) 

Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa. “Standar buku perpustakaan dinyatakan 

dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan”. 

Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa “standar jumlah buku 

teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku 

teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan 

pendidikan untuk setiap peserta didik”. Lebih lanjut Pasal 43 ayat (5) 

menyatakan bahwa “Kelayakan ini, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku 

teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. 

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku 

teks pelajaran Pasal 1 menyatakan bahwa.  

“Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatana 

keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kesehatan 

yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan”. 

 

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa.  

“Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada 

satuan pendidikan dasar menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran 

yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan rekomendasi penilaian 

kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)”. 
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2.5 Standar Kelayakan Isi Buku Teks Tematik berdasarkan Badan Standar 

Nasional Pendidikan 

Buku pelajaran yang digunakan oleh suatu instansi pendidikan 

diharapakan mampu memenuhi standar yang sesuai kebutuhan dengan adanya 

perkembangan ilmu pendidikan pengetahuan serta teknologi dan sesuai dengan 

kurikulum yang ada. Guru memiliki sudut pandang mengenai buku teks yang baik 

yaitu buku teks yang dapat merangsang kesadarn guru seta dapat sedikit 

membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Abdul Majid (2015) memaparkan 

bahwa suatu buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dilengkapi 

dengan gamba serta tedapat keterangan-keterangan yang informatif, isi buku juga 

menggambarkan suatu hal yang sesuai dengan ide seorang penulis. Tolak ukur 

yang ditetapkan oleh seorang guru dalam pemilihan buku teks pelajaran yaitu 

belaja dari pengalaman mengajar dan bagaimana seorang guru mampu dalam 

penguasaan materi yang akan dibelajarkan. 

Badan Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan standar kualitas 

buku teks yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Standar tersebut terdiri dari 

kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran yang dinilai 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta telah ditetapkan oleh 

Peraturan Menteri. Penilaian kelayakan isi buku teks siswa memiliki kriteria, pada 

buku siswa kelas IV SD/MI tema Indahnya Kebersamaan meliputi 4 dimensi yaitu 

dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.5.1 Dimensi spiritual (KI-1) 

Kompetensi Inti satu menjelaskan bahwa buku teks siwa memiliki 

berbagai subtema yang harus menghindari hal-hal yang masih mengandung unsur 

SARA (Suku, Ras, Agama), pornograsi yang meliputi (gambar, kalimat, simbol) 

dan bias (gender, wilayah/daerah, profesi, dan lain-lain) serta tidak melanggar 

aturan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Hak Atas Kekayaan Intelektual 

dideskripsikan dapat berupa hak atas kekayaan yang ada karena intelektual 
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pemikiran manusia. Suatu kaya intelektual tersebut dapat berupa di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan 

tenaga, waktu, dan dapat berupa biaya. 

a. Terdapat kalimat yang dapat mengandung unsur spriritual. Pada setiap bab 

tedapat kalimat yang bernuansa spiritual. 

b. Bebas dari unsur SARA, pornografi, dan bias serta tidak melanggar HAKI. 

 

2.5.2 Dimensi sosial (KI-2) 

Aspek ini mencakup beberapa aspek sosial, sikap positif, dan karakter 

sosial. Kompetensi yang diharapkan pada setiap subtema dalam pembelajaran 

terdapat kalimat yang membangkitkan aspek sosial yaitu (kerja sama, saling 

membantu, kepedulian) adapun sikap positif dan karakter meliputi (disiplin, rasa 

ingin tahu, teliti, jujur, pantang menyerah, kritis, bertanggung jawab, dsb) 

 

2.5.3 Dimensi pengetahuan (KI-3) 

Kompetensi Inti 3 yaitu aspek pengetahuan pada tahap ini dijelaskan 

beberapa indikator yaitu cakupan materi yang terdiri dari keluasan materi 

disesuaikan dengan KD pada KI-3, kedalaman materi sesuai dengan KD pada KI-

3, serta keakuratan materi. Kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai beikut 

yang sesuai dengan subtema pada buku siswa. 

a. Keluasan materi sesuai dengan KD pada KI-3. 

Materi yang disajikan dalam setiap subtema mencakup minimal semua 

meteri pokok bahasan yang tedapat dalam aspek ruang lingkup yang mendukung 

tercapainya suatu KD pada KI-3. Pokok bahasan yang tedapat dalam aspek ruang 

lingkup yang mendukung tercapainya KD pada KI-3 dalam Buku Teks Siswa 

Kelas IV SD/MI Tema Indahnya Kebersamaan yaitu. 

1) Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku. 

Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari 

teks lisan, tulis, atau visual; menata informasi yang didapat dari teks 

bedasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan; 

menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak 
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beraturan; mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak 

beraturan; mensyukuri bebagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, 

dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa; menampilkan sikap kerja sama dalam 

berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan; mengidentifikasi berbagai 

bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang 

terkait persatuan dan kesatuan; menyajikan bebagai bentuk keberagaman 

suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan 

kesatuan; memahami variasi gerak dasar lokomator, non lokomator, dan 

manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 

dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional; mempraktikan 

prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan 

manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 

dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional; memahami 

dasar-dasar gerak tari daerah; Meragakan dasar-dasar gerak tari daerah; 

menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 

pendengaran; menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi; 

mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang; menyajikan hasil identifikasi mengenai 

keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

2) Subtema Kebersamaan dalam Keberagaman.  

