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MOTTO 

 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” 

 

(Terjemahan Al-Qur’an Surah An-Najm ayat: 39)*

*

                                                             
* Terjemahan Al-Qur’an Surah An-Najm ayat: 39 
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RINGKASAN 

 

 Kesesuaian Antara Muatan Isi Buku Siswa Kelas VI Tema 4 

Globalisasi dengan Kurikulum 2013; Intan Melani Putri, 160210204061; 2020; 

71 halaman; Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Ilmu 

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 

 

Buku siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan merupakan buku pedoman pembelajaran bagi siswa yang 

menggunakan pendekatan tematik dengan melibatkan keaktifan siswa dan 

kegiatan yang menyenangkan. Siswa tidak hanya didorong untuk mengetahui, 

namun belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup 

bersama, namun berdasar pengakuan pengguna yaitu guru kelas VI SDN Jember 

Lor 05 bahwa isi buku siswa kelas VI terlalu mendasar atau kurang luas dan 

mendalam dalam segi materi, sehingga guru dan siswa perlu menggunakan buku 

dari sumber lain untuk membantu menunjang proses pembelajaran.  Berdasarkan 

hal tersebut, perlu adanya evaluasi pada buku siswa yang bertujuan untuk 

mengevaluasi apakah muatan isi dalam buku siswa sudah sesuai dengan standar 

kurikulum 2013, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa.  

Evaluasi ini dilakukan pada buku siswa kelas VI tema 4 Globalisasi edisi 

revisi tahun 2018. Kesesuaian buku siswa dengan Kurikulum 2013 memiliki 

beberapa indikator untuk diteliti antara lain: keluasan materi, kedalaman materi, 

kesesuaian materi dengan aspek pengetahuan, kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik, serta kesesuaian ilustrasi. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah evaluasi-kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan  yakni instrumen 

utama yaitu peneliti sendiri dan instrumen pendukung yaitu instrumen kesesuaian 

isi buku siswa dengan kurikulum 2013, sedangkan metode pengumpulan data 

menggunakan analisis isi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil validasi instrumen 

kesesuaian isi buku siswa dengan kurikulum 2013 yang telah divalidasi oleh dua 

validator dari dosen PGSD UNEJ diperoleh skor 86,25 yang termasuk dalam 

kategori sangat layak untuk digunakan.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian muatan isi buku kelas VI 

pada tema globalisasi dengan Kurikulum 2013 diperoleh skor pada  masing-

masing indikator sebagai berikut: (1) Kesesuaian keluasan materi dikategorikan 

sesuai dengan perolehan persentase 66,6% dapat dilakukan sedikit perbaikan agar 

kedalaman materi sesuai dengan kebutuhan kurikulum 2013 sehingga siswa tetap 

mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhannya terlebih buku tersebut 

digunakan oleh siswa kelas VI yang merupakan tingkatan terakhir jenjang sekolah 

dasar. (2) Kesesuaian kedalaman materi dapat dikategorikan sesuai dengan 

perolehan persentase 70,4%, dari skor tersebut definisi, contoh,  dan latihan soal 

belum sepenuhnya tersaji pada setiap materi pembelajaran, sehingga dapat 

dilakukan sedikit perbaikan. (3) Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik 

yang terdapat pada buku tematik siswa kelas VI tema globalisasi tergolong sangat 

sesuai dengan perolehan persentase 91,2%. Kegiatan yang tersaji dalam buku 

tersebut secara keseluruhan menggunakan pendekatan saintifik pada setiap 

pembelajarannya. (4) Ilustrasi yang tersaji pada buku siswa kelas VI tema 

globalisasi dapat dikategorikan sangat sesuai. Buku siswa tersebut memiliki 36 

media gambar. 35 media gambar dikategorikan sangat sesuai dengan perolehan 

persentase 97,2%, sedangkan 1 media gambar dikategorikan kurang sesuai dengan 

persentase 1,8%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya perlu 

dilakukan perbaikan khususnya pada keluasan dan kedalaman materi agar isi 

dalam buku siswa sesuai dengan kebutuhan kurikulum 2013 sehingga siswa tetap 

mendapatkan materi dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya terlebih buku 

tersebut digunakan oleh siswa kelas VI yang merupakan tingkatan terakhir jenjang 

SD. 
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1 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang (1) latar belakang, (2) rumusan 

masalah, (3) tujuan penelitian, dan (4) manfaat penelitian.  

 

1.1 Latar Belakang  

Undang-undang No 20 tahun 2003 BAB II Pasal 3 menjelaskan bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah dapat membentuk warga negara yang beradap 

dan bermartabat yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan 

tujuan pendidikan tersebut diharapkan mampu mencetak peserta didik yang 

berpotensi dan karakter serta dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut maka diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan salah 

satunya sekolah dasar. Kualitas yang perlu ditingkatkan meliputi beberapa 

komponen, di antaranya pendidik, peserta didik, dan bahan ajar.  

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan lanjutan pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi yang telah digunakan sejak tahun 2004 dan KTSP 

pada tahun 2006 yang mencangkup beberapa kompetensi di antaranya kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilaksanakan secara terpadu. 

Kurikulum sebelumnya yang menggunakan pembelajaran bermuatan mata 

pelajaran kini berganti menjadi pembelajaran tematik. Menurut Kadir dan 

Asrohah (2014), melalui pembelajaran tematik siswa dapat menciptakan 

keterkaitan antara pengalaman satu dengan pengalaman lainnya, pengetahuan 

dengan pengetahuan lainnya atau bahkan antara  pengalaman dengan pengetahuan 

sehingga dapat menjadikan pembelajaran itu menarik dan bermakna. Maka dari 

itu, melalui kurikulum 2013 diharapkan akan melahirkan generasi penerus bangsa 

yang kreatif, produktif, dan inovatif, serta dapat mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.  

 Keberhasilan implemantasi kurikulum 2013 di sekolah perlu dikawal 

dengan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung, salah satunya 

pemberian sumber belajar yang memadai. (Penyempurnaan, Guru, & Siswa, 
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2016). Menurut Pannen (dalam Prastowo, 2014), bahan ajar adalah bahan atau 

materi pelajaran yang disusun secara runtut sehingga dapat digunakan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 Bahan ajar merupakan komponen penting dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran. Bahan ajar yang sering digunakan adalah buku teks. Ketercapaian 

tujuan pendidikan  nasioanal dapat ditunjang dengan keberadaan buku teks. Maka 

dari itu, buku teks perlu disusun dengan baik sehingga dapat menyajikan bahan 

pelajaran yang bermakna bagi siswa.  

Buku teks masih dianggap menjadi bahan ajar utama hingga saat ini. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari yang rendah hingga 

tinggi masih memilih buku teks sebagai bahan ajar pokok yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Alasan pemilihan buku teks dijadikan sebagai bahan ajar 

pokok disebabkan buku teks dapat menyajikan bermacam sumber dan informasi 

sesuai dengan materi yang dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran serta 

buku teks bersifat efisien, sehingga memudahkan siswa agar dapat belajar setiap 

saat (Jantung & Yunus, 2017). Oleh sebab itu, dalam pemilihan buku teks 

hendaknya memperhatikan penyajiannya yang menarik, menantang, serta materi 

bervariasi, dengan begitu siswa akan termotivasi untuk mempelajarinya. Semakin 

tinggi kualitas buku yang digunakan, maka semakin maksimal pula mata pelajaran 

yang ditunjangnya.  

Menurut Sitepu (2012), kualitas buku harus didasarkan pada beberapa 

aspek meliputi isi sesuai dengan kurikulum, kebenaran konsep, kesesuaian bahasa, 

serta penyajian grafik. Jika kesesuaian isi buku dengan kurikulum rendah maka 

kompetensi yang diharapkan akan sulit untuk dicapai. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila guru menganggap bahwa isi buku yang digunakan sepenuhnya benar, 

tanpa menganalisis apakah buku yang digunakan memenuhi standar kurikulum 

atau tidak.  

Pada pembaharuan kurikulum, buku teks juga harus disesuaikan dengan 

kurikulum yang terbaru. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

menggunakan buku teks. Buku teks yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sangat 

berbeda dengan buku teks yang digunakan pada kurikulum sebelumnya di mana 
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masih menggunakan model per mata pelajaran, sedangkan buku teks kini 

berbentuk tema yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu atau 

disebut dengan tematik-integratif.  

Berdasarkan pengakuan pengguna yaitu guru kelas VI SDN Jember Lor 05 

mengatakan bahwa isi yang disajikan dalam buku siswa terlalu mendasar atau 

kurang luas dan mendalam dalam segi materi, sehingga guru dan siswa masih 

perlu menggunakan buku dari sumber lain untuk membantu menunjang proses 

pembelajaran. Menurut guru kelas VI SDN Jember Lor 05 isi dalam buku siswa 

juga masih simpang siur dengan KTSP. Dalam hal ini guru kelas VI juga belum 

pernah menganalisis buku siswa sebelumnya, sedangkan menurut ahli buku untuk 

kegiatan penelitian evaluasi buku dapat dilakukan.  

Kesesuaian isi buku siswa dengan kurikulum 2013 memiliki beberapa 

indikator yang meliputi kesesuaian materi dengan KD, keluasan materi, 

kedalaman materi, kesesuaian materi dengan aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan, kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik, serta ilustrasi. 

Akan tetapi, dari keenam indikator tersebut peneliti tidak mengevaluasi 

kesesuaian materi dengan KD dan kesesuaian materi dengan aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan, dikarenakan aspek sikap dan keterampilan dalam 

hal ini tidak dapat dinilai hanya dengan buku siswa, namun melalui kegiatan yang 

dilakukan siswa dan dinilai menggunakan angket yang tersedia pada buku guru, 

hal ini juga dijadikan sebagai batasan penelitian. 

Berdasarkan paparan di atas, dilakukanlah penelitian dengan judul 

“Kesesuaian Antara Muatan Isi Buku Siswa Kelas VI Tema 4 Globalisasi dengan 

Kurikulum 2013” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kesesuaian keluasan materi dalam buku siswa kelas VI tema 4 

globalisasi dengan Kurikulum 2013? 
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2. Bagaimanakah kesesuaian kedalaman materi dalam buku siswa kelas VI tema 4 

globalisasi dengan Kurikulum 2013? 

3. Bagaimanakah kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik dalam buku 

siswa kelas VI tema 4 globalisasi? 

4. Bagaimanakah kesesuaian ilustrasi dalam buku siswa kelas VI tema 4 

globalisasi dengan Kurikulum 2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian keluasan materi dalam buku siswa kelas VI 

tema 4 globalisasi edisi revisi tahun 2018. 

2. Untuk mengevaluasi kesesuaian kedalaman materi dalam buku siswa kelas VI 

tema 4 globalisasi dengan Kurikulum 2013. 

3. Untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik dalam 

buku siswa kelas VI tema 4 globalisasi kurikulum 2013. 

4. Untuk mengevaluasi kesesuaian ilustrasi dalam buku siswa kelas VI tema 4 

globalisasi dengan Kurikulum 2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk selektif dalam 

memilih sumber belajar yang akan diberikan pada siswa, sehingga guru dapat 

berperan dalam proses pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam menemukan 

sumber belajar yang baik untuk diberikan pada siswa supaya tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal.  

2. Bagi penulis buku, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan buku. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang: (1) kurikulum 2013, (2) buku teks, 

(3) buku tematik, (4) indikator kesesuaian isi buku teks berdasarkan kurikulum 

2013, (5) Evaluasi Pendidikan (6) penelitian terdahulu yang relevan, dan (7) 

kerangka berpikir penelitian. 

 

2.1 Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang merupakan 

kurikulum lanjutan dari  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang digunakan 

pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 

2006. Kurikulum 2013 mulai digunakan pada tahun 2013 hingga saat ini. 

Pergantian Kurikulum 2013 diimplementasikan guna menyempurnakan kurikulum 

yang terdahulu.  

Tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Hal tersebut 

dipaparkan dalam Permendikbud No 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidiyah. Untuk mencapai 

tujuan tersebut Kurikulum 2013 berupaya membangun kondisi pembelajaran yang 

efisien, sehingga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar (SD) diimplementasikan 

menggunakan model pembelajaran tematik integratif. Menurut Prastowo 

(2014:11), pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran 

yang memadukan kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema. 

Menurut Kadir dan Asrohah (2014:7), melalui pembelajaran tematik siswa 

mampu menciptakan keterkaitan antara pengalaman satu dengan pengalaman 

lainnya, pengetahuan dengan pengetahuan lainnya atau bahkan antara  

pengalaman dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadikan pembelajaran itu 

menarik dan bermakna. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 

 

 

 

Implementasi Kurikulum 2013 memberikan suatu penekanan khususnya 

dalam penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri sudah mulai dilaksanakan 

pada kurikulum sebelumnya, namun pelaksanaannya kurang maksimal saat 

digunakan dalam penilaian hasil belajar siswa (Kunandar, 2013:35). Autentik 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penilaian siswa, baik pada proses 

maupun hasil dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan tuntutan 

kompetensi yang terdapat pada kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). 

Adapun KI meliputi sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-

3), keterampilan (KI-4), sedangkan KD disajikan dalam Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dalam Buku Siswa Kelas VI Tema 4 Globalisasi 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

PPKn 1.3 Mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 

2.3  Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 
3.3 Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya 

dan ekonomi.  

Bahasa Indonesia 3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang 

didengar dan dibaca. 
4.2 Menyajikan hasil penggalian info dari teks penjelasan 

(eksplanasi) ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan 

menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif 

IPA 3.6 Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan 

menghemat energi listrik. 

4.6 Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan 

penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi 
listrik. 

IPS 3.3  Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama 
di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan 

pendidikan dalam lingkup ASEAN. 

4.3 Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, 
sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup 

ASEAN. 

SBdP 3.1  Memahami reklame 

4.1  Membuat reklame 

Matematika  3.6  Membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut,dan bola. 

3.7  Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari 

beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan 
volumenya. 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

4.6   Mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. 

4.7  Mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan 

dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan 

volumenya.  

PJOK 3.4  Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, 

non lokomotor, dan manupulatif untuk membentuk gerak 

dasar seni beladiri. 

4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar 
lokomotor, non lokomotor, dan manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar seni beladiri. 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 

2017 

 

2.1.1 Standar kompetensi lulusan (SKL) 

Kurikulum 2013 pada pembelajarannya harus mengembangkan 3 aspek 

penting yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kriteria kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup ketiga aspek tersebut disebut dengan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). Ketentuan SKL dideskripsikan sebagai berikut: (1) 

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta 

didik dari satuan pendidikan; (2) SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata 

pelajaran; serta (3) SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sesuai 

pada Tabel 2.2 berikut.  

Tabel 2.2 Cakupan  dalam Standar Kompetensi Lulusan  

Dimensi Sikap Dimensi Pengetahuan Dimensi Keterampilan 

Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap: 
1. Beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME, 

2. Berkarakter, jujur, dan 
peduli, 

3. Bertanggungjawab, 

4. Pembelajar sejati 
sepanjang hayat, dan 

5. Sehat jasmani dan 

rohani sesuai dengan 

perkembangan anak di 
lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, 
bangsa, dan negara. 

