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ABSTRAK 
 
Yuli Yanti. 2015. Analisis Buku Ajar Fikih kelas VI (Studi Komparasi di MI 
Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah). Tesis. Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah. Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 
 
Kata Kunci: Buku Ajar, Fikih 
 
Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran adalah 
memilih buku ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai 
kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang pemilihan 
buku ajar fikih dan kualitas buku ajar fikih kelas VI di MI Sultan Agung dan SD 
IT Ar-Rahmah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif, yaitu 
mengkomparasikan buku ajar fikih kelas VI yang digunakan oleh MI Sultan 
Agung dan SD IT Ar-Rahmah. Adapun buku ajar yang diteliti yaitu buku ajar 
pelajaran fikih kelas VI yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai dan Erlangga. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan metode (content analysis) analisis isi kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemilihan buku ajar fikih di MI 
Sultan Agung lebih konsisten dengan menggunakan penerbit Tiga Serangkai. 
Pemilihan tersebut didasarkan atas kesepakatan buku ajar untuk seluruh Madrasah 
Ibtidaiyah yang ada di Yogyakarta, sedangkan pemilihan buku ajar fikih di SD IT 
Ar-Rahmah lebih kepada kesepakatan wali kelas dan hasil evaluasi buku ajar 
setelah digunakan hingga mendapatkan buku ajar yang dianggap paling sesuai 
untuk digunakan. Kedua, kualitas bahan ajar yang digunakan di MI Sultan Agung 
dianggap baik karena, dalam penyajian isi materi secara keseluruhan sudah sesuai 
dengan SK dan KD. Kualitas buku ajar yang digunakan di SD IT Ar-Rahmah 
cukup baik karena, dalam penyajian isi materi secara keseluruhan sudah sesuai 
dengan SK dan KD, namun membutuhkan peninjauan pada kd mempraktikkan 
tata cara pinjam meminjam. Ketiga, dari segi persamaan, buku ajar di MI Sultan 
Agung dan SD IT Ar-Rohmah secara keseluruhan, isi materi mencakup aspek 
afektif, kognitif dan psikomotorik. Dari segi perbedaan, buku ajar di MI Sultan 
Agung dari segi latihan dan evaluasi pada ranah afektif, kognitif, dan 
psikomotorik lebih memiliki kekritisaan, kekreatifan dan keinovatifan melalui 
soal analisis, sintesis dan evaluasi dengan mengangkat kasus-kasus. Sedangkan 
buku ajar di SD IT Ar-Rohmah, penyajian tugas atau latihan banyak didominasi 
pengetahuan dan pemahaman dan tidak ada soal yang berbentuk kasus-kasus. 
 

 



viii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman 

pada  Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A.   Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab  

Nama  
 

Huruf Latin 
 

Keterangan 
 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 bā’ b Be ب

 tā’ t Te ت

 ṡā’ ṡ Es (dengan satu titik di atas) ث

 Jīm j Je ج

 ḥā’ ḥ Ha (dengan satu titik di bawah) ح

 khā’ kh Ka dan Ha خ

 Dāl d De د

 Żāl ż Zet (dengan satu titik di atas) ذ

 rā’ r Er ر

 Zāi z Zet ز

 Sīn s Es س

 Syīn sy Es dan Ye ش

 ṣād ṣ Es (dengan satu titik di bawah) ص

 ḍād ḍ De (dengan satu titik di bawah) ض

 ṭā’ ṭ Te (dengan satu titik di bawah) ط

 ẓā’ ẓ Zet (dengan satu titik di bawah) ظ
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 ʿain ʿ koma terbalik di atas ع

 Gain g Ge غ

 fā’ f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 Lām l El ل

 Mīm m Em م

 Nūn n En ن

 hā’ h We ه

 Wāwu w Ha و

 Hamzah ء
tidak 

dilambangkan 
atau ’ 

apostrof, tetapi lambang ini tidak 
dipergunakan untuk hamzah di awal kata 

 yā’ y Ye ي

 
b.   Konsonan Rangkap 

           Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 

     Contoh :      انبر          ditulis     rabbanâ  

 
c.    Tā’ marbūṭah di akhir kata 

     Transliterasinya menggunakan : 

a.    Tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya h, 

kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, 

seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

      Contoh : ةطَلْح  ditulis     ṭalhah 
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b.   Pada kata yang terakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan h. 

         Contoh : ُةضواْالَطْفَالِ ر   ditulis  rauḍah al-aṭfāl 

c.    Bila dihidupkan ditulis t. 

         Contoh : ُةضواْالَطْفَالِ ر   ditulis  rauḍatul aṭfāl 

d.   Vokal Pendek 

Harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u. 