Mencermati keterhubungan antar gagasan yang di dapat dari teks lisan, tulis, 

atau visual; menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar 

gagasan ke dalam tulisan; menjelaskan dan menentukan ukuan sudut pada 

bangun datar dengan menggunakan busur derajat; Mengukur sudut pada 

bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur deajat; 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; Mensyukuri 
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berbagai bentuk kebeagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia 

yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa; Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; 

Menampilkan sikap keja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, 

bangsa, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan; 

Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan; Menyajikan 

berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia 

yang tekait persatuan dan kesatuan; Memahami variasi gerak dasar 

lokomator, non lokomator, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan 

atau tradisional; Mempraktikan prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, 

non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, 

dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau 

tradisional; Memahami dasar-dasar gerak tari daerah; Meragakan dasar-

dasar gerak tari daerah; Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya 

dengan indera pendengaran; Menyajikan laporan hasil percobaan tentang 

sifat-sifat bunyi; Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, 

serta hubungannya dengan karakteristik ruang; Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

3) Subtema Bersyukur atas Keberagaman.  

Mencermati keterhubungan antar gagasan yang di dapat dari teks lisan, tulis, 

atau visual; menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar 

gagasan ke dalam tulisan; Menjelaskan dan menentukan ukuan sudut pada 

bangun datar dengan menggunakan busur derajat; Mengukur sudut pada 

bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur deajat; 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; Mensyukuri 
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berbagai bentuk kebeagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia 

yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa; Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; 

Menampilkan sikap keja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, 

bangsa, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan; 

Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan; Menyajikan 

berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia 

yang tekait persatuan dan kesatuan; Memahami variasi gerak dasar 

lokomator, non lokomator, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, 

ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan 

atau tradisional; Mempraktikan prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, 

non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, 

dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau 

tradisional; Memahami dasar-dasar gerak tari daerah; Meragakan dasar-

dasar gerak tari daerah; Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya 

dengan indera pendengaran; Menyajikan laporan hasil percobaan tentang 

sifat-sifat bunyi; Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, 

serta hubungannya dengan karakteristik ruang; Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

b. Kedalaman materi sesuai dengan KD pada KI-3 

Aspek kedalaman materi menjelaskan bahwa setiap subtema memuat 

dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang 

mendukung tercapainya KD pada KI-3. Dalam taksonomi bloom ada empat 

macam pengetahuan, yaitu: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, 

pengetahuan prosedual, dan pengetahuan metakognitif.  
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a) Pengetahuan faktual (factual knowledge) 

Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan yang berupa potongan-

potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu 

disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual ada dua macam: Pertama, pengetahuan 

tentang terminologi yaitu pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang istilah 

ilmiah, dan pengetahuan tentang simbol dalam peta. Kedua, pengetahuan tentang 

bagian detail dan unsur-unsur yaitu pengetahuan tentang nama tempat dan waktu 

kejadian, pengetahuan tentang produk suatu negara, dan pengetahuan tentang 

sumber informasi. 

b) Pengetahuan konseptual 

Longman (dalam Qismaeni, 2012) menjelaskan bahwa pengetahuan 

konseptual adalah pengetahuan tentang bentu-bentuk pengetahuan yang lebih 

kompleks dan teorganisasi. Jenis pengetahuan ini mencakup : pengetahuan 

tentang klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, dan teori, model, dan 

struktur. 

c) Pengetahuan prosedural  

Pengetahuan prosedurat menurut Prastowo (2012) menjelaskan bahwa 

pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan 

sesuatu. Seringkali pengetahuan prosedural berisi tentang langkah-langkah atau 

tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu.  

d) Pengetahuan metakognisi 

Pengetahuan metakognisi merupakan istilah yang menyatakan bahwa 

kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan metakognisi merupakan pengetahuan 

tentang kesadaran diri seseorang yang dapat memonitor serta mengecek 

kemampuan diri sendiri.  

c. Keakuatan Materi 

Keakuratan materi berkaitan dengan keluasan suatu materi serta 

mendalamnya materi yang dibahas dalam buku teks siswa yang berkaitan dengan 

tingkatan pendidikan dan perkembangan anak seperti berikut. 
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1) Keakuratan fakta/lambang/simbol 

Semua simbol dapat dituliskan dalam buku teks harus akurat, lambang-

lambang tertentu harus sesuai dengan kesepakatan secara menyeluruh. 

2) Keakuatan konsep/definisi 

Konsep serta definisi yang dirumuskan harus secara jelas tepat serta akurat 

sesuai dengan pengertian yang tepat. 

3) Keakuratan prinsip 

Prinsip merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menyusun 

sebuah teori-teori. Prinsip tersebut perlu adanya rumusan secara akurat agar 

tidak menumbulkan berbagai tafsiran bagi peserta didik. 

4) Keakuratan prosedur  

Prosedur merupakan tahap-tahap dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

belum mendapatkan solusi maupun perhitungan. 

 

2.5.3 Dimensi Keterampilan (KI-4) 

Kompetensi inti empat menjelaskan mengenai aspek keterampilan yang 

terdapat dalam buku siswa kurikulum 2013 yang dapat memenuhi indikator 

sebagai berikut.  

a. Penalaran (reasoning) 

Menurut Biryukov (dalam Qismaeni, 2012) menjelaskan bahwa penalaran 

adalah suatu proses aktifitas untuk menarik suatu kesimpulan atau proses berfikir 

dalam rangka membuat suatu pernyataan yang kebenarannyya telah dibuktikan 

atau diasumsikan sebelumnya. Penalaran berperan pada saat peserta didik harus 

membuat kesimpulan, karena materi perlu membuat uraian. Contoh, tugas, 

pertanyaan, atau soal latihan yang mendorong untuk peserta didik secara runtut 

membuat kesimpulan yang valid 

b. Pemecahan masalah (problem solving) 