Memiliki pengetahuan 

faktual, konseptual, 
prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat 

teknis dan spesifik 
sederhana berkenaan 

dengan: 

1. Ilmu pengetahuan, 
2. Teknologi, 

3. Seni, dan 

4. Budaya. 

 
Mampu mengaitkan 

pengetahuan di atas dalam 

konteks diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan lingkungan 

Memiliki keterampilan 

berpikir dan bertindak:  
1. kreatif,  

2. produktif,   

3. kritis,   
4. mandiri,   

5. kolaboratif, dan  

6. komunikatif  
Melalui pendekatan ilmiah 

sesuai dengan tahap 

perkembangan anak yang 

relevan dengan tugas yang 
diberikan. 
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Dimensi Sikap Dimensi Pengetahuan Dimensi Keterampilan 

alam sekitar, bangsa, 

negara, dan kawasan 

regional. 

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

2.1.2 Standar isi  

Standar Isi menerangkan kerangka konseptual mengenai kegiatan 

pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam 

domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga 

standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat 

kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL yang meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai 

dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. 

Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda melalui 

aktivitas-aktivitas sesuai tabel berikut. 

Tabel 2.3 Kompetensi Inti Kelas VI 

Kompetesi Inti Deskripsi 

Sikap spiritual 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

Sikap sosial 2. Menunjukkan perilaku: 

a. Jujur, 

b. Disiplin, 
c. Santun, 

d. Percaya diri, 

e. Peduli, 
f. Bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangga, dan negara 

Pengetahuan 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara: 
a. Mengamati, 

b. Menanya, dan 

c. Mencoba 
Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

Keterampilan 4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak: 
a. Kreatif, 

b. Produktif, 

c. Kritis, 
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Kompetesi Inti Deskripsi 

d. Mandiri, 

e. Kolaboratif, dan 

f. Komunikatif 
Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

2.1.3 Standar proses  

Karakteristik standar proses berdasarkan standar kompetensi lulusan 

mencakup 3 pengembangan ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dalam pembelajarannya. Ketiga ranah kompetensi tersebut mempunyai lintasan 

proses yang berbeda-beda yaitu (1) sikap dapat diperoleh melalui aktivitas 

“menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”, (2) 

pengetahuan dapat diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”, dan (3) keterampilan dapat 

diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 

dan mencipta”. Materi yang disajikan mencerminkan jabaran untuk mendukung 

pencapaian KD-3. 

Tabel 2.4 Kegiatan dalam Kompetensi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 

- Mencipta Mencipta 

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

(scientific approach). Pendekatan saintifik bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka materi dalam buku siswa harus sesuai dengan 
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pendekatan saintifik (scientific approach). Pendekatan tersebut diharapkan dapat 

memacu agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, karena 

pembelajaran berpusat pada siswa dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

baik antar teman maupun guru melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik (Musfiqon & Nurdyansyah, 2015:38). 

Tabel 2.5 Pendekatan Saintifik 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar 

Mengamati Mengamati dengan indera (membaca, mendengar, menyimak, 
melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat 

Menanya Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi 

tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan 
yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 

Mengumpulkan 

informasi 

Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, 

meniru gerak/bentuk, melalukan eksperimen, membaca sumber 

lain selain buku teks, mengumpulkan data dari narasumber 
melalui angket, wawancara, dan modifikasi/ menambahi/ 

mengembangkan.  

Mengasosiasikan Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis 

data dalam membentuk dan membuat kategori, mengasosiasi 
atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam 

rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan.  

Mengkomunikasikan Mengajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik, 
menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan yang 

meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. 

 

2.2 Buku Teks 

2.2.1 Pengertian buku teks 

Buku teks adalah buku yang mendukung siswa untuk mendapatkan materi, 

kumpulan soal, serta informasi yang diperlukan. Dalam arti luas buku teks yaitu 

semua buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk lembar kerja 

siswa/buku kerja (working book), modul, dan buku pelengkap.  

Menurut Bacon (dalam Tarigan, 2009:15), buku teks merupakan buku 

yang disusun oleh para pakar dalam bidangnya dan dilengkapi dengan sarana 

pengajaran yang sesuai dan serasi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Menurut ahli lain buku teks adalah buku acuan wajib yang digunakan pada satuan 

pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi yang berisi materi 

pembelajaran guna meningkatkan keimanan, akhlak mulia, ketakwaan, dan 
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kepribadian, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

meningkatkan kepekaan, kemampuan estetis dan kinestetis yang disusun 

berdasarkan strandar nasional pendidikan (Sitepu, 2012:8), sedangkan Prastowo 

(2014) menyatakan buku teks pelajaran merupakan buku yang berisi ilmu 

pengetahuan yang disusun dan dikembangkan berdasarkan KD pada kurikulum 

yang berlaku sebagai penunjang siswa dalam belajar.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa buku 

teks adalah buku teks pelajaran merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan 

yang disusun dan dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 

yang berisi materi pembelajaran guna meningkatkan keimanan, akhlak mulia, 

ketakwaan, dan kepribadian, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, meningkatkan kepekaan, kemampuan estetis dan kinestetis yang 

disusun berdasarkan strandar nasional pendidikan. 

 

2.2.2 Fungsi buku teks 

Sitepu (2012:20) menjelaskan bahwa buku mengandung informasi 

mengenai perasaan, gagasan, pikiran, serta pengetahuan pengarang guna 

disampaikan pada pembaca melalui beberapa simbol visual yaitu dalam bentuk 

huruf, gambar, atau bentuk yang lain. Dilihat dari isi dan penyajiannya, buku teks 

dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi siswa dalam belajar 

dan bagi guru sebagai bahan dalam membelajarkan suatu materi yang sesuai 

dengan bidang studi. Pedoman bagi siswa artinya siswa menggunakannya sebagai 

acuan utama dalam: 

1. mempersiapkan diri tiap siswa maupun kelompok sebelum memulai 

pembelajaran di kelas; 

2. melakukan interaksi saat pembelajaran di kelas; 

3. mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru; dan 

4. mempersiapkan siswa dalam melaksanakan tes atau ujian. 

Menurut Greene dan Petty (dalam Tarigan, 2009:17), beberapa fungsi 

buku teks dalam pembelajaran meliputi: 
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1. merefleksikan suatu sudut pandang mengenai pengertian dan memperagakan  

praktiknya dalam bahan pengajaran yang disajikan; 

2. menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subjeck-matter yang mudah 

dibaca, dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; 

3. menyajikan sumber yang disusun secara terarah dan bertahap mengenai 

keterampilan-keterampilan ekpresional yang mengemban masalah pokok 

dalam komunikasi; 

4. menyajikan sumber yang didampingi dengan buku panduan, serta menyajikan 

berbagai metode dan sarana dalam proses pembelajaran guna memotivasi 

siswa; 

5. menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu, sehingga 

dijadikan penunjang dalam kegiatan pelatihan dan mengerjakan tugas praktis; 

6. menyajikan sarana untuk kegiatan evaluasi dan remidial yang efisien. 

 

2.2.3 Kedudukan buku teks dalam proses pembelajaran 

Berdasarkan berbagai model pembelajaran, buku teks terlihat dalam 

komponen sumber belajar atau bahan belajar dan membelajarkan. Ditinjau dari 

sisi kepentingan siswa, buku teks dinilai sebagai bahan belajar, sedangkan dari 

sisi kepentingan guru, buku teks digunakan sebagai salah satu bahan untuk 

membelajarkan siswa.  

Buku teks dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dijadikan sebagai 

salah satu sarana belajar yang ditetapkan dalam strandar pendidikan nasional. 

Buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber pelajaran yang memuat materi 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam 

kurikulum. Selain sebagai pendukung guru dalam menyampaikan materi dalam 

pembelajaran, buku teks juga merupakan sarana untuk menambah pengetahuan 

siswa, di mana dalam kegiatan pembelajaran selalu terdapat kegiatan membaca 

dan menulis, sehingga dapat memberikan peluang pada pemiliknya untuk 

menyegarkan ingatan. Membaca secara berulang dapat meningkatkan ingatan 

yang sudah ada. Kegiatan membaca kembali juga dapat dijadikan sebagai sarana 
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untuk mengetahui daya ingat seseorang pada hal-hal yang telah dipelajarinya 

melalui buku (Tarigan, 2009:16). 

 

2.2.4 Kualitas buku teks 

Greene dan Petty (dalam Tarigan, 2009:20) memaparkan beberapa butir 

yang harus dipenuhi oleh buku teks agar dapat dikatakan berkualitas, antara lain: 

1. buku teks harus menarik minat siswa; 

2. buku teks harus mampu memberi motivasi pada para siswa; 

3. buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik; 

4. buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai 

dengan kemampuan siswa; 

5. buku teks isinya harus berhubungan erat dengan pembelajaran lainnya, lebih 

baik jika dapat ditunjang dengan rencana, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan terpadu; 

6. buku teks harus dapat mendorong aktivitas-aktivitas pribadi siswa; 

7. buku teks harus tegas dalam menghindari berbagai konsep yang kurang akurat, 

sehingga siswa tidak keliru dalam memahaminya; 

8. buku teks harus memiliki sudut pandang atau ”point of view” yang jelas dan 

tegas, sehingga dapat dijadikan sudut pandang pemakainya; 

9. buku teks harus mampu memberi penguatan, penekanan pada nilai-nilai anak 

dan orang dewasa; 

10. buku teks harus dapat menghargai berbagai perbedaan antar individu 

pemakaianya. 

Selain beberapa butir yang disebutkan, Tarigan (2009:21) menambahkan 

beberapa aspek yang dapat diterapkan pada kriteria di atas yaitu  mengenai urutan 

atau susunannya, mengenai peristilahan, dan mengenai penambahan kriteria. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa buku teks dapat 

dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa unsur yang meliputi: sudut 

pandang, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum yang berlaku, menarik 

minat siswa, menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustratif, 
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mudah dimengerti, menunjang pembelajaran lain, menghargai perbedaan individu, 

serta dapat memantapkan nilai-nilai. 

 

2.3 Buku Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan tematik dengan melibatkan keaktifan siswa dan kegiatan 

menyenangkan, siswa tidak hanya didorong untuk mengetahui, namun belajar 

untuk melakukan (learning to do), belajar untuk menjadi (learning to be), dan 

belajar untuk hidup bersama (learning to live together), sehingga setiap kegiatan 

dalam proses pembelajaran relevan dan bermakna bagi siswa (Prastowo, 2014:6). 

Menurut Kadir dan Asrohah (2014:9), pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

yang memadukan antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi dengan 

menggunakan tema tertentu.  

Pada kurikulum 2013, mata pelajaran yang terdapat di buku teks kini tidak 

berdiri sendiri melainkan dengan memadukan beberapa pokok bahasan mata 

pelajaran yang disebut dengan tema serta menggunakan pendekatan scientific 

approach. Pokok bahasan pada buku siswa kelas tinggi meliputi: PPKn, bahasa 

Indonesia, IPA, IPS, PJOK, dan SBdP, untuk matematika dan PJOK berdiri 

sendiri. Pemisahan ini disebabkan oleh perubahan muatan pada pelajaran 

matematika terasa dangkal sehingga konsep matematika yang dipelajari siswa 

kurang mendalam, sedangkan PJOK mempunyai karakteristik objek kajian dan 

metode yang berbeda dengan mata pelajaran lain. Objek kajian PJOK berupa 

gerak, sehingga banyak melakukan kegiatan observasi, meniru, dan melatih secara 

berulang. Hal tersebut dipaparkan oleh Kemendikbud tahun 2016 dalam panduan 

pembelajaran matematika dan PJOK. Pokok bahasan dalam beberapa mata 

pelajaran yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan melihat setiap 

keterkaitan antara pokok bahasan satu dengan pokok bahasan yang lain sehingga 

ditemukan keterpaduan. (Kadir & Asrohah, 2014:23). 

Buku tematik memiliki beberapa tema yang di dalamnya berisi beberapa 

subtema, dalam setiap subtema diuraikan menjadi enam pembelajaran. Setiap 

pembelajaran terdapat beberapa kegiatan antara lain: ayo mengamati, ayo 
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membaca, ayo menulis, ayo berlatih, ayo berdiskusi, ayo menanya, ayo menyanyi, 

ayo renungkan, ayo berkreasi, ayo mencoba. Kegiatan tersebut didesain untuk 

mengembangkan kompetensi siswa melalui aktivitas yang bervariasi serta 

merupakan implementasi dari pengembangan pendekatan saintifik yang 

dimunculkan pada kurikulum 2013 (Lubis, 2018:9). 

 

2.3.1 Buku siswa kelas VI tema 4 globalisasi edisi revisi tahun 2018 

Buku tematik siswa kelas VI tema 4 globalisasi edisi revisi tahun 2018 

merupakan buku siswa revisi terbaru yang diterbitkan kemendikbud. Dalam tema 

4 globalisasi terdapat 3 subtema, di mana pada setiap subtema disajikan menjadi 6 

pembelajaran. Berikut materi yang terdapat pada subtema 1 hingga 3 dalam buku 

siswa kelas VI tema 4 globalisasi: 

1) Subtema 1 Globalisasi di Sekitarku: menelaah keberagaman sosial, budaya, 

dan ekonomi masyarakat; membandingkan prisma, tabung, limas, dan bola; 

menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun 

ruang serta luas permukaan dan volumenya; menggali teks penjelasan 

(eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca; menjelaskan cara menghasilkan, 

menyalurkan, dan menghemat energi listrik; menganalisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, 

teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN; memahami reklame; 

memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan 

manipulatif untuk membentuk gerak dasar seni beladiri. 

2) Subtema 2 Globalisasi dan Manfaatnya: menelaah keberagaman sosial, budaya, 

dan ekonomi masyarakat; membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan 

bola; menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa 

bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya;  menggali teks penjelasan 

(eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca; menjelaskan cara menghasilkan, 

menyalurkan, dan menghemat energi listrik; menganalisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, 

teknologi, dan pendidikan dalam lingkup  ASEAN; memahami reklame; 
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memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan 

manipulatif untuk membentuk gerak dasar seni beladiri. 

3) Subtema 3 Globalisasi dan Cinta Tanah Air: menelaah keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat; membandingkan prisma, tabung, limas, 

kerucut, dan bola; menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari 

beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya;  menggali teks 

penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca; menjelaskan cara 

menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik; menganalisis posisi 

dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, 

budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup  ASEAN; memahami 

reklame; memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non 

lokomotor, dan manipulatif untuk membentuk gerak dasar seni beladiri. 

Pembahasan sebelumnya mengenai buku tematik kelas tinggi dijelaskan 

bahwa mata pelajaran matematika dan PJOK berdiri sendiri, namun pada buku 

tematik kelas VI tema globalisasi ini mencantumkan mata pelajaran matematika 

dan PJOK dengan klaim bahwa “materi-materi terkait dengan Matematikan dan 

PJOK dalam buku ini dapat digunakan sebagai penguatan dalam penguasaan 

matematika dan PJOK” (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas VI Tema 

4 Globalisasi). 

 

2.4 Kesesuaian Muatan Isi Buku Siswa dengan Kurikulum 2013 

Penggunaan buku teks dalam satuan pendikan diharapkan mampu 

memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan kebutuhan 

kurikulum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesesuaian buku 

teks pelajaran sebagai sumber belajar pokok dalam proses pembelajaran di 

sekolah dapat dilihat sejauh mana buku teks itu dapat memenuhi tuntutan 

kurikulum dalam pencapaian kompetensi, kesesuaian bahan pelajaran, dan metode 

penyajiannya (Sitepu, 2012:37). 

2.4.1 Kesesuaian keluasan materi 

Penyajian materi pada setiap subtema yang terdapat di buku siswa 

mencakup empat macam kelompok pengetahuan sesuai dengan yang tercantum 
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dalam SKL yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. 