Contoh:          ركَس    ditulis     kasara  

              رِبضي  ditulis     yaḍribu 

e.    Vokal Panjang 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-

masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron 

seperti (â, î, û). 

Contoh:       َقَال        ditulis     qâla 

f.    Vokal Rangkap 

a. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 

       Contoh:    فكَي       ditulis     kaifa 

b.Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 

        Contoh:    َلوه         ditulis     haula 
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g.   Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop 

(’) apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan. 

     Contoh:       َنذُوأخت    ditulis     ta’khużûna 
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MOTTO 
 

 


�ِن ِآَ��ٌب                                                  ََّ� َ�ْ�ُ� َ�ِ�ْ�ٍ� �ِ� ا

Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku 

`pepatah arab` 

ù&t� ø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/ u‘ “ Ï%©! $# t, n=y{ ∩⊇∪   t,n= y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   

ù&t� ø%$# y7š/ u‘ uρ ãΠ t�ø. F{ $# ∩⊂∪   “ Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟn= s) ø9$$ Î/ ∩⊆∪   zΟ¯= tæ 

z≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷è tƒ ∩∈∪     

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam,Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya. 
 

 (Q.S. Al-‘alaq: 1-5) 
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KATA PENGANTAR 

 

  ا
	���  ا
	��� ا� ���

��

��� رب � ا��
� ا� ���� و���  . ا
��ة وا
��م ا�� � ر�!ل ا� ����� 

��� أ
� و��&� ا%����، أّ�� �� و

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan taufik, rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, serta 

sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama-Nya. 

Selama penulisan tesis ini tentunya kesulitan dan hambatan telah dihadapi 

penulis. Dalam mengatasinya penulis tidak mungkin dapat melakukanya sendiri 

tanpa bantuan dan dukungan orang lain. Atas bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan selama penelitian maupun dalam penulisan tesis ini, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengesahkan tesis 

ini untuk diterima difakultas 

2. Bapak. Dr. Mahmud Arif, M.Ag dan Ibu Dr. Siti Fatonah M.Pd, selaku ketua 

dan sekretaris Prodi PGMI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

yang telah memberikan banyak motivasi dan masukan dan nasehat kepada 

penulis selama menjalani studi program Magister Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah. 
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pendidikan, perhatian, serta sikap ramah dan bersahabat yang telah diberikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan 

pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan 

ajar1 yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini 

disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi bahan 

ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk “materi pokok”. Oleh 

karena itu, menjadi tugas guru untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga 

menjadi bahan ajar yang lengkap.2  

Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah yang 

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

penyajian dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran. Masalah 

lainnya yang berkenaan dengan bahan ajar adalah memilih sumber di mana bahan 

ajar tersebut didapatkan.3 Buku merupakan salah satu sumber di mana bahan ajar 

didapatkan, keberadaan buku juga sangat membantu dalam proses pembelajaran. 

                                                           
1 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2001) hlm.139. Bahan atau materi pelajaran merupakan bagian terpenting dalam 
proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran (subject 
centered teaching), materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Lihat: Wina 
Sanjaya,  Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm.141. 

2 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan 
Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2011), hlm.126. 

3 Ibid, hlm.126. Bahan pengajaran bukan semata-mata berarti semua uraian yang tertera 
dalam buku sumber atau sumber tercetak lainnya, melainkan memiliki klasifikasi dalam tiga 
bidang yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan afektif. Lihat: Oemar Hamalik, Perencanaan 
Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, hlm.139. 
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Dalam dunia pendidikan buku merupakan bagian dari kelangsungan 

pendidikan. Dengan buku, pelaksanaan pendidikan bisa lebih lancar. Guru bisa 

mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan efesien dengan menggunakan 

buku.4 Oleh karena itu, buku ajar harus mendapat perhatian khusus dari guru, 

karena kualitas buku ajar merupakan salah satu faktor penentu bagi proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-

Ghazali yang mengatakan bahwa: 

Buku teks adalah buku pegangan siswa yang disertai dengan materi 
pembelajaran lain yang mendukung, yang sengaja dirancang oleh para ahli 
dibidang pendidikan dan bahasa untuk disampaikan kepada para siswa 
untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, pada kelas tertentu dan dalam 
jangka waktu tertentu.5 
 
Masalah pemilihan dan pemakaian buku teks atau buku ajar pada dasarnya 

tidak jauh berbeda dengan masalah pemilihan dan pemakaian materi 

pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa buku teks berisi 

rangkaian materi pembelajaran. Sebagaimana yang terjadi pada pemilihan materi 

pembelajaran, masalah umum pemilihan buku ajar ini meliputi jenis materi, 

kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan terhadap materi 

pembelajaran, kesesuaian dengan kurikulum, dan kekinian. Hal ini harus benar-

benar dipahami guru sebelum menjatuhkan pilihan buku teks yang akan dipakai 

sebagai rujukan pembelajaran.   