Pemecahan masalah (problem solving) adalah proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum 

dikenal. Dengan demikian ciri dari pernyataan atau penugasan bebentuk 

pemecahan masalah adalah ada tantangan dalam materi atau tugas, masalah tidak 
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dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur rutin yang sudah diketahui 

penjawab. Pemecahan masalah merupakan tanggung jawab yang bertumpu pada 

siswa dalam menyusun strategi dan memecahkan masalah, guru hanya 

mendukung proses saat siswa menyelesaikan masalah. Menggunakan problem 

solving siswa akan mempunyai kemampuan dasar yang sangat bermakna lebih 

dari sekedar kemampuan berfikir akan tetapi dapat mengatur strategi-startegi 

penyelesaian untuk masalah yang akan dihadapi selanjutnya. 

c. Keterkaitan 

Keterkaitan antar konsep dapat dimunculkan dalam uraian contoh. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam membangun jaringan 

pengetahuan. 

d. Komunikasi (write and talk) 

Komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata 

Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Maka 

komunikasi akan terjadi selama ada kemauan makna mengenai apa yang 

dibicarakan. Menurut Lasswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek 

tertentu. Proses komunikasi dapat dilakukan oleh siswa seiring dengan 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered). Komunikasi dengan siswa 

diharapkan memiliki kecakapan komunikasi personal, sosial, dan tanggung jawab. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah terampil dalam komuniksi interaktif dengan 

ceras an rendah hati. 

e. Penerapan (aplikasi) 

Materi memuat uraian, contoh, atau soal-soal yang menjelaskan penerapan 

konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Kemenarikan materi 

Materi memuat uraian, strategi, gambar, foto, sketsa, cerita, sejarah, 

contoh, atau soal-soal menarik yang dapat menimbulkan minat peserta didik untuk 

mengkaji lebih jauh. 
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g. Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh 

Materi memuat tugas yang mendorong peserta didik untuk memperoleh 

informasi lebih lanjut dari berbagai sumber lain seperti internet, buku, artikel. 

h. Materi pengayaan (enrichment) 

Pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki 

kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan 

perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Pengayaan memberikan 

pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih untuk daoat 

optimal dalam belajar. 

Kriteria penilaian kelayakan suatu isi buku teks siswa kelas IV SD/MI 

dengan tema Indahnya Kebersamaan meliputi 4 dimensi yaitu dimensi spriritual, 

dimensi sosial, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan diatas dapat 

dirangkum dengan menggunakan tabel yang dimasukkan kedalam indikator yang 

dapat digambarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kriteria penliaian kelayakan isi buku teks siswa kelas IV SD/MI tema 

Indahnya Kebersamaan 

 

Sub Komponen Butir 
Skor Alasan 

Penilaian/Saran 1 2 3 4 

A. Dimensi 

Spiritual 

(KI-1) 

1. Terdapat kalimat yang 

mengandung spiritual 
    

 

2. Bebas dari unsur SARA, 

PORNOGRAFI dan BIAS 

serta tidak melanggar 

HAKI 

    

 

B. Dimensi 

Sosial  

(KI-2) 

3. Menumbuhkembangkan 

aspek sosial, sikap, dan 

karakter     

 

C. Dimensi 

Pengetahuan 

(KI-3) 

 

4. Keluasan materi sesuai 

dengan KD pada KI-3 
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Sub Komponen Butir 
Skor Alasan 

Penilaian/Saran 1 2 3 4 

1. Cakupan 

materi 

5. Kedalaman materi sesuai 

dengan KD pada KI-3 
    

 

2. Keakuratan 

materi 

6. Keakuratan lambang fakta 

simbol 
    

 

7. Keakuratan konsep spiritual 

    

 

8. Keakuratan prinsip 

    

 

9. Keakuratan prosedur 

    

 

D. Dimensi 

Keterampila

n (KI-4) 

10. Penalaran (reasoning) 

    

 

11. Pemecahan masalah 

(problem solving) 
    

 

12. Keterkaitan  

    

 

13. Komunikasi (write and 

talk) 
    

 

14. Penerapan (aplikasi) 

    

 

15. Kemerikan materi 
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Sub Komponen Butir 
Skor Alasan 

Penilaian/Saran 1 2 3 4 

16. Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 
    

 

17. Pengayaan (enrichment) 
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2.6 Kerangka Berpikir Penelitian 

Kerangka berpikir merupakan bentuk pemikiran peneliti mengenai alur 

berpikir penelitian ini dengan menghubungkan teori mengenai fokus penelitian 

dengan kenyataan yang ada dalam buku siswa telah di identifikasi terlebih dahulu. 

Hubungan antara teori dan masalah dengan fokus penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Kurikulum 2013 Buku siswa Kelas 

IV Tema 

Indahnya 

Kebersamaan 

Ditemukan 

ketidaklayakan 

buku teks siswa 

 

Evaluasi  

Memastikan empat dimensi 

ketidaklayakan antara kurikulum 

2013 dengan buku siswa kelas IV 

tema Indahnya Kebersamaan 

Hasil : 

Sebagai masukan untuk revisi 

buku siswa kepada guru untuk 

pelaksanaan pembelajaran 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman penelitian, meliputi : (1) jenis dan rancangan penelitian; (2) data dan 

sumber data; (3) teknik pengumpulan data; (4) teknik analisis data.  

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penilaian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah evaluasi. 

Mutrofin (2018) menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah penelitian terapan 

yang digunakan sebagai bagian dari proses menejerial yang dilakukan untuk 

membantu sesuatu yang harus membuat keputusan administratif mengenai 

program layanan manusia. Tidak seperti penelitian teoritis, di mana ilmuan 

terlibat dalam sains demi kepentingannya sendiri, evaluasi secara sistematis 

mengkaji program layanan manusia dengan alasan pragmatis. 

 Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono 

(2018:156) metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara ilmiah untuk 

memperoleh serta mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode penelitian yang digunakantidak hanya menghasilkan data atau suatu 

informasi yang sulit dicari namun juga membantu menghasilkan sebuah informasi 

yang bermakna. Arti makna tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan suatu 

solusi dalam suatu masalah sehingga hasil dari penelitian kualitatif dapat 

berbentuk informasi yang bersifat deskriptif, komperatif, dan asosiatif. 

 Rancangan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan isi buku 

teks siswa kelas IV SD/MI tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 

berdasarkan 4 dimensi yaitu dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi 

pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Upaya ini untuk meningkatkan kualitas 

buku teks tematik siswa yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Buku teks tersebut yang digunakan adalah buku teks siswa kelas IV 

SD/MI tema Indahnya Kebersamaan Kuruikulum 2013 yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
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3.2 Data dan Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini menurut Arikunto (2010:55) 

mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga tingkatan huruf p dalam bahasa 

inggris, meliputi: 

p = person, sumber data berupa orang 

p = place, sumber data berupa tempat 

p = paper, sumber data berupa simbol   

 Sumber data pada penelitian ini termasuk ke dalam kategori paper yaitu 

sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau 

simbol-simbol lain. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku teks siswa 

kelas IV SD/MI dengan rincian sebagai berikut: 

1. Judul  : Indahnya Kebersamaan Tema 1. Tematik Kelas IV SD/MI 

2. Penerbit  : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

3. Tahun Terbit : 2017 

4. Tempat Terbit : Jakarta 

5. Jumlah Halaman : 106 halaman 

6. Sub Tema  : 1) Keberagaman Budaya Bangsaku 

2) Kebersamaan dan Keberagaman 

3) Bersyukur atas Keberagaman 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Mutrofin (2018) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data evaluasi 

adalah pemeriksaan atau pengujian dokumen (document examination). Dokumen 

dapat sangat bervariasi dalam hal liputan (coverage), rincian, reliabilitas, dan 

konsistensi dengan dokumen lain. Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dokumentasi. 

3.3.1 Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumenter 

(documentary study) Sugiyono (2018:78) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan 

data dengan dokumen merupakan catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar, 

atau akrya-karya monumental seseorang. Dokumen tersebut yang dihimpun dan 
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sipilih sesuai dengan tujuan serta fokus masalah. Sukmadinata (2007: 155) 

menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut isinya dianalisis (diurai), 

dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang 

sistematis, padu, dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan 

menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah 

dokumen, namun yang dilapokan dalam penelitian ini adalah hasil analisis terhadap 

dokumen-dokumen tersebut. 

 Metode penelitian tersebut menjadi metode utama apabila peneliti akan 

melakukan pendekatan analisis isi (content analysis) yang dapat dilakukan dengan 

pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis atau kategori yang akan dicari 

datanya, atau Masyud (2016:125) dengan menggunakan check list berisi sederet 

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan indikator dari variabel yang diteliti dan 

disampingnya telah disediakan kolom untuk dibei tanda check sesuai dengan fakta 

atau fenomena yang diobservasi. 

 Metode dokumentasi dilakukan pada buku teks siswa kelas IV SD/MI 

tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Pedoman dokumentasi yang digunakan berdasarkan dimensi 

spriritual, dimensi sosial, dimesi pengetahuan, dan dimensi keterampilan yang di 

tetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini adalah isi/materi mengenai buku teks 

siswa kelas IV SD/MI tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis data ini berdasakan empat 

dimensi yaitu dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi pengetahuan, dan dimensi 

keterampilan. Sugiyono (2018:69) analisis data merupakan kegiatan untuk 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan 

lapangan, dokumentasi, dan wawancara yang dikemas dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan menjadi unit-unit 

tertentu, melakukan sintesa, menyusun menjadi pola, memilih hal penting yang 

akan dipelajari, dan kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.  
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 Teknik analisis data ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan 

isi/materi dan memberi catatan pada buku teks siswa kelas IV SD/MI tema 

Indahnya Kebesamaan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.  Proses evaluasi data dilakukan dengan cara menemukan kelayakan 

dan ketidaklayakan isi variabel penelitian yang terdapat dalam buku siswa berupa 

naratif. Mutrofin (2018) analisis data kualitatif merupakan suatu proses penerapan 

langkah-langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai analisis yang 

berbeda. Meskipun ilustrasi pendekatan linear dan hierarkis dibangun dari bawah 

ke atas, tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap, 

saling berhubungan, dan tidak harus selalu sesuai dengan susunannya. Pendekatan 

tersebut dapat dijabarkan lebih rinci pada langkah-langkah berikut. 

 Langkah petama adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk 

dianalisis. Peneliti mempersiapkan buku teks siswa kelas IV SD/MI tema 

Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang telah masuk kedalam indikator yang telah ditetapkan oleh 

BNSP. Langkah ini membutuhkan transkrip wawancara, menscanning materi, 

mengetik data lapang, dan memilah data sesuai jenis pada sumber informasi. 

 Langkah kedua membaca keseluruhan data buku teks siswa kelas IV 

SD/MI tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dengan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan 

umum tentang data yang diperoleh. 