Materi yang disajikan dalam buku siswa mencerminkan jabaran yang mendukung 

tercapainya KD-3 (Purwono, 2008). Hal tersebut juga dipaparkan oleh Anderson 

dan Krathwohl (2010) mengenai keempat kelompok pengetahuan yang dijabarkan 

dalam Tabel 2.6 berikut.  

Tabel 2.6 Uraian Jenjang Berpikir 

Faktual Konseptual Prosedural Metakognitif 

Pengetahuan dasar 

mengenai ilmu 
pengetahuan, 

teknologi, seni, dan 

budaya yang terkait 
dengan diri sendiri, 

keluarga, sekolah, 

masyarakat dan 
lingkungan alam 

sekitar, bangsa dan 

negara. 

Terminologi atau 

istilah yang 
dipergunakan, 

klasifikasi, 

kategori, prinsip, 
dan generalisasi 

berkenaan dengan 

ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan 

budaya terkait 

dengan diri sendiri, 

keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa dan 
negara. 

Pengetahuan 

mengenai 
bagaimana cara 

melakukan sesuatu 

atau berkenaan 
dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni dan 
budaya terkait 

dengan diri sendiri, 

keluarga, sekolah, 

masyarakat dan 
lingkungan alam 

sekitar, bangsa dan 

negara. 

Pengetahuan 

mengenai kekuatan 
serta kelemahan diri 

sendiri dan 

menggunakannya 
dalam mempelajari 

ilmu  pengetahuan, 

teknologi, seni dan 
budaya terkait dengan 

diri sendiri, keluarga, 

sekolah, masyarakat 

dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa dan 

negara. 

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

2.4.2 Kesesuaian kedalaman materi 

Kedalaman materi dalam buku siswa mencakup definisi, contoh, dan 

latihan soal. Definisi harus disajikan secara tepat guna menghindari miskonsepsi 

dan multitafsir pada siswa. Contoh dalam buku siswa dapat menjadi acuan siswa 

dalam memahami suatu materi, sehingga contoh harus diberikan secara akurat  

sebagai pendukung siswa dalam menguasai suatu materi tertentu berdasarkan 

fakta yang telah disajikan. Latihan soal merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang sudah mereka pelajari. 

Latihan soal perlu disajikan dengan baik sesuai dengan cakupan materi yang telah 

diuraikan dalam buku siswa tersebut. Dalam hal ini, definisi, contoh, dan latihan 

soal perlu disusun dan disajikan dengan benar guna mendukung tercapainya KD 

dalam KI-3 dan KI-4 (Purwono, 2008:13). 
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2.4.3 Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik 

Kegiatan yang terdapat pada buku siswa hendaknya sesuai dengan 

pendekatan scientific approach yang sudah ditetapkan dalam kurikulum 2013 

yang meliputi lima kegiatan antara lain sebagai berikut. 

1. Mengamati, merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi siswa 

secara luas dan bervariasi untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan 

melihat, membaca, menyimak, dan mendengar, sehingga bertujuan untuk 

melatih siswa dalam memperhatikan hal-hal penting dalam suatu objek 

tertentu. Dalam mengamati terdapat beberapa kegiatan meliputi: Kegiatan 

membaca dari buku teks, kegiatan melihat menggunakan panca indera, 

kegiatan mendengar, kegiatan menyimak (tanpa atau dengan alat), mencatat 

tentang apa yang diamati/ menggaris bawahi kata-kata yang penting. 

2. Menanya, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan mengamati. 

Siswa berkesempatan untuk bertanya berdasarkan apa yang telah dilihat, 

dibaca, disimak, maupun didengar. Kegiatan menanya mengembangkan rasa 

ingin tahu siswa. Pertanyaan yang diajukan siswa dapat digunakan sebagai 

sumber pengetahuan baru. Dalam menanya terdapat beberapa kegiatan 

meliputi: melakukan kegiatan tanya jawab/ diskusi antara guru dengan siswa, 

mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural tentang informasi yang 

tidak dipahami, mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural tentang 

informasi tambahan, mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural 

sebagai klarifikasi, mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural 

tentang informasi yang telah diamati. 

3. Mengumpulkan data/informasi, merupakan tindak lanjut dari kegiatan bertanya 

di mana siswa dapat mengelompokkan data-data yang dapat mereka peroleh 

dari berbagai sumber. Kegiatan mengumpulkan informasi akan 

mengembangkan kemampuan dalam bekerja sama dan membentuk skema 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif (Limiansih, 

2013:122). Dalam mengumpulkan informasi terdapat beberapa kegiatan 

meliputi: kegiatan mencoba (eksperimen), kegiatan membaca/ mengamati buku 

teks dan selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/ aktivitas, terdapat 
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kegiatan wawancara/ diskusi, menarik kesimpulan dari informasi yang 

diperoleh.  

4. Mengasosiasikan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memproses 

informasi untuk menemukan keterkaitan informasi yang saling mendukung 

bahkan yang berbeda atau bertentangan, serta mengambil kesimpulan dari 

informasi yang telah diolah (Musfiqon & Nurdiansyah, 2015:39). Dalam 

mengasosiasikan terdapat beberapa kegiatan meliputi: mengolah informasi 

(membuat kesimpulan) dari hasil penelitian, mengolah informasi dengan 

melakukan kegiatan menuliskan hasil pengamatan terhadap objek/ kejadian/ 

aktivitas, mengolah informasi yang dikumpulkan dari buku, surat kabar, dll, 

mengolah informasi dari hasil wawancara dan atau diskusi, menarik 

kesimpulan dari informasi yang diperoleh. 

5. Mengkomunikasikan, merupakan kegiatan menyampaikan hasil pengamatan 

yang telah dilakukan, kesimpulan yang telah diperoleh disampaikan secara 

lisan maupun tertulis. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kompetensi 

siswa dalam mengutarakan pendapat hingga mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang bak dan benar (Musfiqon & Nurdiansyah, 2015:40). Dalam 

mengkomunikasikan terdapat beberapa kegiatan meliputi: menyajikan laporan/ 

olahan informasi dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik (eksperimen), 

menyusun dan menyajikan laporan atau olahan informasi tertulis, menyusun 

dan menyajikan laporan atau olahan informasi lisan, menyajikan laporan atau 

olahan informasi melalui media lainnya, menyampaikan tanggapan terhadap 

pendapat yang dimiliki dari guru maupun siswa.  

 

2.4.4 Kesesuaian ilustrasi 

 Penggunaan media dalam buku ajar amat penting dalam membantu siswa 

untuk memahami suatu materi. Media pada buku ajar merupakan media yang 

bersifat visual atau yang dapat dilihat yaitu berupa media gambar. Penggunaan 

media gambar pada buku ajar selayaknya dapat mengilustrasikan maksud dari 

keadaan yang ditampilkan. Fungsi ilustrasi adalah (1) menarik perhatian pembaca; 

(2) membuat konsep lebih konkret, misalnya untuk menjelaskan konsep dalam 
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penyaluran energi listrik, akan lebih nyata dan jelas jika disajikan dalam bentuk 

gambar disertai dengan penjelasan, daripada jika hanya dijelaskan dengan kata-

kata; (3) menghindari istilah-istilah teknis, misalnya dengan melihat gambar orang 

mengoperasikan peralatan elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan kamera; (4) 

menjelaskan konsep visual, misalnya menunjukkan bentuk candi borobudur dan 

candi prambanan; (5) menjelaskan konsep spasial, misalnya menunjukkan luasnya 

Taman Mini Indonesia Indah atau museum di Jakarta. 

 Kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas yaitu media gambar ilustrasi 

pada buku ajar atau buku teks dapat mempermudah penjelasan materi yang akan 

dipelajari pada buku, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Penyajian media gambar harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan juga usia anak (Sitepu, 2012:151).  

 

2.5 Evaluasi Pendidikan 

 Evaluasi pendidikan mempunyai peran penting guna menentukan 

keberhasilan dalam pendidikan, melalui evaluasi pendidik dapat mengetahui dan 

mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa. Menurut Arikunto dan 

Jabar (2009:1), secara umum pengertian evaluasi adalah suatu kegiatan yang 

diperlukan sebagai penyedia informasi untuk membantu dan membentuk alternatif 

keputusan yang dibutuhkan. Menurut Stark dan Thomas (dalam Ananda dan 

Rafida, 2017:2), menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang 

dilakukan dengan memilih, mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan 

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan dan 

penyusunan program selanjutnya. Selanjutnya menurut Mutrofin (2010:33), 

evaluasi adalah kegiatan sistematis yang dilakukan guna membantu audiensi agar 

dapat mempertimbangkan dan meningkatkan nilai suatu program atau kegiatan. 

 Sudjana (2008:9) memaknai evaluasi sebagai kegiatan mengumpulkan, 

mengolah, dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan 

mengenai suatu progam yang sedang dan/atau telah dilaksanakan. Produk evaluasi 

adalah tersusunnya nilai-nilai (values) meliputi bermanfaat atau tidak bermanfaat, 

baik atau buruk, berhasil atau tidak berhasil, diperluas atau dibatasi, dilanjutkan 
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atau dihentikan, dan sebagainya, mengenai program yang sedang dan/atau telah 

dilaksanakan tersebut.  

 Definisi terkait dengan evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli maka 

Mutrofin (2010:82) merangkum bahwa untuk mendeskripsikan evaluasi sebagai 

kerangka umum di dalamnya terdapat makna sebagai berikut. 

a. Evaluasi sebagai judgement professional; 

b. Evaluasi sebagai pengukuran; 

c. Evaluasi sebagai analisis kesesuaian antara kinerja dengan tujuan,sasaran atau 

standar kerja; 

d. Evaluasi berorientasi kepada keputusan ; 

e. Evaluasi responsif atau bebas tujuan. 

Senada dengan penjelasan yang dikemukakan Murofin, maka purwanto 

(2001:3-4) memaparkan bahwa dalam makna evaluasi terkandung 3 aspek yang 

meliputi: 

a. Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis, yang berarti evaluasi 

merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. 

b. Evaluasi memerlukan berbagai infomasi atau data yang menyangkut objekyang 

dievaluasi. Berdasarkan data tersebut akan diambil suatu keputusan sesuai 

dengan maksud dan tujuan evaluasi yang sedang dilakukan. Ketepatan 

keputusan hasil evaluasi bergantung pada kesahihan dan objektivitas data yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

c. Setiap kegiatan evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang dicapai. 

Kegiatan penilaian memerlukan kriteria tertentu sebagai acuan dalam 

menentukan batas ketercapaian objek yang dinilai.  

 

2.5.1 Tujuan Evaluasi  

 Menurut Scriven tujuan evaluasi mempunyai 2 fungsi sebagai berikut. 

1. Fungsi formatif 

Evaluasi dipakai untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan yang sedang 

berjalan (program, orang, produk, dan sebagainya). 

2. Fungsi sumatif 
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Evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau lanjutan, 

dengan kata lain evaluasi bertujuan membantu pengembangan, implementasi 

kebutuhan suatu program, perbaikan program, seleksi, motivasi, menambah 

pengetahuan. 

Secara khusus tujuan evaluasi dalam pendidikan ditegaskan oleh Worthern 

dkk sebagaimana dikutip Tayibnapis (2000:3), yaitu: 

1. Membuat kebijakan dan keputusan; 

2. Menilai hasil yang dicapai para siswa; 

3. Menilai produk dari kurikulum yang digunakan; 

4. Memberi kepercayaan kepada sekolah; 

5. Memperbaiki materi dari program pendidikan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian Galih Brawijaya (2018) mengenai analisis evaluasi buku ajar 

tematik kelas IV kurikulum 2013. Penelitian tersebut mengevaluasi kesesuaian isi, 

bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Hasil penelitian yang diperoleh dari buku ajar 

kelas IV kurikulum 2013 menunjukkan persentase kesesuaian isi 73%, angka 

tersebut didapat karena adanya kekurangan pada ilustrasi yang disajikan kurang 

konkrit. Kesesuaian bahasa 84,5%, kesesuaian penyajian 82,2%, dan kesesuaian 

kegrafikan 86,7%.  

Penelitian Aforida (2014), mengenai evaluasi materi ajar dalam buku 

siswa SD/MI, menunjukkan bahwa materi pada buku siswa kurang mendalam, 

terdapat KI yang tidak muncul dalam pembelajaran, pembelajaran saintifik sudah 

nampak dari 24 pembelajaran terdapat 21 pembelajaran yang menunjukkan ciri 

pendekatan saintifik, penilaian autentik sudah muncul dalam setiap pembelajaran.  

Penelitian Ulfa (2017), mengenai kesesuaian isi buku siswa kelas I SD 

Tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku.  Hasil peelitian yang diperoleh 

dari penelitian ini ditemukan beberapa jenis kesalahan yaitu kurang adanya 

kesesuaian materi dengan KD, diksi, konten atau isi, penggunaan bahasa, 

pendekatan pembelajaran yang digunakan, dan petunjuk pengerjaan tugas. Dari 
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beberapa jenis kesalahan tersebut, persentase yang paling ditemukan terdapat pada 

kesalahan konten yaitu sebesar 75%.  

 Penelitian Ruminiati dan Anjani (2013), mengenai kesesuaian sajian 

materi pada buku siswa kelas IV SD terbitan Kemendikbud dengan aspek 

pendidikan karakter dan pendekatan saintifik. Penelitian yang dilakukan mendapat 

hasil secara umum bahwa buku siswa tematik kelas IV SD memunculkan nilai-

nilai karakter. Nilai-nilai karakter yang muncul secara psikologis sesuai dengan 

karakteristik perkembangan anak usia setara siswa kelas IV SD, namun 

kemunculannya tidak koheren dengan materi yang ditumpanginya. Buku siswa 

kelas IV SD secara umum juga belum disajikan berdasarkan pendekatan saintifik. 

Beberapa bagian masih disajikan secara konvensional, yaitu memaparkan materi 

secara langsung tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan kegiatan 

menanya, menalar, dan mencoba.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian mengenai kesesuaian buku siswa kurikulum 2013 

sudah pernah dilakukan. Hal mendasar yang menjadi perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada indikator kesesuaian yang 

digunakan. Indikator yang digunakan dalam evaluasi kesesuaian isi buku siswa 

dalam penelitian ini meliputi: keluasan materi, kedalaman materi, kesesuaian 

kegiatan dengan pendekatan saintifik, dan ilustrasi. Perbedaan selanjutnya adalah 

objek yang digunakan adalah buku siswa kelas VI tema 4 globalisasi edisi revisi 

tahun 2018. 
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2.7 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Buku siswa merupakan bahan ajar utama yang digunakan dalam satuan 

pendidikan. Buku siswa berisi data serta infomasi yang bervariasi dan diperlukan 

siswa  dalam proses belajar serta memuat materi yang akan dipelajari. Mengingat 

buku teks dijadikan sebagai acuan siswa dalam proses pembelajaran, maka perlu 

dilakukan analisis mengenai kelayakan muatan isi buku teks tersebut sudah 

memenuhi kriteria. 

Evaluasi kesesuaian kurikulum 2013 dengan muatan isi buku siswa kelas 

VI tema 4 globalisasi dilakukan menggunakan beberapa indikator kelayakan. 

Indikator yang digunakan meliputi: keluasan materi, kedalaman materi, 

kesesuaian materi dengan aspek pengetahuan, kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik, serta ilustrasi.  