 Langkah ketiga adalah menganalisis lebih detail dengan mengolah materi 

atau informasi menjadi kategori-kategori.Peneliti membuat kriteria penskoran 

pada aspek kelayakan isi materi pada masing-masing subtema yang akan 

dianalisisi sesuai dengan tetapan Badan Standar Nasional Pendidikan 

Tabel 3.1 Kriteria Penskoran 

Nilai (Skor) Keterangan 

1 Jika makna dari semua kata kunci dalam indikator tidak 

ditemukan dan peneliti mengusulkan saran untuk pebaikan 

2 Jika sebagian kecil dari makna kata kata kunci dalam indikator 

ditemukan dan peneliti mengusulkan saran utnuk perbaikan 
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Nilai (Skor) Keterangan 

3 Jika sebagian besar dari makna kata-kata kunci dalam indikator 

ditemukan dan peneliti mengusulkan saran untuk perbaikan 

 

4 Jika makna dari semua kata kunci dalam indikator ditemukan dan 

peneliti memperlihatkan nomor halaman buku dan indikator yang 

dimaksud 

Sumber: BSNP dan Pusat Perbukuan (2014) 

 

 Langkah keempat terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, 

orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Proses 

kegiatan menganalisis teks bedasarkan pada standar/kategori yang telah 

ditetapkan 

 Langkah kelima adalah mendeskripsikan tema yang akan disajikan 

kembali dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif. Peneliti menghitung 

presentase dari tiap aspek dengan teknik skoring  buku teks siswa kelas IV SD/MI 

tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan dengan rumus. 

  

Keterangan. 

P% = presentase yang diperoleh tiap aspek yang diamati 

∑q = jumlah skor yang diperoleh tiap sub aspek yang diamati 

∑r = jumlah skor maksimal tiap sub aspek yang diamati 

 Langkah keenam dalam analisis data adalah memaknai data. Peneliti 

menggunakan buku teks siswa kelas IV SD/MI tema Indahnya Kebersamaan 

Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kriteria 

kelayakan menurut Sudjana (2005:132) menjelaskan tentang penentuan kriteria 

penilaian buku teks sebagai beikut. 

a. Menentukan jumlah skor maksimal = jumlah aspek x skor maksimal 

b. Menentukan jumlah skor minimal = jumlah aspek x skor minimal 

c. Menentukan rentang = skor maksimal – skor minimal 

d. Menentukan interval = rentang banyak kriteria 
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Tabel 3.2 kriteria penilaian buku teks 

Presentase Kriteria  

85%-100% Sangat layak 

65% -84% Layak  

55%-64% Cukup layak 

40%-54% Tidak layak  

0%-39% Sangat Tidak Layak 

Sumber: BSNP dan Pusat Perbukuan (2014) 

  

 Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir untuk meningkatkan 

kredibilitas hasil evaluasi dari kategori yang dianalisis peneliti menafsirkan 

presentase dengan kalimat kualitatif dan menguraikan keadaan masing-masing 

aspek yang ada pada buku teks siswa kelas IV SD/MI tema Indahnya 

Kebersamaan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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BAB 5. PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai bab penutup yang merupakan bab 

paling akhir dari sebuah skripsi. Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan 

dengan penutup meliputi (1) kesimpulan; (2) saran. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4 

dapat disimpulkan bahwa buku teks siswa kelas IV Tema Indahnya Kebersamaan 

kurikulum 2013 edisi revisis 2017 terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan termasuk dalam kategori layak dengan perolehan presentase skor 

kelayakan pada dimensi spiritual sebesar 79,17% kelayakan pada dimensi sosial 

sebesar 91,67%, kelayakan pada dimensi pengetahuan sebesar 90,27%, kelayakan 

pada dimensi keterampilan sebesar 85,41%. Perolehan presentase skor tersebut 

sudah dinilai berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya maka dari itu 

kelayakan buku teks siswa ini sudah melewati adanya proses evaluasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran 

yang dapat memeberikan sedikit sumbangan berupa pemikiran yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan terutama pada media 

pembelajaran berupa buku teks siswa. Adapun saran yang dapat penulis berikan 

yaitu. 

a. Bagi penyusun, harus meneliti kembali mengenai konsep-konsep yang telah 

disajikan pada buku teks siswa dan memperbaiki kesalahan konsep yang ada 

agar pembaca lebih memahami serta meningkatkan kualitas buku teks sebagai 

sumber belajar dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

b. Bagi pendidik, harap meneliti kembali buku teks siswa yang telah dipakai 

sebagai sumber belajar karena tidak jarang buku yang beredar masih terdapat 

kesalahan serta hal-hal lain yang menunjang kaulitas sajian materi buku 

tersebut. Hendaknya pendidik juga tidak hanya menggunakan satu sumber 
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belajar untuk siswa akan tetapi merujuk buku lain yang tujuannya untuk 

membimbing siswa serta memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang 

pada dunia pendidikan sehingga dapat memperoleh infomasi pengetahuan lain. 

c. Bagi siswa, memiliki sifat kritis hendaknya dapat menyikapi kesalahan yang 

ada jika menemukan konsep yang kurang jelas dan kurang dipahami dari dalam 

buku teks yang dibaca harus segera menanyakan kepada guru atau dapat 

membandingkan informasi dari sumber lain untuk memanfaatkan teknologi 

dengan bijak serta tidak menggunakan satu buku sebagai acuan belajar. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan lanjutan penelitian karena akan 

muncul permasalahan baru yang berbeda dari kajian penelitian ini. Penelitian 

ini hanya terbatas pada satu tema sehingga diharapkan ada penelitian 

selajnutnya yang dapat lebih banya tema dalam penelitiannya untuk 

memperluas kriteria penilaian sehingga akan memberikan informasi yang lebih 

jauh lagi serta memperbanyak referensi bahan ajar tematik untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Matrik Penelitian 

Judul Rumusan Masalah Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Evaluasi Kelayakan 

Isi Buku Siswa Kelas 

IV Tema Indahnya 

Kebersamaan 

Kurikulum 2013 

Bagaimanakah 

kelayakan isi buku 

teks siswa kelas IV 

Tema Indahnya 

Kebersamaan 

Kurikulum 2013 

Terbitan Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan ? 