Buku tematik khususnya buku siswa perlu adanya 

evaluasi mengenai kesesuaian muatan isi dengan 

kurikulum 2013 untuk menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Mengevaluasi kesesuaian antara kurikulum 2013 

dengan muatan isi yang meliputi materi, kegiatan, 

hingga ilustrasi pada buku siswa kelas VI tema 4 

globalisasi . 

Kesimpulan 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang (1) jenis penelitian, (2) objek 

penelitian, (3) metode pengumpulan data, dan (4) teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi. Model evaluasi yang 

digunakan adalah evaluasi berbasis tujuan (Objective Oriented Evaluation) untuk 

mengukur dan menilai kesesuaian antara buku siswa dengan kurikulum 2013. 

Mutrofin (2018:15-16) menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah penelitian 

terapan yang digunakan sebagai bagian dari proses manajerial yang dilakukan 

untuk membantu membuat keputusan administratif mengenai program pelayanan 

manusia. Istilah evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai penaksiran, 

pemberian angka, penilaian, atau kata-kata yang menyatakan usaha untuk 

menganalisis hasil kebijakan dan program atau proyek dalam arti satuan nilainya. 

Penelitian evaluasi bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan interpretasi 

secara menyeluruh, komprehensif dan tertib.  

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Iskandar 

(2009:31), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dan pemahaman yang 

menyelidiki suatu fenomena atau masalah. Penelitian kualitatif tidak hanya 

memunculkan data atau informasi yang sulit dicari, namun juga membantu 

menghasilkan informasi yang bermakna, sehingga dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah. Hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif dapat berbentuk 

deskriptif, komparatif, dan asosiatif (Sugiyono, 2018:20).  

Mutrofin (2018:281) memaparkan bahwa penelitian evaluasi kualitatif 

bersifat penafsiran, yang merupakan bentuk evaluasi interpretif di mana evaluator 

membuat suatu interpretasi mengenai apa yang dilihat/ didengar/ dipahami. Maka 

dari itu, penelitian evaluasi kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

kesesuaian antara kurikulum 2013 dengan muatan isi buku siswa kelas VI pada 

tema 4 globalisasi.  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 

 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini menggunakan buku tematik siswa kelas VI tema 4 

semester 1 tema globalisasi edisi revisi tahun 2018. Terdapat 3 subtema dengan 

subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, 

dan subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Pada masing-masing subtema 

terdapat 6 pembelajaran dan total seluruh pembelajaran dalam buku tematik 

adalah 18 pembelajaran. Peneliti akan meneliti muatan isi buku yang diterbitkan 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku tematik siswa kelas VI ini 

merupakan cetakan ke 2 edisi revisi 2018 yang memiliki ISBN 978-602-427-218-

0. vi, 162 hlm. : ilus. ; 29,7 cm. Disklaimer dari buku siswa tema 4 Globalisasi. 

“Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam 

rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh 

berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 

merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan 

dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. 

Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualias buku 

ini.” 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 

evaluasi dengan teknik analisis isi (content analysis) serta menggunakan metode  

dokumentasi. Analisis isi penting dan diperlukan dalam melakukan suatu 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui apa saja isi yang terdapat pada suatu 

objek yang kemudian dipaparkan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan. 

Eriyanto (2011:47) memaparkan bahwa tujuan analisis isi adalah untuk 

menentukan sesuatu dengan jelas. Jika analisis isi yang akan dilakukan 

mempunyai tujuan yang jelas, maka desain riset dapat dirumuskan dengan jelas 

pula. Setiap tindakan pada dasarnya dilakukan dengan suatu tujuan. Dalam 

penelitian ini, ingin digambarkan secara detail isi (content) yang terdapat pada 
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buku siswa kelas VI, maka penelitian difokuskan pada variabel yang terdapat pada 

isi yakni buku siswa kelas VI. 

Dokumentasi menurut Moenlihabib (2003:32) merupakan teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat sesuai 

dengan tujuan penelitian yang dilakukan selain menggunakan teknik analisis. 

Dokumen dalam hal ini berupa barang-barang yang tertulis seperti buku, catatan 

harian, maupun peraturan-peraturan. Data dokumentasi pada penelitian ini  

diperoleh dari buku siswa kelas VI tema globalisasi edisi revisi tahun 2018. 

McGrath (dalam Wahyuningtyas, 2017:13) menerangkan bahwa perlu 

membedakan antara analisis dan evaluasi buku. Analisis adalah proses 

pendeskripsian yang bersifat objektif dan dapat dipercaya, sedangkan evaluasi 

meliputi makna pengambilan keputusan (judgement making). Analisis isi dalam 

penelitian ini digunakan untuk menyelidiki apa yang ada di buku siswa, 

sedangkan penelitian evaluasi sendiri ditujukan pada apakah yang dicarinya ada 

atau tidak di buku tersebut. Jika ditemukan apa yang dicari, diberikan nilai atau 

temuan tersebut. 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246) mengemukakan teknik 

analisis data yang dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap pengumpulan data 

(data collection), tahap reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).  

 

Gambar 3.1 Skema Analisis Data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,   

2018:247) 
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1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data yang diperlukan 

dalam kegiatan penelitian untuk pengumpulan data digunakan metode yang sesuai 

dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2018:140), wawancara 

tidak terstruktur merupakan teknik wawancara yang dilakukan secara bebas, 

pedoman wawancara hanya berisi garis besar pertanyaan yang akan 

ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di SDN Jember Lor 05 

dengan guru kelas VI yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai 

penggunaan buku siswa dan pelaksanaan analisis buku siswa. 

b. Observasi 

Observasi menurut Sugiyono (2018:145) merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak hanya terbatas pada orang, namun juga objek 

alam yang lain. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi t idak 

terstruktur. Sugiyono (2018:146) memaparkan bahwa observasi tidak 

terstruktur merupakan observasi yang disusun dengan bebas mengenai apa 

yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti 

merupakan pribadi yang menggunakan kegiatan pengamatan, kemudian 

mengembangkannya dalam kegiatan pengamatan dengan mengobservasi objek 

melalui kegiatan mencatat, menganalisis, selanjutnya menyimpulkan hasil 

penelitian.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan dokumen 

yang dibutuhkan dalam menelaah permasalahan penelitian yang sudah 

ditemukan, tujuan dari kegiatan ini untuk membantu mendukung kebenaran 

dan pembuktian suatu kejadian (Satori dan Komariah, 2014:23). Data yang 

dijadikan objek untuk kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku 
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siswa kelas VI tema 4 globalisasi dan kemendikbud tentang kurikulum 2013. 

Dokumen dari validator juga menjadi salah satu hasil pengumpulan data dalam 

penelitian ini. 

2. Reduksi data  

Menurut Sugiyono (2018:247), pereduksian data merupakan proses 

analisis data yang dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema, dan menemukan suatu pola. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah 

peneliti dalam kegiatan pengumpulan data selanjutnya. Data yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah data dalam buku siswa kelas VI tema globalisasi yang 

dapat dikatakan sesuai dengan indikator kesesuaian isi buku berdasarkan 

kurikulum 2013.  

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan proses penyusunan data atau informasi yang 

telah diperoleh dan disajikan secara jelas dan tersusun sehingga memudahkan 

peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua tahap, yaitu pengklasifikasian data dan pendeskripsian data.  

a. Pengklasifikasian data 

Pengklasifikasian data dilakukan dengan mengelompokkan data yang 

berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf serta gambar pada buku 

siswa kelas VI tema globalisasi edisi revisi tahun 2018 yang dapat dikatakan 

sesuai dengan indikator kesesuaian isi. Untuk memahami domain-domain yang 

sesuai dengan fokus permasalahan, penelitian ini juga menggunakan analisis data 

menurut Spradley. Adapun analisis taksonomi menurut Spradley (2007:189-215) 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Memilih suatu domain untuk analisis taksonomi. Domain pada penelitian ini 

adalah kesesuaian buku siswa kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. 

2) Melakukan indentifikasi kerangka substitusi yang tepat. Kerangka substitusi 

dalam penelitian ini akan digunakan sebagai alat untuk proses analisis 

selanjutnya.  
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3) Mencari subset yang memungkinkan dari beberapa istilah, langkah ini berawal 

dari kerangka substitusi dan dilanjutkan pemeriksaan ulang dengan 

mengungkapkan beberapa pertanyaan yaitu kedalaman materi merupakan salah 

satu indikator kesesuaian isi buku siswa. 

4) Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan 

dalam subset yang sedang dianalisis. Komponen kesesuaian isi buku  siswa 

yang meliputi keluasan materi, kedalaman materi, kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik, ilustrasi, dan orisinalitas tulisan. 

5) Membuat suatu taksonomi sementara dengan menyajikan data yang dapat 

dilakukan menggunakan beberapa cara, yaitu diagram kotak, rangkaian garis 

dan titik, serta garis besar. Pada tahap ini akan disajikan data menggunakan 

cara berupa diagram kotak.  

6) Memformulasikan pertanyaan terstruktur untuk menjelaskan berbagai 

hubungan taksonomi dan mendapatkan berbagai istilah baru. Langkah ini 

dilakukan dengan membuat pertanyaan struktural yang dapat digunakan untuk 

membuktikan kebenaran kesesuaian muatan isi pada buku siswa. Contoh 

pertanyaan struktural sebagai berikut, “apakah muatan isi pada buku siswa 

kelas VI tema 4 globalisasi edisi revisi tahun 2018 sesuai dengan kurikulum 

2013?” 

Tabel 3.1 Indikator Kesesuaian isi Buku Siswa dengan Kurikulum 2013 
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Keluasan materi 

Fakta  

Konsep 

Prosedur 

Metakognitif 

Kedalaman materi 

Definisi 

Contoh 

Latihan soal 

Kesesuaian kegiatan 

dengan pendekatan 
saintifik 

Mengamati  

Menanya  

Mengumpulkan informasi  

Mengolah informasi 

Mengkomunikasikan  

Ilustrasi Media gambar 
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b. Pendeskripsian data 

Pada tahap ini, pendeskripsian data dilakukan terhadap data-data yang 

telah dikelompokkan dalam indikator kesesuaian muatan isi yang terdapat pada 

buku siswa dan data yang memerlukan keterangan, penguraian, atau penafsiran 

lebih lanjut mengenai data yang dapat dikatakan sesuai dengan indikator 

kesesuaian muatan isi buku siswa kelas VI tema globalisasi.  

Data hasil analisis yang telah diperoleh kemudian akan dipersentasekan 

kemunculan indikator kesesuaian isi yang terdapat pada buku siswa kelas VI tema 

globalisasi. Rumus yang akan digunakan untuk menentukan persentase 

kemunculan tersebut sebagai berikut. 

Tingkat Kesesuaian   

Sumber : Masyhud (2016:242) 

 

Angka yang diperoleh dari hasil persentase akan dijadikan sebagai kriteria  

layak atau tidaknya buku siswa yang dianalisis menggunakan kriteria kelayakan 

pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kesesuaian  

Kriteria Tingkat Kesesuaian 

80,00% < TK <  100,00% Sangat sesuai 

60,00% < TK <   80,00% Sesuai  

40,00% -< TK <  60,00% Cukup sesuai 

20,00% < TK <  40,00% Tidak sesuai 

00,00% < TK <   20,00% Sangat tidak sesuai 

Sumber : Modifikasi dari Masyhud (2016:243) 

 

4. Penarikan kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, direduksi, dideskripsikan, dan 

dianalisis, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan sesuai 

dengan hasil penelitian. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Masyhud (2016:264) menerangkan bahwa instrumen penelitian dapat 

diartikan sebagai alat bantu untuk kegiatan pengumpulan data, yang diantaranya 
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alat bantu dalam mengukur atau mengungkapkan suatu variabel penelitian yang 

sebelumnya sudah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2015:102), instrumen 

penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk menguji suatu fenomena 

yang akan diamati. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

itu sendiri.  Hal ini menyatakan bahwa peneliti memiliki kewenangan untuk 

menganalisis atau menelaah sesuatu secara tertib, cermat, serta leluasa. Jika fokus 

penelitian yang akan dilakukan telah nampak dan jelas, maka akan dibuat 

instrumen sederhana yang akan membantu dalam proses analisis data (terlampir 

pada halaman 81). 

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pemandu adalah 

instrumen analisis kesesuaian isi buku teks. Peneliti mempunyai peran penuh 

dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebagai pengamat utama, sehingga 

keseluruhan kegiatan penelitian sepenuhnya dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Instrumen evaluasi kesesuaian isi digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan kegiatan analisis terhadap kesesuaian kurikulum 2013 dengan muatan 

isi buku siwa kelas VI tema 4 globalisasi. Instrumen yang telah dibuat perlu 

dilakukan validasi pada seorang ahli. Validasi dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan instrumen tersebut. 

a. Uji Validasi Instrumen 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam suatu penelitian adalah 

kualitas instrumen penelitian yang digunakan. Menurut Masyhud (2016:280), 

sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

mengungkapkan apa yang hendak diketahuixatau diukur. Untuk mencapai 

validitas instrumen pengumpulan data maka dilakukan validitas isi (content 

validity). 

Validitas isi dilakukan dengan menjabarkan butir-butir instrumen dari 

setiap indikator penelitian yang akan diukur. Instrumen yang telah disusun perlu 

dilakukan validasi dengan validator, untuk menguji apakah instrumen tersebut 

layak dan sesuai digunakan.  
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Instrumen dalam penelitian ini divalidasi oleh dua validator yaitu dua 

dosen PGSD Universitas Jember yaitu Bapak Drs. Hari Satrijono, M.Pd dan Ibu 

Yuni Fitria Ningsih. Setiap validator diminta untuk memberikan skor 1-5 dalam 

setiap pernyataan yang telah diuraikan dalam lembar validasi. Skor yang 

diperoleh setiap validator minimal 8 dan maksimal 40. Jika digabung dua 

validator, maka skor yang akan didapat minimal 16 dan maksimal 80. Untuk dapat 

diolah berdasarkan kriteria validasi yang sudah tertera, maka skor tersebut diubah 

menjadi skala 100 dengan rumus berikut.  

 

Keterangan: 

 : Validasi produk 

     : Skor riil tercapai 

   : Skor maksimal yang dapat tercapai (Masyhud, 2016:242) 

 

Hasil validasi instrumen tersebut kemudian dikonfirmasi dengan kriteria 

validasi instrumen pada Tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Hasil Validasi Instrumen oleh Validator 

Kriteria Skor Kategori Kelayakan Produk 

80 < Valpro < 100 Sangat Layak 

60  < Valpro < 80 Layak 

40 < Valpro < 60 Cukup Layak 

20 < Valpro < 40 Kurang layak 

0 < Valpro < 20 Sangat Kurang Layak 

Modifikasi dari Masyhud (2016:243) 

 Berdasarkan hasil validasi instrumen yang telah diperoleh, maka hasil 

analisis validasi instrumen dapat diamati pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Data Hasil Validasi Instrumen 

Nomor 

Indikator 

Validator Skor 

Rerata 

Skala 

100 
Kesimpulan 

1 2 

1 4 4 4 80 Sangat layak 

2 4 5 4,5 90 Sangat layak 

3 4 5 4,5 90 Sangat layak 

4 4 5 4,5 90 Sangat layak 

5 4 5 4,5 90 Sangat layak 

6 5 4 4,5 90 Sangat layak 
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Nomor 

Indikator 

Validator Skor 

Rerata 

Skala 

100 
Kesimpulan 

1 2 

7 4 3 3,5 70 Layak 

8 4 5 4,5 90 Sangat layak 

Total 33 36 34,5 690 Sangat layak 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, kemudian dihitung nilai kelayakan 

instrumen tersebut dengan rumus yang ada. 