Kelayakan isi buku 

siswa dengan 

Kurikulum 2013 

Kelayakan isi buku 

teks siswa kelas IV 

Tema Indahnya 

Kebersamaan 

berdasarkan empat 

dimensi, yaitu 

dimensi spiritual, 

dimensi sosial, 

dimensi pengetahuan, 

dan dimensi 

keterampilan 

1. Buku siswa 

kelas IV 

Tema 

Indahnya 

Kebersamaan 

Revisi 2017 

2. Peraturan 

Menteri 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

Republik 

Indonesia 

Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu 

penelitian evaluasi 

dengan menggunakan 

analisis dokumen 

(documentary analys) 

atau analisis isi 

(content analys) 
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Lampiran 2. Rubrik/Kriteria Penilaian 

Kelayakan Isi Buku Siswa Kelas IV Tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 

No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

1. Dimensi Spiritual (KI-1) 1. Terdapat kalimat yang mengandung 

unsur spiritual 

1 Materi yang ada tidak menyajikan unsur spiritual 

 2 Materi yang ada sebagian kecil menyajikan (hanya 

menyebutkan satu contoh) unsur spiritual 

 3 Materi yang ada sebagian besar menyajikan (hanya 

menyebutkan dua atau sepuluh contoh) unsur 

spiritual 

 4 Materi yang ada menyajikan semua hal-hal yang 

bekaitan dengan unsur spiritual 

2. Bebas dari unsur SARA, 

PORNOGRAFI , dan BIAS serta 

tidak melanggar HAKI 

1 Materi yang ada menimbulkan masalah yang 

berkaitan dengan unsur SARA,PORNOGRAFI, 

dan BIAS serta melanggar HAKI 

   2 Materi yang ada sebagian kecil menimbulkan 

masalah yang berkaitan dengan unsur 

SARA,PORNOGRAFI, dan BIAS serta melanggar 

HAKI 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

   3 Materi yang ada sebagian besar menimbulkan 

masalah yang berkaitan dengan unsur 

SARA,PORNOGRAFI, dan BIAS serta melanggar 

HAKI 

   4 Materi yang ada bebas dari masalah yang berkaitan 

dengan unsur SARA,PORNOGRAFI, dan BIAS 

serta melanggar HAKI 

2. Dimensi Sosial (KI-2) 3. Menumbuhkembangkan aspek 

sosial, sikap positif, dan karakter 

1 Materi yang ada tidak terdapat indikator dari 

semua kata kunci  

   2 Materi yang ada sebagian kecil terdapat indikator 

dari semua kata kunci 

  3 Materi yang ada sebagian besar terdapat indikator 

dari semua kata kunci 

 

 

 4 Materi yang ada terdapat indikator dari semua kata 

kunci 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

Dimensi Pengetahuan (KI-

3) 

   

a. Cakupan Materi 4. Keluasan materi sesuai dengan KD 

pada KI-3 

1 Materi yang ada tidak sesuai dengan KD pada KI-3 

dan tidak luas dalam materi pendukungnya 

 2 Materi yang ada kurang sesuai dengan KD pada 

KI-3 dan tidak luas dalam materi pendukungnya 

 3 Materi yang ada sesuai dengan KD pada KI-3 dan 

tidak luas dalam materi pendukungnya 

 4 Materi yang ada peembahasan dimensi 

pengetahuan  melebihi kebutuhan KD pada KI-3 

dan tidak luas dalam materi pendukungnya 

5. Kedalaman materi sesuai dengan 

KD pada KI-3 

1 Materi yang ada tidak sesuai dengan KD pada KI-3 

dan tidak luas dalam materi pendukungnya seperti 

wacana, teks, gambar, dan ilustrasi 

  2 Materi yang ada kurang sesuai dengan KD pada 

KI-3 dan tidak luas dalam materi pendukungnya 

seperti wacana, teks, gambar, dan ilustrasi 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

  3 Materi yang ada sesuai dengan KD pada KI-3 dan 

tidak luas dalam materi pendukungnya seperti 

wacana, teks, gambar, dan ilustrasi 

  4 Materi yang ada melebihi kebutuhan  KD pada KI-

3 dan tidak luas dalam materi pendukungnya 

seperti wacana, teks, gambar, dan ilustrasi 

b. Keakuratan Materi 6. Keakuratan fakta/lambang/simbol 1 Materi yang ada tidak menyajikan contoh-contoh 

fakta, lambang, dan simbol atau menyajikan materi 

yang tidak akurat 

   2 Materi yang ada kurang menyajikan contoh-contoh 

fakta, lambang, dan simbol atau menyajikan materi 

yang tidak akurat 

   3 Materi yang ada menyajikan contoh-contoh fakta, 

lambang, dan simbol atau menyajikan materi yang 

tidak akurat 

   4 Materi yang ada banyak menyajikan contoh-contoh 

fakta, lambang, dan simbol atau menyajikan materi 

yang tidak akurat 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

 

 

 7. Keakuratan konsep/definisi 1 Materi yang ada tidak menyajikan contoh-contoh 

konsep atau definisi yang akurat atau menyajikan 

materi tapi tidak akurat 

 2 Materi yang ada kurang menyajikan contoh-contoh 

konsep atau definisi yang akurat atau menyajikan 

materi tapi kurang akurat 

 3 Materi yang ada menyajikan contoh-contoh konsep 

atau definisi yang akurat atau menyajikan materi 

akurat 

 4 Materi yang ada banyak menyajikan contoh-contoh 

materi yang akurat 

8. Keakuratan prinsip (teorema, 

aksioma, dalil, sifat, hukum) 