 

 

 

 

Hasil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kriteria uji kelayakan 

instrumen, maka angka tersebut menunjukkan kategori sangat layak, karena angka 

yang dihasilkan berada pada rentangan skor 80 < Valpro < 100. Maka kesimpulan 

yang dapat diperoleh adalah instrumen analisis yang dikembangkan sangat 

layak/sesuai untuk digunakan.  

b. Uji Reabilitas Instrumen 

Uji reabilitas merupakan kegiatan untuk mengetahui konsistensi instrumen 

secara keseluruhan. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika instrumen tersebut 

mempunyai konsistensi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa walaupun instrumen 

tersebut digunakan berkali-kali tetapi hasil yang didapat relatif sama. Proses 

penghitungan korelasi tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 = koefisien korelasi skor tes pertama dengan skor tes kedua 

X   = skor tes pertama 

Y   = skor tes kedua 
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N   = jumlah sampel (Masyhud, 2016:295) 

Hasil uji reabilitas instrumen yang sudah dihitung dengan rumus tersebut 

kemudian ditafsirkan pada Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Penafsiran Hasil Uji Reabilitas 

Hasil Uji Reabilitas Kategori Reabilitas 

0,00 < Rxy < 0,80 Tidak reliabel 

0,80 < Rxy <  0,85 Reabilitas cukup 

0,85 < Rxy <  0,90 Reabilitas tinggi 

0,90 < Rxy <  1,00 Reabilitas sangat tinggi 

Sumber: Masyhud (2016:302) 
 

Berdasarkan rumus dan tabel penafsiran tersebut, maka dapat disajikan 

data uji reabilitas berikut. 

Tabel 3.6 Data Uji Reabilitas Instrumen 

No 

Indikator 
X Y X

2 
Y

2 
XY 

1 4 5 16 25 20 

2 4 5 16 25 20 

3 4 4 16 16 16 

4 4 4 16 16 16 

5 4 4 16 16 16 

6 5 4 25 16 20 

7 4 4 16 16 16 

8 4 4 16 16 16 

Total 33 34 1089 1156 1122 

 

Dari data di atas, maka dapat dihitung dengan rumus yang sudah ada 

berikut. 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


36 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penghitungan tersebut, dapat diketahui bahwa instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel. Angka yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut masuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang telah diuraikan dapat 

diambil kesimpulan bahwa. 

1. Kesesuaian keluasan materi dengan kurikulum 2013 secara keseluruhan dapat 

dikategorikan sesuai dengan perolehan persentase 66,6%, maka dapat 

dilakukan perbaikan agar keluasan materi sesuai dengan standar kurikulum 

2013, khususnya pada indikator konsep dan prosedur, sehingga siswa tetap 

mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhannya terlebih buku tersebut 

digunakan oleh siswa kelas VI yang merupakan tingkatan terakhir jenjang 

sekolah dasar. 

2. Kesesuaian kedalaman materi dengan kurikulum 2013 secara keseluruhan 

dapat dikategorikan sesuai dengan perolehan persentase 70,4%. Kedalaman 

materi pada buku tematik siswa kelas VI tema globalisasi dapat dikatakan 

sesuai, walaupun definisi, contoh,  dan latihan soal belum sepenuhnya tersaji 

pada setiap materi pembelajaran. Berdasarkan hal ini maka dapat dilakukan 

perbaikan agar materi yang tersaji sesuai dengan kurikulum 2013 dan dapat 

memenuhi materi yang dibutuhkan siswa.   

3. Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik yang terdapat pada buku 

tematik siswa kelas VI tema globalisasi tergolong sangat sesuai dengan 

perolehan persentase 91,2%. Kegiatan yang tersaji dalam buku tersebut secara 

keseluruhan menggunakan pendekatan saintifik pada setiap pembelajarannya, 

namun kegiatan menanya dan mengkomunikasikan dapat lebih ditingkatkan, 

sehingga dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat melatih dan mampu 

memiliki keterampilan komunikatif yang baik. 

4. Ilustrasi yang tersaji pada buku siswa kelas VI tema globalisasi dapat 

dikategorikan sangat sesuai. Buku siswa tersebut memiliki 36 media gambar. 

35 media gambar dikategorikan sangat sesuai dengan perolehan persentase 

97,2%, sedangkan 1 media gambar dikategorikan kurang sesuai dengan 
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persentase 1,8%. Keseluruhan media gambar yang tersaji sudah dapat 

memperjelas dan mendukung topik/materi/kegiatan yang dibahas. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 

didapatkan saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru, guru harus selektif sebelum menggunakan buku dalam proses 

pembelajaran. Hendaknya guru memperhatikan detail isi buku yang digunakan, 

apakah buku tersebut terdapat ketidaksesuaian yang nantinya membuat 

kesalahpahaman pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat 

menyesuaikan buku pegangan guru dengan buku siswa yang telah disediakan 

dalam Kurikulum 2013, sehingga apa yang diajarkan guru juga sesuai dengan 

topik yang dipelajari siswa sebagaimana yang tersaji dalam buku pegangan 

siswa tersebut.  

2. Bagi penulis buku, penulis hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan kesempurnaan buku. Dalam buku siswa penyajian materi hendaknya 

disusun dengan menyesuaikan kebutuhan dan standar kurikulum yang berlaku, 

serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penyajian ilustrasi hendaknya 

disesuaikan dengan topik serta dapat digunakan sebagai penjelas untuk  

memudahkan siswa dalam memahami topik yang dibahas.  

3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian lain yang sejenis, serta diperlukan sikap teliti dalam 

melakukan pengumpulan data dalam buku siswa untuk mengetahui kesesuaian 

pada setiap indikatornya sehingga tidak terdapat data yang tertinggal atau pun 

salah.  
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Lampiran A. Matrik Penelitian 

MATRIK PENELITIAN 

Judul Rumusan Masalah 
Fokus 

Penelitian 
Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Kesesuaian 
Antara 

Muatan Isi 

Buku Siswa 
Kelas VI 

Tema 4 

Globalisasi 
dengan 

Kurikulum 

2013. 

1. Bagaimanakah 
kesesuaian 

keluasan materi 

dalam buku siswa 
kelas VI tema 4 

globalisasi dengan 

Kurikulum 2013? 
2. Bagaimanakah 

kesesuaian 

kedalaman materi 

dalam buku siswa 
kelas VI tema 4 

globalisasi dengan 

Kurikulum 2013? 
3. Bagaimanakah 

kesesuaian kegiatan 

dengan pendekaan 

saintifik dalam 
buku siswa kelas 

VI tema 4 

globalisasi? 
4. Bagaimanakah 

kesesuaian ilustrasi 

dalam buku siswa 
kelas VI tema 4 

Kesesuaian 
muatan isi 

buku siswa 

kelas VI tema 
Globalisasi 

kurikulum 

2013 edisi 
revisi tahun 

2018. 

1. Kurikulum 2013 
a. Standar 

Kompetensi 

Lulusan (SKL) 
b. Standar Isi 

c. Standar Proses 

2. Buku Teks 
a. Pengertian 

Buku Teks 

b. Kualitas Buku 

Teks 
c. Kedudukan 

Buku Teks 

dalam Proses 
Pembelajaran 

d. Fungsi Buku 

Teks 

3. Buku Tematik 
4. Indikator 

Kesesuaian isi 

buku teks 
berdasarkan 

Kurikulum 2013 

a. Keluasan 
materi 

1. Buku siswa 
kelas VI tema 4 

Globalisasi 

kurikulum 2013 
edisi revisi 

tahun 2018 

2. Kurikulum 
2013 

1. Jenis penelitian evaluasi-
kualitatif 

2. Objek penelitian : buku tematik 

kelas VI tema 4 Globalisasi  
3. Instrumen penelitian 

a. Instrumen utama: peneliti 

sendiri 
b. Insrumen pendukung: 

instrumen analisis 

kesesuaian isi buku teks 

4. Teknik analisis data:  
a. Analisis isi/content analysis 

b. Dokumentasi 

c. Tahap analisis data menurut 
Miles dan Huberman 

1) Tahap penyajian data 

2) Tahap reduksi data 

3) Tahap penyajian data 

 pengklasifikasian 

data 

 pendeskripsian data 

(penelitian analisis 

taksonomi menurut 
Spradley) 

4) Tahap penarikan 
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Judul Rumusan Masalah 
Fokus 

Penelitian 
Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

globalisasi dengan 

Kurikulum 2013? 

b. Kedalaman 

materi 
c. Kesesuaian 

kegiatan 

dengan 

pendakatan 
saintifik 

d. Ilustrasi 

kesimpulan 
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Lampiran B. Hasil Wawancara dengan Guru dan Ahli Buku 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 

Informan : Guru Kelas VI 

Nama  : Salamin, S.Pd.SD 

Asal Sekolah : SDN Jember Lor 05 

Waktu  : 14 Januari 2020 

Pertanyaan Jawaban Refleksi 

Apakah benar bapak/ibu adalah guru kelas VI? Benar  
Sudah berapa lama kurikulum 2013 diterapkan 

di SD? 

Kelas I dan III sudah menggunakan kurikulum 

2013 sejak tahun 2016, sedangkan kelas II, V, 

dan kelas VI baru menggunakan sejak tahun 
2019. 

Kelas VI baru menggunakan kurikulum 2013 

pada tahun 2019.  

Apakah bapak/ibu pernah melakukan kegiatan 

analisis buku siswa sebalum memulai kegiatan 
pembelajaran? 

Saya melakukan analisis sesudah 

pembelajaran dengan melihat apakah ada 
ketidaksesuaian saat menggunakan buku siswa 

dalam pembelajaran yang sudah dilakukan, 

kemudian akan saya ulang kembali 

pembelajaran yang kurang sesuai tadi pada 
siswa.  

Guru melakukan analisis setelah 

pembelajaran,  apabila terdapat 
ketidaksesuaian maka guru akan mengulang 

pembelajaran yang kurang sesuai di buku 

siswa.  

Apakah bapak/ibu pernah menemukan 

ketidaksesuaian pada saat menggunakan buku 
siswa kelas VI terbitan kemendikbud edivi 

revisi tahun 2018? 

Dari tema 1 hingga tema 7 tentu saja pernah 

menemukan.  

Pernah ditemukan ketidaksesuaian pada buku 

siswa kelas VI kurikulum 2013.  

Dimana letak ketidaksesuaiannya? Kelas VI sendiri baru menginjak kurikulum 

2013, jadi kesimpangsiuran antara KTSP dan 

Terdapat ketidaksesuaian penyajian  pada 

buku siswa, penyajian rumit dan materi yang 
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Pertanyaan Jawaban Refleksi 

kurikulum 2013 masih ada, masih perlu 

penyesuaian bagi siswa untuk menggunakan 

buku siswa kurikulum 2013. Buku siswa 
kurang sederhana atau dapat dikatakan rumit, 

sehingga guru dan siswa masih mengadopsi 

buku lain untuk penunjang tambahan. Apabila 

hanya fokus pada buku siswa saja masih 
kurang, isi yang disajikan sangat mendasar.  

disajikan kurang mendalam.  

Apakah menurut bapak/ibu analisis pada buku 

siswa terbitan kemendikbud perlu dilakukan? 

Menurut saya perlu dilakukan. Analisis buku siswa terbitan Kemendikbud 

perlu dianalisis.  

 

 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN AHLI BUKU 

 

Informan :  Dosen Pendidikan Fisika UNEJ 

Waktu   : 10 Januari 2020 

No Pertanyaan Jawaban Refleksi 

1 Apakah menurut bapak/ibu analisis pada 

buku siswa tematik terbitan Kemendikbud 

perlu dianalisis? 

Untuk penilaian buku sebenarnya sudah ada pihak 

tersendiri yang ditugaskan untuk menganalisis 

buku. Buku-buku yang diterbitkan semuanya juga 
harus diujikelayakannya terlebih dahulu. Mereka 

memiliki standar kelayakan buku juga. Tapi jika 

analisis dilakukan untuk kegiatan penelitian 
menurut saya tidak apa-apa dilakukan.  

Analisis buku siswa perlu dilakukan. 
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No Pertanyaan Jawaban Refleksi 

2 Apa saja aspek yang dianalsis? Untuk aspek-aspek kelayakan buku saya kira 

semuanya sudah ada pada setiap pusat perbukuan. 

Setiap buku yang akan diterbitkan mempunyai 
aspek yang berbeda-beda mulai dari penyajian luar, 

isi, dsb. Jika untuk buku pelajaran misalnya aspek 

dari penyajian isi apakah sudah sesuai, kegrafikan 

apa sudah sesuai, KD dengan indikator bagaimana,  
saya kira untuk aspeknya dapat dilihat di 

Kemendikbud atau BSNP.  

 

3 Apa saja yang perlu dianalisis dalam aspek 
kesesuaian muatan isi pada buku tersebut? 

Bisa saja yang dinalisis materi yang disajikan sudah 
memenuhi kriteria kurikulum atau belum, ilustrasi 

nya disajikan sesuai atau tidak, silahkan lihat isi 

dari buku siswa itu apa saja. Dan cari sumber yang 

terdapat kriteria kesesuaiannya misalnya di 
kemendikbud, di kurikulum 2013.  
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Lampiran C. Instrumen Kesesuian Isi Buku Siswa dengan Kurikulum 2013 

 

Instrumen Kesesuaian Keluasan Materi  

 

Subtema/ 

PB ke- 

Kompetensi 

Dasar 
Hal 

Analisis 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan A1 A2 A3 A4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                  

Jumlah skor keseluruhan    

 

Petunjuk:  

Memberikan skor dengan tanda (√) pada setiap indikator kesesuaian keluasan materi yang tertera pada buku siswa berdasarkan skala 

berikut. 

Sesuai diberi skor 3 jika penyajikan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif sesuai dengan kebutuhan materi pokok untuk                  

mendukung tercapainya KD pada KI-3. 

Kurang sesuai diberi skor 2 jika penyajikan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif kurang sesuai dengan kebutuhan materi pokok 

untuk  mendukung tercapainya KD pada KI-3. 
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Tidak sesuai diberi skor 1 jika penyajikan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif tidak sesuai dengan kebutuhan materi pokok 

untuk mendukung tercapainya KD pada KI-3. 

Keterangan setiap indikator: 

Materi dalam buku siswa mencakup penyajian fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi yang sesuai dengan kebutuhan materi pokok 

untuk mendukung tercapainya KD pada KI-3. 

A1: Fakta, adalah informasi tentang sifat atau kejadian yang dapat dipahami secara langsung. 

A2: Konsep, adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasikan suatu objek.  

A3: Prosedur, adalah seri-seri atau langkah-langkah berurutan dalam materi pembelajaran yang dilakukan siswa. 

A4: Metakognitif, adalah kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. 
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Instrumen Kedalaman Materi 

 

Subtema/ 

Pembelajaran 

Ke 

Kompetensi 

Dasar 
Hal 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jumlah skor keseluruhan    

Petunjuk:  

Memberikan skor dengan tanda (√) pada setiap indikator kesesuaian kedalaman materi yang tertera pada buku siswa berdasarkan 

skala berikut. 

Sesuai diberi skor 3 jika penjelasan mengenai definisi, contoh, dan latihan soal sesuai dengan KD yang disajikan. 

Kurang sesuai diberi skor 2 jika penjelasan mengenai definisi, contoh, dan latihan soal kurang sesuai dengan KD yang disajikan. 

Tidak sesuai diberi skor 1 jika penjelasan mengenai definisi, contoh, dan latihan soal tidak sesuai dengan KD yang disajikan. 