1 Materi yang ada tidak menyajikan contoh-contoh 

prinsip yang akurat atau menyajikan materi tapi 

tidak akurat 

 2 Materi yang ada kurang menyajikan contoh-contoh 

prinsip yang akurat atau menyajikan materi tapi 

kurang akurat 

 3 Materi yang ada menyajikan contoh-contoh prinsip 

yang akurat atau menyajikan materi akurat 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

 4 Materi yang ada banyak menyajikan contoh-contoh 

prinsip materi yang akurat 

9. Keakuratan posedur/algoritma 1 Materi yang ada tidak menyajikan contoh-contoh 

prosedur atau algoritma yang akurat atau 

menyajikan materi tapi tidak akurat 

   2 Materi yang ada kurang menyajikan contoh-contoh 

prosedur atau algoritma yang akurat atau 

menyajikan materi tapi kurang akurat 

   3 Materi yang ada menyajikan contoh-contoh 

prosedur atau algoritma yang akurat atau 

menyajikan materi akurat 

   4 Materi yang ada banyak menyajikan contoh-contoh 

prosedur atau algoritma yang akurat atau 

menyajikan materi yang akurat 

4. Dimensi Keterampilan (KI-

4) 

10. Penalaran (reasoning) 1 Materi yang ada tidak menyajikan hal-hal 

mengenai penalaran 

 2 Materi yang ada sebagian kecil menyajikan hal-hal 

mengenai penalaran 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

 3 Materi yang ada sebagian besar menyajikan hal-hal 

mengenai penalaran 

 4 Materi yang ada menyajikan semua hal-hal 

mengenai penalaran 

11. Pemecahan masalah (problem 

solving)  

1 Materi yang ada tidak menyajikan hal-hal 

mengenai pemecahan masalah yang telah 

disebutkan 

 2 Materi yang ada sebagian kecil menyajikan hal-hal 

mengenai pemecahan masalah yang telah 

disebutkan 

 3 Materi yang ada sebagian besar menyajikan hal-hal 

mengenai pemecahan masalah yang telah 

disebutkan 

 

 4 Materi yang ada sangat menyajikan hal-hal 

mengenai pemecahan masalah yang telah 

disebutkan 

12. Keterkaitan  1 Materi yang ada tidak menyajikan hal-hal yang 

terkait dengan dimensi keterampilan 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

 2 Materi yang ada sebagian kecil menyajikan hal-hal 

yang terkait dengan dimensi keterampilan 

 

 3 Materi yang ada sebagian besar  menyajikan hal-

hal yang terkait dengan dimensi keterampilan 

 4 Materi yang ada menyajikan semua hal-hal yang 

terkait dengan dimensi keterampilan 

13. Komunikasi (write and talk) 1 Materi yang ada hampir keseluruhan bacaan 

menggunakan bahasa yang mempersulit 

keterbacaan pesan atau sangat tidak sesuai dengan 

EyD 

 2 Materi yang ada sebagian kecil keseluruhan bacaan 

menggunakan bahasa yang mempersulit 

keterbacaan pesan atau sangat tidak sesuai dengan 

EyD 

 3 Materi yang ada sebagian besar keseluruhan 

bacaan menggunakan bahasa yang mempersulit 

keterbacaan pesan atau sangat tidak sesuai dengan 

EyD 

 4 Meteri yang ada menggunakan bahasa yang 

mempermudah keterbacaan pesan atau sesuai 

dengan EyD 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

14. Penerapan (aplikasi) 1 Materi yang ada menggunakan penerapan yang 

tidak sesuai dengan dimensi yang diterapkan 

 2 Materi yang ada menggunakan sebagian kecil 

penerapan yang  kuang sesuai dengan dimensi 

yang diterapkan 

 3 Materi yang ada menggunakan sebagian besar 

penerapan yang sesuai dengan dimensi yang 

diterapkan 

 4 Materi yang ada menggunakan penerapan yang 

sesuai dengan dimensi yang diterapkan 

15. Kemenarikan materi 1 Materi yang ada tidak memuat unsur-unsur 

kemenaikan materi  

 2 Materi yang ada sebagian kecil memuat unsur-

unsur kemenarikan materi yang ada 

 3 Materi yang ada tidak memuat unsur-unsur 

kemenarikan materi yang ada 
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 4 Materi yang ada sangat memuat unsur-unsur 

kemenaikan materi yang ada 

16. Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 

1 Materi yang ada kurang ada kata kunci untuk 

mendorong siswa mencari informasi lebih jauh dari 

berbagai sumber lain 

 2 Materi yang ada sebagian kecil ada kata kunci 

untuk mendorong siswa mencari informasi lebih 

jauh dari berbagai sumber lain 

 3 Materi yang ada sebagian besar ada kata kunci 

untuk mendorong siswa mencari informasi lebih 

jauh dari berbagai sumber lain 

 4 Materi yang ada sangat memuat kata kunci untuk 

mendorong siswa mencari informasi lebih jauh dari 

berbagai sumber lain 

17. Pengayaan (enrichment) 1 Materi yang ada tidak memuat uraian, contoh, dan 

soal pengayaan yang berkaitan dengan topik 

pembahasan 

   2 Materi yang ada sebagian memuat uraian, contoh, 

dan soal pengayaan yang berkaitan dengan topik 

pembahasan 
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No Sub Komponen Butir yang Dinilai Skor Kriteria Penilaian 

   3 Materi yang ada sebagian besar memuat uraian, 

contoh, dan soal pengayaan yang berkaitan dengan 

topik pembahasan 

   4 Materi yang ada sangat memuat uraian, contoh, 

dan soal pengayaan yang berkaitan dengan topik 

pembahasan 
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Lampiran 3. Lembar Evaluasi 

Kelayakan Isi Buku Siswa Kelas IV Tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 

 

Petunjuk pengisian Lembar Evaluasi sebagai berikut. 