Keterangan setiap indikator: 

Materi pada buku siswa memuat penjelasan menganai definisi, contoh, dan latihan soal sesuai dengan KD yang disajikan. 

B1: Definisi, adalah suatu arti atau suatu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, dan ciri dari sesuatu. 

B2: Contoh pada materi yang sesuai dengan KD. 

B3: Latihan soal yang sesuai dengan KD. 
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Instrumen Kesesuaian Kegiatan dengan Pendekatan Saintifik 

 

Subtema/ 

PB ke- 

Kompetensi 

Dasar 
Hal 

Kesesuaian Kegiatan dengan 

Pendekatan Saintifik Skor Skor maks. Keterangan 

M1 M2 M3 M4 M5 

    

 

 

   

 

 

 

    

Jumlah 
   

 

Petunjuk:  

Memberikan tanda (√) pada setiap kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik, artinya kegiatan yang disajikan 

pada buku siswa memuat kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. 

Keterangan pendekatan saintifik: 

M1: Mengamati        

1. Kegiatan membaca dari buku teks 

2. Kegiatan melihat menggunakan panca indera. 
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3. Kegiatan mendengar. 

4. Kegiatan menyimak (tanpa atau dengan alat) 

5. Mencatat tentang apa yang diamati/ menggaris bawahi kata-kata yang penting 

M2: Menanya           

1. Melakukan kegitan tanya jawab/ diskusi antara guru dengan siswa. 

2. Mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural tentang informasi yang tidak dipahami. 

3. Mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural tentang informasi tambahan. 

4. Mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural sebagai klarifikasi. 

5. Mengajukan pertanyaan faktual, konseptual, prosedural tentang informasi yang telah diamati. 

M3: Mengumpulkan informasi 

1. Kegiatan mencoba (eksperimen). 

2. Kegiatan membaca/ mengamati buku teks dan selain buku teks. 

3. Mengamati objek/ kejadian/ aktivitas. 

4. Terdapat kegiatan wawancara/ diskusi. 

5. Menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. 

M4: Mengolah Informasi   

1. Mengolah informasi (membuat kesimpulan) dari hasil penelitian. 

2. Mengolah informasi dengan melakukan kegiatan menuliskan hasil pengamatan terhadap objek/ kejadian/ aktivitas. 

3. Mengolah informasi yang dikumpulkan dari buku, surat kabar, dll. 
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4. Mengolah informasi dari hasil wawancara dan atau diskusi. 

5. Menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. 

M5: Mengkomunikasikan  

1. Menyajikan laporan/ olahan informasi dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik (eksperimen). 

2. Menyusun dan menyajikan laporan atau olahan informasi tertulis. 

3. Menyusun dan menyajikan laporan atau olahan informasi lisan. 

4. Menyajikan laporan atau olahan informasi melalui media lainnya. 

5. Menyampaikan tanggapan terhadap pendapat yang dimiliki dari guru maupun siswa. 
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Instrumen Kesesuian Ilustrasi 

 

Ilustrasi 

Subtema/ 

pembelajaran 

ke 

 

Hal 

Kesesuaian Ilustrasi 
Skor 

Skor 

maks. 
Keterangan 

1 2 3 

Media Gambar      

 

 

 

 

 

  

Jumlah skor keseluruhan    

 

Petunjuk:  

Memberikan skor dengan tanda (√) terhadap indikator kesesuaian ilustrasi yaitu media gambar yang disajikan dalam buku siswa 

Sesuai diberi skor 3 jika media gambar sesuai dengan penjelas paparan materi 

Kurang sesuai diberi skor 2 jika media gambar kurang sesuai dengan penjelas paparan materi 

Tidak sesuai diberi skor 1 jika media gambar tidak sesuai dengan penjelas paparan materi 
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Lampiran D. Lembar Validasi Instrumen Kesesuaian Isi Buku dengan 

Kurikulum 2013 
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Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


89 
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Lampiran E. Hasil Kesesuaian Keluasan Materi 

 

Kesesuaian Keluasan Materi 

 

ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2/6 3.3 Menelaah 

keberagama sosial, 

budaya, dan ekomoni 

masyarakat. 

96 PPKn             3 12 A4 (Metakognif) tersaji dalam 

kegiatan Ayo Renungkan pada 

halaman 96. 

3/2 3.3 Menelaah 

keberagama sosial, 

budaya, dan ekomoni 

masyarakat. 

105-

107, 

111 

PPKn             6 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan dengan judul “Yuk, 

Cintai Buah dalam 

Negeri”pada halaman 105-

107. 
A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 111. 

3/4 3.3 Menelaah 

keberagama sosial, 

budaya, dan ekomoni 

masyarakat. 

118-

119, 

124 

PPKn             6 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan dengan judul “Aku 

Cinta Produk Indonesia” pada 

halaman 118-119. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 124. 

1/1 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 
dibaca. 

6-7, 9 Bahasa 

Indonesia 
            9 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan dengan judul 

“Menghasilkan Energi 
Listrik” pada halaman 6. 

A2 (konsep) tersaji dalam teks 

bacaan pada halaman 7. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A4 (metakognitif) tersai dalam 

kegiatan Ayo Renungkan pada 

halaman 9. 

1/3 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

25, 28 Bahasa 

Indonesia 
            9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam teks bacaan 

dengan judul  “Menyalurkan 

Energi Listrik” pada halaman 

25. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 28. 

1/4 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 
dibaca. 

29-30, 

36 

Bahasa 

Indonesia 
            6 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan dengan judul 

“Globalisasi: Dunia Tanpa 
Batas” pada halaman 29. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 36. 

1/6 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

46 Bahasa 

Indonesia 
            6 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam teks bacaan 

dengan judul “Mengapa Mati 

Lampu?” pada halaman 46. 

2/4 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

74-75, 

82 

Bahasa 

Indonesia 
            9 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan  dengan judul 

“Globalisasi, Bermanfaat atau 

Tidak?” pada halaman 74. 

A2 (konsep) tersaji dalam teks 
bacaan pada halaman 75. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 82. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2/6 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

93-94, 

96 

Bahasa 

Indonesia 
            9 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan dengan judul 

“Mengapa Harus Hemat 

Listrik?” pada halaman 93. 

A3 (prosedur) tersaji dalam 

teks bacaan pada halaman 94. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 96. 

3/1 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

98, 104 Bahasa 

Indonesia 
            9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam teks bacaan 

dengan judul “Indonesia 

Luncurkan Program 
Akademik Energi Surya 

Pertama di Asia Tenggara” 

pada halaman 98. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 104. 

3/4 3.2 menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

118, 

124 

Bahasa 

Indonesia 
            9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam teks bacaan 

dengan judul “Aku Cinta 

Produksi Indonesia” pada 

halaman 118. 

A4 (metakognitif) tersaji 
dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 124. 

1/1 3.6 menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi 

listrik. 

8-9 IPA             9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam paragraf pada 

halaman 8. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


93 

 

 

ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Renungkan pada halaman 9. 

1/3 3.6 menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi 

listrik. 

26, 28 IPA             9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam paragraf pada 

halaman 26. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 28. 

2/1  3.6 menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi 

listrik. 

55-56, 

58 

IPA             12 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam paragraf pada 

halaman 55. 

A3 (prosedur) tersaji pada 

halaman 55-56 tentang 

prosedur percobaan 

pembuktian lampu hemat 
energi. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 58. 

3/1 3.6 menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi 

listrik. 

101-

102 

IPA             9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam paragraf pada 

halaman 101. 

A3 (prosedur) tersaji pada 

halaman 102 tentang prosedur 

percobaan sumber alternatif 

energi listrik. 

 

3/3 3.6 menjelaskan cara 
menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi 

listrik. 

116-
117 

IPA             6 12 A3 (prosedur) tersaji pada 
halaman 116-117 tentang 

prosedur membuat kompor 

sederhana tenaga surya. 

A4 (metakognitif) tersaji pada 

kegiatan Ayo Renungkan pada 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

halaman 117. 

1/1 3.3 Menganalisis posisi 

dan peran Indonesia 

dalam kerja sama di 

bidang ekonomi, politik, 

sosial, budaya, teknologi, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

3, 9 IPS             6 12 A1 (fakta) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 3. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 9. 

I1/5 3.3 Menganalisis posisi 

dan peran Indonesia 

dalam kerja sama di 

bidang ekonomi, politik, 

sosial, budaya, teknologi, 

dan pendidikan dalam 
lingkup ASEAN. 

37-38, 

42 

IPS             9 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan berjudul “Batik, Seni 

Tradisional Indonesia yang 

Mendunia” pada halaman 37. 

A2 (konsep) tersaji dalam teks 

bacaan pada halaman 38. 
A4 (metakognitif) tersai dalam 

kegiatan Ayo Renungkan pada 

halaman 42. 

 

2/5 3.3 Menganalisis posisi 

dan peran Indonesia 

dalam kerja sama di 

bidang ekonomi, politik, 

sosial, budaya, teknologi, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

83, 88 IPS             6 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan berjudul “Masyarakat 

ASEAN Bebas Narkoba” pada 

halaman 83. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 88. 

1/2 3.1 Memahami reklame. 13, 21 SBdP             9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 

tersaji dalam paragraf pada 
halaman 13. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 21. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3/1 3.1 Memahami reklame.  108, 

111 

SBdP             6 12 A2 (konsep) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 108. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 111. 

1/2 3.6 Membanding-kan 

prisma tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

14-15, 

21 

Matematika             9 12 A2 (konsep) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 14. 

A3 (prosedur) terdapat pada 

halaman 15 tentang kegiatan 

eksplorasi untuk mengetahui 

rusuk, sisi, titik sudut pada 

kubus.  

A4 (metkognitif) tersaji dalam 
kegiatan Ayo Renungkan pada 

halaman 21. 

1/4 3.6 Membanding-kan 

prisma tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

33-34, 

36 

Matematika              9 12 A1 (fakta) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 33. 

A3 (prosedur) terdapat pada 

halaman 33-34 tentang 

kegiatan untuk menemukan 

diagonal bidang dan diagonal 

ruang kubus. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 36. 

2/2 3.6 Membanding-kan 
prisma tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

63, 67 Matematika              9 12 A1 (fakta) dan A2 (konsep) 
tersaji dalam paragraf pada 

halaman 63.  

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 67. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

A1 A2 A3 A4 
Skor 

Skor 

maks. 
keterangan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1/3 3.4 memahami variasi 

dan kombinasi 

gerakdasar lokomotor, 

non lokomotor, dan 

manipulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri 

 

22-23, 

28 

PJOK             12 12 A1 (fakta) tersaji dalam teks 

bacaan berjudul “Pencak Silat 

di Era Globalisasi” pada 

halaman 22. 

A2 (konsep) tersaji dalam teks 

bacaan berjudul “Kuda-kuda” 

pada halaman 23. 

A3 (prosedur) tersaji dalam 

bacaan pada halaman 23 

tentang cara melakukan 

gerakan kuda-kuda. 

A4 (metakognitif) tersaji 
dalam kegiatan Ayo 

Renungkan padahalaman 28. 

1/6 3.4 Memahami variasi 

dan kombinasi 

gerakdasar lokomotor, 

non lokomotor, dan 

manipulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri 

43-44, 

50 

PJOK             9 12 A2 (konsep) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 43. 

A3 (prosedur) tersaji pada 

halaman 43-44 tentang cara 

melakukan gerakan sikap 

pasang. 

A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 50. 

2/3 3.4 memahami variasi 

dan kombinasi 
gerakdasar lokomotor, 

non lokomotor, dan 

manipulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri 

69-70 PJOK             6 12 A2 (konsep) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 69. 
A4 (metakognitif) tersaji 

dalam kegiatan Ayo 

Renungkan pada halaman 70. 

Total skor keseluruhan 
63 

19,4% 

54 

16,7% 

27 

8,3% 

72 

22,2% 

216 

66,6% 

324 

100% 
Sesuai 
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Lampiran F. Hasil Kesesuaian Kedalaman Materi 

 

Kesesuaian Kedalaman Materi 

 

ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1/2 3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 
budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

18-20 PPKn          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

teks bacaan berjudul “Sahabat Tak 
Terpisahkan” pada halaman 18. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

19-20. 

1/4 3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 
sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

32 PPKn          3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

31-32. 

1/6 3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

48-49 PPKn          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks drama 

sederhana pada halaman 48. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

48-49. 

2/2 3.3 Menelaah 59-62 PPKn          9 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

keberagaman sosial, 
budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

berjudul “Pengrajin Garut yang Menembus 
Dunia” pada halaman 59-61. 

B2 (contoh) tersaji dalam teks bacaan pada 

halaman 61. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

61-62 

2/4  3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 
ekonomi. 

80-82 PPKn          3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

80-82 

2/6 3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

90-92 PPKn          6 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh )tersaji dalam 

teks percakapan pada halaman 90. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

91-92. 

3/2 3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 
4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

105-107 PPKn          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

3 teks bacaan yang berjudul “Yuk, Cintai 

Buah dalam Negeri, Jangan Lupakan Pasar 

Tradisional, Mari Gunakan Produksi 
dalam Negeri” pada halaman 105-107. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

107. 

3/4  3.3 Menelaah 118-119, PPKn          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersai dalam 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

keberagaman sosial, 
budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

121 teks bacaan berjudul “Aku Cinta Produksi 
Indonesia” pada halaman 118-119. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

121. 

3/6 3.3 Menelaah 

keberagaman sosial, 

budaya, dan ekonomi 

masyarakat. 

4.3 Mengampanyekan 

manfaat keberagaman 

sosial, budaya, dan 
ekonomi. 

131 PPKn          3 9 B3 (latihan soal) disajikan dalam bentuk 

diagram tentang apa definisi,  contoh, dan 

manfaat cinta produk Indonesia  pada 

halaman 131. 

1/1 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

6-7 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 

berjudul “Menghasilkan Energi Listrik” 

pada halaman 6-7. 

B2 (contoh) tersaji dalam teks bacaan pada 

halaman 6. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 7. 

1/3 3.2 Menggali isi teks 
penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

25-26 Bahasa 
Indonesia 

         9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 
teks bacaan berjudul “Menyalurkan Energi 

Listrik” pada halaman 25. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

25-26. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


100 

 

 

ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

1/4 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 
menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

29-31 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

teks bacaan berjudul “Globalisasi: Dunia 

tanpa Batas” pada halaman 29-30. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

30-31. 

1/6 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif. 

45-47 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

teks bacaan berjudul “Mengapa Mati 

Lampu?” pada halaman 46. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

46-47. 

2/1 4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

52 Bahasa 

Indonesia 
         3 9 B3 (latihan soal) tersaji dalam bentuk 

diagram untuk menuliskan informasi 

penting yang diperoleh dari kegiatan 

menyimak, terdapat pada halaman 52. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif. 

2/3 4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

72 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B3 (latihan soal) tersaji dalam bentuk 

diagram untuk menuliskan informasi 

penting yang diperoleh dari kegiatan 

menyimak, terdapat pada halaman 72. 

2/4 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 
penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

74-76 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 

berjudul “Globalisasi: Bermanfaat atau 

Tidak” pada halaman 74-75. 

B2 (contoh) tersaji dalam teks bacaan pada 

halaman 74. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
75-76 

2/6 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

93-95 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 

berjudul “Mengapa Harus Hemat Listrik?” 

pada halaman 93-94 

B2 (contoh) tersaji dalam teks bacaan pada 

halaman 93. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

94-95 

3/1  3.2 Menggali isi teks 98-99 Bahasa          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks eksplanasi 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

Indonesia berjudul “Indonesia Luncurkan Program 
Akademi Energi Surya Pertama di Asia 

Tenggara” pada halaman 98-99. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

99. 