√ Isilah kolom skor sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam rubrik dengan tanda centang 

No Sub Komponen 

Sub Tema 
Keberagaman 

Budaya Bangsaku 

Kebersamaan dan 

Keberagaman 

Bersyukur atas 

Keberagaman 

Skor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Butir yang Dinilai 
            

1. Dimensi Spiritual 

(KI-1) 1. Terdapat kalimat yang 

mengandung unsur spiritual 

            

2. Bebas dari unsur SARA, 

PORNOGRAFI , dan BIAS 

serta tidak melanggar HAKI 

            

2. Dimensi Sosial (KI-

2) 3. Menumbuhkembangkan aspek 

sosial, sikap positif, dan 

karakter 
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No Sub Komponen 

Sub Tema 
Keberagaman 

Budaya Bangsaku 

Kebersamaan dan 

Keberagaman 

Bersyukur atas 

Keberagaman 

Skor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Butir yang Dinilai 
            

3. 

 

 

Dimensi 

Pengetahuan (KI-3) 4. Keluasan materi sesuai dnegan 

KD pada KI-3 

            

5. Kedalaman materi sesuai 

dengan KD pada KI-3 

            

6. Keakuratan 

fakta/lambang/simbol 

            

7. Keakuratan konsep/definisi 

            

8. Keakuratan prinsip (teorema, 

aksioma, dalil, sifat, hukum) 
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No Sub Komponen 

Sub Tema 
Keberagaman 

Budaya Bangsaku 

Kebersamaan dan 

Keberagaman 

Bersyukur atas 

Keberagaman 

Skor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Butir yang Dinilai 
            

9. Keakuratan posedur/algoritma 

            

4. 

 

Dimensi 

Keterampilan 

(KI-4) 
10. Penalaran (reasoning) 

            

11. Pemecahan masalah (problem 

solving) 

            

12. Keterkaitan  

            

13. Komunikasi (write and talk) 
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No Sub Komponen 

Sub Tema 
Keberagaman 

Budaya Bangsaku 

Kebersamaan dan 

Keberagaman 

Bersyukur atas 

Keberagaman 

Skor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Butir yang Dinilai 
            

14. Penerapan (aplikasi) 

            

15. Kemenarikan materi 

            

16. Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 

            

17. Pengayaan (enchiment) 
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Lampiran 4. Instrumen Penskoran 

Kelayakan Isi Buku Siswa Kelas IV Tema Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013 

No 
Sub 

Komponen 
Butir yang Dinilai 

Skor Subtema 

Jumlah 

per 

butir 

Presentase 

per butir 

Presentase 

per 

Dimensi 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Kebersamaan 

dan 

Keberagaman 

Bersyukur 

atas 

Keberagaman 

1.  Dimensi 

Spiritual (KI-

1) 

1. Terdapat kalimat yang 

mengandung unsur 

spiritual 

      

2. Bebas dari unsur SARA, 

PORNOGRAFI , dan 

BIAS serta tidak 

melanggar HAKI 

      

2. Dimensi 

Sosial (KI-2) 

3. Menumbuhkembangkan 

aspek sosial, sikap 

positif, dan karakter 
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No 
Sub 

Komponen 
Butir yang Dinilai 

Skor Subtema 

Jumlah 

per 

butir 

Presentase 

per butir 

Presentase 

per 

Dimensi 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Kebersamaan 

dan 

Keberagaman 

Bersyukur 

atas 

Keberagaman 

3. Dimensi 

Pengetahuan 

(KI-3) 

4. Keluasan materi sesuai 

dnegan KD pada KI-3 

      

5. Kedalaman materi sesuai 

dengan KD pada KI-3 

      

6. Keakuratan 

fakta/lambang/simbol 

      

7. Keakuratan 

konsep/definisi 
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No 
Sub 

Komponen 
Butir yang Dinilai 

Skor Subtema 

Jumlah 

per 

butir 

Presentase 

per butir 

Presentase 

per 

Dimensi 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Kebersamaan 

dan 

Keberagaman 

Bersyukur 

atas 

Keberagaman 

8. Keakuratan prinsip 

(teorema, aksioma, dalil, 

sifat, hukum) 

      

9. Keakuratan 

posedur/algoritma 

      

4. Dimensi 

Keterampilan 

(KI-4) 

10. Penalaran (reasoning)       

11.  Pemecahan masalahn 

(probelm solving) 
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No 
Sub 

Komponen 
Butir yang Dinilai 

Skor Subtema 

Jumlah 

per 

butir 

Presentase 

per butir 

Presentase 

per 

Dimensi 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Kebersamaan 

dan 

Keberagaman 

Bersyukur 

atas 

Keberagaman 

12. Keterkaitan        

13. Komunikasi (write and 

talk) 

      

14.  Penerapan (aplikasi)       
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No 
Sub 

Komponen 
Butir yang Dinilai 

Skor Subtema 

Jumlah 

per 

butir 

Presentase 

per butir 

Presentase 

per 

Dimensi 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Kebersamaan 

dan 

Keberagaman 

Bersyukur 

atas 

Keberagaman 

15.  Kemenarikan materi       

16. Mendorong untuk 

mencari informasi lebih 

jauh 

      

17. Pengayaan (enchiment)       
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