 

3/3 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 
4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

114-115 Bahasa 

Indonesia 
         6 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks eksplanasi 

berjudul “Teknologi Hijau di Era 

Globalisasi” pada halaman 144. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
114-115. 

 3/4 3.2 Menggali isi teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 
penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

118-120 Bahasa 

Indonesia 
         9 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 

berjudul “Aku Cinta Produksi Indonesia” 

pada halaman 118-119. 

B2 (contoh) tersaji dalam teks bacaan pada 

halaman 118. 
B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

119-120. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


103 

 

 

ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3/6 3.2 Menggali isi teks 
penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah yang didengar dan 

dibaca. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian info dari teks 

penjelasan (eksplanasi) 

ilmiah secara lisan, tulis, 

dan visual dengan 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

132 Bahasa 
Indonesia 

         3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
132 dengan menyajikan informasi yang 

diperoleh dari kegiatan membaca kembali 

teks eksplanasi pada pembelajaran 

sebelumnya. 

1/1 3.6 Menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 
menghemat energi listrik. 

4.6 Menyajikan karya 

tentang berbagai cara 

melakukan penghematan 

energi dan usulan alternatif 

energi listrik. 

8 IPA          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 8. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 8 
tentang proses dihasilkannya energi listrik 

oleh pembangkit listrik mikrohidro. 

1/3 3.6 Menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi listrik. 

4.6 Menyajikan karya 

tentang berbagai cara 
melakukan penghematan 

energi dan usulan alternatif 

energi listrik. 

26-27 IPA          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 26. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 27 

tentang kelanjutan menulis proses 

dihasilkannya energi listrik oleh 

pembangkit listrik mikrohidro. 

2/1 3.6 Menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

55-57 IPA          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 55. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

menghemat energi listrik. 
4.6 Menyajikan karya 

tentang berbagai cara 

melakukan penghematan 

energi dan usulan alternatif 

energi listrik. 

56-57 mengenai hasil percobaan 
pembuktian lampu hemat energi. 

2/3 3.6 Menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi listrik. 

70-71 IPA          3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

70-71 tentang penghematan energi listrik. 

3/1 3.6 Menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi listrik. 

4.6 Menyajikan karya 
tentang berbagai cara 

melakukan penghematan 

energi dan usulan alternatif 

energi listrik. 

102-103 IPA          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 102. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

103 tentang laporan kegiatan percobaan 

sumber alternatif energi listrik. 

3/3 3.6 Menjelaskan cara 

menghasilkan, 

menyalurkan, dan 

menghemat energi listrik. 

4.6 Menyajikan karya 

tentang berbagai cara 

melakukan penghematan 

energi dan usulan alternatif 
energi listrik. 

116-117 IPA          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks berjudul 

“Kompor Sederhama Tenaga Surya” pada 

halaman 116-117. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

117 tentang laporan hasil percobaan 

menghemat energi menggunakan tenaga 

surya. 

1/1 3.3 Menganalisis posisi 

dan peran Indonesia dalam 

kerja sama di bidang 

ekonomi, politik, sosial, 

1-5 IPS          9 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 1-2 dan teks bacaan berjudul 

“Menlu Hillary Clinton Promosikan 

Angklung ke Dunia” pada halaman 3-4. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

budaya, teknologi, dan 
pendidikan dalam lingkup 

ASEAN. 

4.3 Menyajikan hasil 

analisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, soaisal, budaya, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

B2 (contoh) tersaji dalam paragraf pada 
halaman 2. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

1,2,4, dan 5.  

1/5 3.3 Menganalisis posisi 

dan peran Indonesia dalam 

kerja sama di bidang 

ekonomi, politik, sosial, 
budaya, teknologi, dan 

pendidikan dalam lingkup 

ASEAN. 

4.3 Menyajikan hasil 

analisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, soaisal, budaya, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

37-41 IPS          9 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 

berjudul “Batik, Seni Tradisional Indnesia 

yang Mendunia” pada halaman 37-38 dan 

tersaji dalam paragraf pada halaman 40. 
B2 (contoh) tersaji dalam teks bacaan pada 

halaman 38. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

38-41 

2/1 4.3 Menyajikan hasil 

analisis posisi dan peran 
Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, soaisal, budaya, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

53-54 IPS          3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

53-54 dalam bentuk diagram dengan 
menuliskan bentuk dan peran Indonesia 

dalam hubungan kerja sama dengan negara 

di Asia Tenggara.  

2/5 3.3 Menganalisis posisi 83-86 IPS          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

dan peran Indonesia dalam 
kerja sama di bidang 

ekonomi, politik, sosial, 

budaya, teknologi, dan 

pendidikan dalam lingkup 

ASEAN. 

4.3 Menyajikan hasil 

analisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, soaisal, budaya, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

berjudul “Masyarakat ASEAN Bebas 
Narkoba” pada halaman 83. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

84-86 dalam bentuk pertanyaan dan 

kegiatan membuat poster untuk 

mengampanyekan “katakan tidak untuk 

narkotika” 

 

3/1 4.3 Menyajikan hasil 
analisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, soaisal, budaya, 

dan pendidikan dalam 

lingkup ASEAN. 

100 IPS          9 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
100 tentang hasil analisis bentuk kerja 

sama Indonesia dengan negara-negara Asia 

Tenggara di era globalisasi dan peran 

Indonesia dalam kerja sama tersebut.  

3/5 4.3 Menyajikan hasil 

analisis posisi dan peran 

Indonesia dalam kerja 

sama di bidang ekonomi, 

politik, soaisal, budaya, 

dan pendidikan dalam 
lingkup ASEAN. 

125-126 IPS          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 126. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

125-126 tentang sikap, tujuan, manfaat, 

dan contoh kerja sama ASEAN yang 

tersaji dalam bentuk bagan. 

1/2 3.1 Memahami reklame 

4.3 Membuat reklame 

11-13 SBdP          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 13. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

11-13. 

1/5 4.3 Membuat reklame 41 SBdP          3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 41 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

tentang pembuatan poster kebudayaan di 
daerah tempat tinggal. 

2/2 3.1 Memahami reklame 

4.3 Membuat reklame 

67 SBdP          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 67. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 67 

dengan menuliskan pendapat tentang 

poster buatan teman.  

2/5 3.1 Memahami reklame 

4.3 Membuat reklame 

86 SBdP          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 86. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 86 

dengan menyusun kerangka gagasan untuk 

membuat brosur untuk mengampanyekan 

“katakan tidak untuk narkotika” 

3/2 3.1 Memahami reklame 

4.3 Membuat reklame 

105, 108 SBdP           6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 108. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
105 tentang pesan yang disampaikan 

dalam poster. 

3/5 3.1 Memahami reklame 

4.3 Membuat reklame 

125 SBdP          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam kalimat pada 

halaman 125. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

125 dengan membuat poster bertema cinta 

tanah air. 

1/2 3.6 Membanding-kan 

prisma tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

4.6 Mengidentifikas 

prisma, tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

14-17 Matematika           9 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 14-15. 

B2 (contoh) tersaji dalam paragraf pada 

halaman 14. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

14, 16-17. 

1/4 3.6 Membanding-kan 
prisma tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

33-35 Matematika           6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf pada 
halaman 33-34. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4.6 Mengidentifikas 
prisma, tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

34-35 tentang kegiatan mencari diagonal 
ruang kubus. 

1/5 4.6 Mengidentifikas 

prisma, tabung, limas, 

kerucut, dan bola. 

42 Matematika           3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 42 

dalam bentuk diagram frayer dengan 

mengidentifikasi contoh, bukan contoh, 

dan ciri-ciri kubus. 

2/2 3.7 Menjelaskan bangun 

ruang yang merupakan 

gabungan dari beberapa 

bangun ruang, serta luas 

permukaan dan 

volumenya. 

4.7 Mengidenfikasi 

bangun ruang yang 
merupakan gabungan dari 

beberapa bangun ruang, 

serta luas permukaan dan 

volumenya. 

63-66 Matematika           6 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 63. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

63-66. 

2/4  3.7 Menjelaskan bangun 

ruang yang merupakan 

gabungan dari beberapa 

bangun ruang, serta luas 

permukaan dan 

volumenya. 

4.7 Mengidenfikasi 

bangun ruang yang 
merupakan gabungan dari 

beberapa bangun ruang, 

serta luas permukaan dan 

volumenya. 

77-80 Matematika           6 9 B1 (definisi) tersaji dalam kalimat pada 

halaman 80. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

78-80.  

2/5 4.7 Mengidenfikasi 87-88 Matematika           3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada hlaman 87-
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

bangun ruang yang 
merupakan gabungan dari 

beberapa bangun ruang, 

serta luas permukaan dan 

volumenya. 

88 tentang menghitung volume pada 
kubus. 

3/2 3.7 Menjelaskan bangun 

ruang yang merupakan 

gabungan dari beberapa 

bangun ruang, serta luas 

permukaan dan 

volumenya. 

4.7 Mengidenfikasi 

bangun ruang yang 

merupakan gabungan dari 
beberapa bangun ruang, 

serta luas permukaan dan 

volumenya. 

108-111 Matematika           6 9 B1 (definisi) tersaji dalam kalimat pada 

halaman 110. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

108-111 tentang menghitung luas 

permukaan kubus. 

3/4 3.7 Menjelaskan bangun 

ruang yang merupakan 

gabungan dari beberapa 

bangun ruang, serta luas 

permukaan dan 

volumenya. 

4.7 Mengidenfikasi 

bangun ruang yang 

merupakan gabungan dari 
beberapa bangun ruang, 

serta luas permukaan dan 

volumenya. 

122-124 Matematika           6 9 B1 (definisi) tersaji dalam kalimat pada 

halaman 123. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

122-124 tentang menghitung luas 

permukaan bangun. 

3/5  4.7 Mengidenfikasi 

bangun ruang yang 

merupakan gabungan dari 

127-128 Matematika           3 9 B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

127-128 tentang menghitung luas 

permukaan bangun. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

beberapa bangun ruang, 
serta luas permukaan dan 

volumenya. 

1/3 3.4 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

22-24 PJOK          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam teks bacaan 

berjudul “Pencak Silat di Era Globalisasi” 

pada halaman 22 dan tersaji dalam 

paragraf pada halaman 24. 

B2 (contoh) tersaji dalam bacaan berjudul 

“Pencak Silat di Era Globalisasi” pada 

halaman 22. 

1/6 3.4 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 
membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

43-44 PJOK          6 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh) tersaji dalam 

paragraf pada halaman 43-44. 

2/3 3.4 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

68-69 PJOK          3 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf tentang 

jenis pukulan dalam silat pada halaman 68-

69. 

2/6 3.4 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 
manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

4.4 Mempraktikkan variasi 

89 PJOK          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam kalimat pada 

halaman 89. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 89 

tentang menyusun rencana agar 
keterampilam silat meningkat. 
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ST/PB 

ke- 
Kompetensi Dasar Hal 

Materi 

Pelajaran 

Kedalaman Materi 

Skor 
Skor 

maks. 
Keterangan B1 B2 B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

dan kombinasi gerak dasar 
lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

3/3  3.4 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

4.4 Mempraktikkan variasi 
dan kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 

seni beladiri. 

112-114 PJOK          9 9 B1 (definisi) dan B2 (contoh)  tersaji 

dalam paragraf tentang sikap pasang dalam 

pencak silat pada halaman 112. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

114. 

3/6 3.4 Memahami variasi dan 

kombinasi gerak dasar 

lokomotor , non 

lokomotor, dan 

manupulatif untuk 

membentuk gerak dasar 
seni beladiri. 

130 PJOK          6 9 B1 (definisi) tersaji dalam paragraf tentang 

gerak dasar dalam pencak silat pada 

halaman 130. 

B3 (latihan soal) terdapat pada halaman 

130 tentang penjelasan gerak dasar pencak 

silat. 

Total skor 
120 

25,2% 

63 

13,2% 

153 

32% 

336 

70,4% 

477 

100% 
Sesuai  
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Lampiran G. Hasil Kesesuaian Kegiatan dengan Pendekatan Saintifik 

   

Kesesuaian Kegiatan dengan Pendekatan Saintifik 

 

Sub 

tema 

PB 

ke- 

Pendekatan Saintifik 
Skor 

Skor  

maks. 

 

Keterangan  M1 M2 M3 M4 M5 

1 

1      5 5 

Pada pembelajaran 1 memuat materi Bahasa. Indonesia, IPA, dan IPS 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

2      5 5 

Pada pembelajaran 2 memuat materi PPKn, Matematika, dan SBdP 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 
(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

3      5 5 

Pada pembelajaran 3 memuat materi Bahasa. Indonesia, IPA,dan 

PJOK dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), 

M3 (mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

4  -    4 5 

Pada pembelajaran 4 memuat materi PPKn, Bahasa. Indonesia, dan 

Matematia dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), 

M3(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

5      5 5 

Pada pembelajaran 5 memuat materi IPS, Matematika, dan SBdP 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 
pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  
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Sub 

tema 

PB 

ke- 

Pendekatan Saintifik 
Skor 

Skor  

maks. 

 

Keterangan  M1 M2 M3 M4 M5 

6      5 5 

Pada pembelajaran 6 memuat materi PPKn, Bahasa. Indoneia, dan 

PJOK dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), 

M3 (mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

2 

1      5 5 

Pada pembelajaran 1 memuat materi Bahasa. Indonesia, IPA, dan IPS 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

2  -    4 5 

Pada pembelajaran 2 memuat materi PPKn, Matematia, dan SBdP 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M3 (mengumpulkan 

informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 (mengkomunikasikan).  

3  -    4 5 

Pada pembelajaran 3 memuat materi Bahasa. Indonesia, IPA, dan 
PJOK dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati),M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

4      5 5 

Pada pembelajaran 4 memuat materi PPKn,  Bahasa. Indonesia, dan 

Matematika dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang 

sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 

(menanya), M3 (mengumpulkan informasi), M4 (mengolah 

informasi), dan M5 (mengkomunikasikan).  

5      5 5 

Pada pembelajaran 5 memuat materi Matematia, IPS, dan SBdP 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 
(mengkomunikasikan).  

6  -    4 5 
Pada pembelajaran 6 memuat materi PPKn, Bahasa. Indonesia, dan 

PJOK dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati),M3 
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Sub 

tema 

PB 

ke- 

Pendekatan Saintifik 
Skor 

Skor  

maks. 

 

Keterangan  M1 M2 M3 M4 M5 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

3 

1      5 5 

Pada pembelajaran 1 memuat materi Bahasa. Indonesia, IPA, dan IPS 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

2      5 5 

Pada pembelajaran 2 memuat materi PPKn, Matematika, SBdP 

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

3      5 5 

Pada pembelajaran 3 memuat materi Bahasa. Indonesia, IPA, dan 

PJOK dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), 
M3 (mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

4  -    4 5 

Pada pembelajaran 4 memuat materi PPKn, Bahasa. Indonesia, dan 

Matematika dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang 

sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati),M3 

(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  

5   -   4 5 

Pada pembelajaran 5 memuat materi Matematika, IPS, dan SBdP  

dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai dengan 

pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M2 (menanya), M4 

(mengolah informasi), dan M5 (mengkomunikasikan).  

6  -    4 5 

Pada pembelajaran 6 memuat materi PPKn, Bahasa. Indonesia, dan 

PJOK dimana dalam materi tersebut memuat kegiatan yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik yaitu M1 (mengamati), M3 
(mengumpulkan informasi), M4 (mengolah informasi), dan M5 

(mengkomunikasikan).  
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Sub 

tema 

PB 

ke- 

Pendekatan Saintifik 
Skor 

Skor  

maks. 

 

Keterangan  M1 M2 M3 M4 M5 

Jumlah skor 
18 

20% 

12 

11,2% 

17 

18,8% 

18 

20% 

18 

20% 

83 

91,2% 

90 

100% 
Sangat sesuai 

 

 

Kesesuaian Kegiatan dengan Komponen Mengamati 

Komponen Mengamati (M1) 

PB ke- Kegiatan membaca 

dari buku teks (1) 

Kegiatan melihat 

menggunakan panca 

indra (2) 

Kegiatan mendengar 

(3) 

Kegiatan menyimak (tanpa 

atau dengan alat) (4) 

Mencatat tentang apa yang 

diamati/ menggaris bawahi 

kata-kata yang penting (5) 

Skor  

Subtema 1 

1 2 3 - - 2 7 

2 1 2 - - 1 4 

3 1 1 - - 2 4 

4 1 1 - - 1 3 

5 1 - - - - 1 

6 1 2 1 1 1 6 

Subtema 2 

1 - 1 1 1 - 3 

2 1 1 - - - 2 

3 - 1 1 1 1 4 

4 1 - - - - 1 

5 1 - - - - 1 

6 1 - - - - 1 

Subtema 3 

1 1 1 - - 1 3 

2 1 1 - - - 2 

3 1 - - - - 1 

4 1 - - - 1 2 
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Komponen Mengamati (M1) 

PB ke- Kegiatan membaca 

dari buku teks (1) 

Kegiatan melihat 

menggunakan panca 

indra (2) 

Kegiatan mendengar 

(3) 

Kegiatan menyimak (tanpa 

atau dengan alat) (4) 

Mencatat tentang apa yang 

diamati/ menggaris bawahi 

kata-kata yang penting (5) 

Skor  

5 - 1 - - - 1 

6 - 1 - - - 1 

Jumlah 

skor 

15 

32% 

16 

34,1% 

3 

6,3% 

3 

6,3% 

10 

21,3% 

47 

100% 

 

Kesesuaian Kegiatan dengan Komponen Menanya 

Komponen Menanya (M2) 

PB ke- Melakukan 

kegiatan tanya 

jawab/diskusi 

antara guru 

dengan siswa (1) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural tentang 

informasi yang  

tidak dipahami (2) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural tentang 

informasi tambahan (3) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural sebagai 

klarifikasi (4) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural tentang 

informasi yang telah 

diamati (5) 

 

Skor  

Subtema 1 

1 - - 1 - - 1 

2 1 - - - 1 2 

3 1 - 1 - - 2 

4 - - - - - - 

5 - - 1 - - 1 

6 - - 1 - - 1 

Subtema 2 

1 1 - - - - 1 

2  - - - - - 

3 - - - - - - 

4 1 - - - - 1 

5 1 - - - - 1 

6 - - - - - - 

Subtema 3 
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Komponen Menanya (M2) 

PB ke- Melakukan 

kegiatan tanya 

jawab/diskusi 

antara guru 

dengan siswa (1) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural tentang 

informasi yang  

tidak dipahami (2) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural tentang 

informasi tambahan (3) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural sebagai 

klarifikasi (4) 

Mengajukan pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural tentang 

informasi yang telah 

diamati (5) 

 

Skor  

1 1 - - - - 1 

2 1 - - - - 1 

3 - - - - 1 1 

4 - - - -  - 

5 - - - - 1 1 

6 - - - - - - 

Jumlah 

skor 

7 

50% 

- 

0% 

4 

28,5% 

- 

0% 

3 

21,4% 

14 

100% 

 

 

Kesesuaian Kegiatan dengan Komponen Mengumpulkan Informasi 

Komponen Mengumpulkan Informasi (M3) 

PB ke- Kegiatan 

mencoba 

(eksperimen) (1) 

Kegiatan membaca/ 

mengamati buku teks dan 

selain buku teks (2) 

Mengamati objek/ 

kejadian/ aktivitas (3) 

Terdapat kegiatan 

wawancara/diskusi (4) 

Menarik kesimpulan dari 

informasi yang diperoleh 

(5) 

Skor  

Subtema 1 

1 - 2 - - - 2 

2 1 1 1 - - 3 

3 - 1 - 1 - 2 

4 1 1 1 2 - 5 

5 - 1 - 1 1 3 

6 - 1 - 2 - 3 

Subtema 2 

1 1 - - 3 1 4 

2 - 1 - 1 - 2 
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Komponen Mengumpulkan Informasi (M3) 

PB ke- Kegiatan 

mencoba 

(eksperimen) (1) 

Kegiatan membaca/ 

mengamati buku teks dan 

selain buku teks (2) 

Mengamati objek/ 

kejadian/ aktivitas (3) 

Terdapat kegiatan 

wawancara/diskusi (4) 

Menarik kesimpulan dari 

informasi yang diperoleh 

(5) 

Skor  

3 -  - - 1 - 1 

4 1 1 - 1 - 3 

5 - 1 - 1 - 2 

6 - 1 - 1 - 2 

Subtema 3 

1 1 1 - 1 - 3 

2 - 1 - 1 - 2 

3 1 - - - - 1 

4 - 1 - - 1 2 

5 - - - - - - 

6 - 1 - - - 1 

Jumlah 

skor 

6 

15% 

15 

37,5% 

2 

5% 

15 

37,5% 

2 

5% 

40 

100% 

 

 

Kesesuaian Kegiatan dengan Komponen Mengolah Informasi 

Komponen Mengolah Informasi (M4) 

PB ke- Mengolah informasi 

(membuat 

kesimpulan) dari 

hasil penelitian (1) 

Mengolah informasi dengan 

melakukan kegiatan 

menuliskan hasil pengamatan 

terhadap objek/ kejadian/ 

aktivitas (2) 

Mengolah informasi yang 

dikumpulkan dari buku, 

surat kabar, dll (3) 

Mengolah informasi dari 

hasil wawancara dan atau 

diskusi (4) 

Menarik kesimpulan 

dari informasi yang 

diperoleh (5)  

Skor  

Subtema 1 

1 - 2 - - 1 3 

2 1 1 - - 1 3 

3 1 1 - 1 - 1 

4 2 - - 2 1 5 

5 1 1 - 1 - 3 
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Komponen Mengolah Informasi (M4) 

PB ke- Mengolah informasi 

(membuat 

kesimpulan) dari 

hasil penelitian (1) 

Mengolah informasi dengan 

melakukan kegiatan 

menuliskan hasil pengamatan 

terhadap objek/ kejadian/ 

aktivitas (2) 

Mengolah informasi yang 

dikumpulkan dari buku, 

surat kabar, dll (3) 

Mengolah informasi dari 

hasil wawancara dan atau 

diskusi (4) 

Menarik kesimpulan 

dari informasi yang 

diperoleh (5)  

Skor  

6 - - 1 1 - 2 

Subtema 2 

1 1 1 - - - 2 

2 - 1 - 1 - 2 

3 - - - 1 - 1 

4 1 - 1 - - 2 

5 - - - 1 - 1 

6 - - - 1 - 1 

Subtema 3 

1 1 - - 1 - 2 

2 - - - 1 - 1 

3 - - 1 - - 1 

4 - - 1 1 - 2 

5 - 1 - - - 1 

6 - 1 - 1 - 2 

Jumlah 

skor 

7 

21,2% 

8 

24,3% 

4 

12,1% 

11 

33,3% 

3 

9,1% 

33 

100% 
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Kesesuaian Kegiatan dengan Komponen Mengkomunikasikan 

Komponen Mengkomunikasikan (M5) 

PB ke- Menyajikan laporan/ 

olahan informasi dalam 

bentuk bagan, diagram, 

atau grafik (penelitian) 

(1) 

Menyusun dan 

menyajikan laporan 

atau olahan informasi 

tertulis (2) 

Menyusun dan 

menyajikan laporan atau 

olahan lisan (3) 

Menyajikan laporan atau 

olahan informasi melalui 

media lainnya (4) 

Menyampaikan 

tanggapan terhadap 

pendapat yang dimiliki 

dari guru maupun siswa 

(5) 

Skor  

Subtema 1 

1 - 2 - - - 2 

2 - - 1 - - 1 

3 1 - - - - 1 

4 - 1 - - - 1 

5 1 - - - - 1 

6 - 2 - - - 2 

Subtema 2 

1 1 2 - - - 3 

2 - 1 1 - - 2 

3 - 1 - - - 1 

4 - 1 - - - 1 

5 - 1 - - - 1 

6 - 1 - - - 1 

Subtema 3 

1 1 2 - - - 3 

2 - 1 - - - 1 

3 1 - - - - 1 

4 - 1 - - - 1 

5 - 1 1 - - 2 

6 - 1 - - - 1 

Jumlah 

skor 

5 

19,2% 

18 

69,3% 

2 

7,7% 

1 

3.8% 

- 

0% 

26 

100% 
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Lampiran H. Hasil Kesesuaian Ilustrasi 

Kesesuaian Ilustrasi 

 

SB/PB 

ke- 
Hal 

Ilustrasi 
Skor 

Skor 

maks. 
Keterangan 

1 2 3 

1/1 
1    3 3 

Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa peta dunia untuk sebagai penjelas pada materi 

IPS (kerjasama dibidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ) 

2    3 3 
Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa beragam produk dari berbagai negara sebagai 

informasi pada materi IPS (kerja sama dibidang ekonomi dalam lingkup ASEAN). 

3    3 3 
Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa foto sebagai penjelas teks bacaan pada materi 

IPS. 

6    3 3 
Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar proses pembangkit 

listrik tenaga air sebagai penjelas pada materi IPA. 

8    3 3 
Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro 
sebagai informasi pada materi IPA. 

1/2 11    3 3 Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa reklame sebagai informasi pada materi SBdP. 

14    3 3 
Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar berbagai bentuk kemasan berbagai 

produk sebagai informasi dalam materi matematika (bangun ruang) 

1/3 
23    3 3 

Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar cara melakukan 

gerakan kuda-kuda pada materi PJOK (pencak silat) 

25    3 3 
Sebagai penjelas topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar proses penyaluran listrik sebagai penjelas 

teks bacaan pada materi IPA. 

26    3 3 
Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa foto tokoh penemu sistem transmisi sebagai 

informasi pada materi IPA. 

1/4 
29    3 3 

Sebagai penjelas topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar para tokoh dari berbagai negara pada 

materi bahasa Indonesia   

33    3 3 
Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar telepon sebagai 

pendukung siswa dalam kegiatan bereksplorasi pada materi matematika.  

 
34    3 3 

Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar telepon sebagai 

pendukung siswa dalam kegiatan bereksplorasi pada materi matematika. 

1/5 
37    3 3 

Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar kegiatan membuat batik pada materi 

IPS. 
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SB/PB 

ke- 
Hal 

Ilustrasi 
Skor 

Skor 

maks. 
Keterangan 

1 2 3 

38    3 3 
Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar batik sebagai informasi pada teks 
bacaan pada materi IPS.  

1/6 
44    2 3 

Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi brupa gambarcara melakukan gerakan sikap pasang 

dalam materi PJOK (pencak silat).  

45    3 3 
Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar mengenai faktor yang dapat 

menyebabakan listrik mati sebagai penjelas teks bacaan pada materi bahasa Indonesia. 

2/1 
51    3 3 

Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa foto forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik 

(APEC) di Manila pada materi IPS.  

56    3 3 
Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar rangkaian lampu sebagai penjelas teks 

prosedur pada materi IPA. 

2/2 
60    3 3 

Sebagai informasi dari topik yang dibalas. Ilustrasi berupa gambar tokoh yang dibahas dalam teks 

bacaan pada materi PPKn. 

63    3 3 
Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar rubrik sebagai penjelas paragraf pada 

materi matematika. 

64    3 3 
Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa 3 macam kubus sebagai 

penjelas dan pendukung kegiatan mengidentifikasi pada matematika. 

2/3 
68    3 3 

Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar penjelas cara 

melakukan gerakan pukulan dalam pencak silat pada materi PJOK. 

69    3 3 
Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar penjelas cara 

melakukan gerakan tangkisan dalam pencak silat pada materi PJOK. 

70    3 3 
Sebagai pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar kegiatan menghemat listrik pada 

materi IPA.  

2/4 
77    3 3 

Sebagai pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar kubus dan balok sebagai 
pendukung kegiatan eksplorasi pada materi matematika. 

2/5 
83    3 3 

Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar 10 negara yang termasuk dalam 

negara ASEAN dan gambar poster sebagai informasi dalam teks bacaan pada materi IPS. 

2/6 - - - - - - - 

3/1 
101    3 3 

Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar cara kerja panel listrik tenaga surya 

pada materi IPA. 

102    3 3 
Sebagai penjelas dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar rangkaian percobaan sumber alternatif 

energi listrik sebagai penjelas teks prosedur pada materi IPA. 
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SB/PB 

ke- 
Hal 

Ilustrasi 
Skor 

Skor 

maks. 
Keterangan 

1 2 3 

3/2 105    3 3 Sebagai informasi dari topik yang dibahas. Ilustrasi  berupa poster sebagai informasi pada materi SBdP. 

106    2 3 

Sebagai penjelas dari topik yang dibahas, namun kurang sesuai dengan bacaan yang sedang dibahas. 
Bacaan tersebut membahas gerakan cinta produk Indonesia, namun gambar yang disajikan kurang sesuai 

karena kurang menunjukkan produk-produk Indonesia dan gambar hanya mengilustrasikan kegiatan jual 

beli sayur mayur di pasar.  

3/3 
113    3 3 

Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar cara melakukan 4 

gerak dasar dalam pencak silat pada materi PJOK. 

116    3 3 
Sebagai penjelas dan pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar tahapan membuat 

kompor sederhana tenaga surya sebagai penjelas dan pendukung dalam teks prsedur pada materi IPA.  

3/4 
122    3 3 

Sebagai pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar bangun ruang sebagai pendukung 

untuk menghitung luas permukaan bangun pada materi matematika. 

3/5 
127    3 3 

Sebagai pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar bangun ruang sebagai pendukung 

untuk menghitung luas permukaan bangun pada materi matematika. 

3/6 
135    3 3 

Sebagai pendukung dari topik yang dibahas. Ilustrasi berupa gambar bangun ruang sebagai pendukung 

untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun pada materi matematika. 

Total skor 
0 

0% 

2 

1,8% 

105 

97,2% 

107 

99% 

108 

100% 
Sangat sesuai 
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Lampiran I. Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 Kelas VI Tema 4 Globalisasi 
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A. Identitas Diri 
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NIM    : 160210204061 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir  : Ponorogo, 27 Oktober 1998 

Alamat asal   : Dukuh Krajan RT/RW O03/002 Desa Mrayan Kecamatan 

   Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

Agama    : Islam 

Nama Ayah   : Sumadi 

Nama Ibu   : Sutri Handayani 

Program Studi   : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan    : Ilmu Pendidikan 

Fakultas    : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

No Talun Lulus Instansi Pendidikan Tempat 

1 2004 TK Dharma Wanita Ponorogo 

2 2010 SDN 1 Mrayan Ponorogo 

3 2013 SMPN 2 Ngrayun Ponorogo 

4 2016 SMAN 2 Ponorogo Ponorogo 
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