Sehubungan dengan itu, perlu disusun rambu-rambu pemilihan dan 

pemanfaatan buku ajar untuk membantu guru agar mampu memilih buku ajar dan 

memanfaatkannya dengan tepat. Rambu-rambu dimaksud antara lain mengacu 
                                                           

4 Masnur Muslich, Text Book Writing (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2010), hlm.23. 
5 Al-Ghazali, Usus I’dad Al-Kutub Al Ta’limiyyah Li Ghairi Al Natiqina Biha (Riyadh: Dar 

Al-I’tishom, 1991), hlm.9. 
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pada ketentuan BSNP yang menilai buku teks pelajaran melalui empat unsur 

kelayakan buku teks tersebut yaitu, (1) isi atau materi pelajaran, (2) penyajian 

materi, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) format buku atau grafika.6 

Buku pembelajaran merupakan ramuan yang menentukan kompetensi yang 

akan dicapai dan dimiliki peserta didik di akhir kegiatan atau setelah 

berlangsungnya proses pembelajaran. Setiap lembaga pendidikan mempunyai cara 

sendiri dalam memilih dan menentukan buku ajar yang akan digunakan. 

Buku ajar fikih merupakan sebuah buku ajar yang tidak hanya berisi teori 

tentang ilmu, yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah. Maka harus 

mengandung unsur teori dan praktek. Kenyataan bahwa pelajaran fikih dianggap 

kurang memberikan kontribusi ke arah penanaman nilai spiritual terhadap 

kesejahteraan masyarakat dipertanyakan. 

Beranjak dari pedapat tersebut, maka penulis berupaya untuk menganalisis 

lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk tesis 

tentang analisis buku ajar fikih kelas VI di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-

Rohmah.  

Dipilihnya kedua lembaga tersebut, berdasarkan observasi yang dilakukan 

pada kegiatan pra penelitian, bahwa kedua lembaga ini memiliki persamaan dan 

perbedaan dalam penggunaan bahan ajar, dan keduanya merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang memiliki persamaan dan perbedaan.  

SD IT merupakan tren baru pendidikan yang mencoba mengintegrasikan 

sekolah umum dan sekolah Islam (madrasah). Kehadiran SD IT tepat disaat 

                                                           
6 Depdiknas, Kualitas Buku Pelajaran (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004) 

hlm.15. 
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lembaga madrasah masih mengalami problematika yang cukup kompleks. Dan 

bisa dikatakan bahwa kemunculan SD IT  terbukti telah cukup berhasil dalam 

membangun citra positif sebagai lembaga pendidikan islam terpadu unggulan, 

yang lama kelamaan akan membuat pamor madrasah semakin tergusur dari pentas 

pendidikan.7 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti hendak melakukan suatu kajian 

studi komparasi mengenai analisis buku ajar fikih kelas VI antara dua lembaga 

pendidikan Islam yaitu lembaga madrasah dan SD Islam. Sampel yang diambil 

adalah lembaga pendidikan MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah, dengan 

alasan keduanya sama-sama merupakan dua lembaga pendidikan Islam swasta 

yang cukup mumpuni kualitas pendidikannya. 

B. Batasan masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah analisis buku ajar fikih 

berupa buku teks pelajaran kelas VI di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah. 

Mengingat luasnya komponen dalam analisis buku ajar fikih yang meliputi, 

bagian isi (materi), penyajian, kebahasaan dan kegrafikan buku, dikhawatirkan 

akan mengurangi kemaksimalan dalam pembahasan sehingga peneliti hanya 

menfokuskan pada isi materi buku ajar saja. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa latar belakang pemilihan buku ajar fikih kelas VI di MI Sultan Agung dan 

SD IT Ar-Rohmah? 

                                                           
7 Mahmud Arif, Panorama Pendidikan Islam Di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Dan 

Kelembagaan ( Yogyakarta: Idea Press, 2009), hlm. 93. 
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2. Bagaimana kualitas buku ajar fikih kelas VI yang di gunakan di MI Sultan 

Agung dan SD IT Ar-Rohmah? 

3. Bagaimana komparasi buku ajar fikih kelas VI yang ada di MI Sultan Agung 

dan SD IT  Ar-Rohmah Yogyakarata? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Pemilihan buku ajar yang tepat akan membantu siswa mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Lembaga pendidikan dan guru memiliki wewenang untuk 

menentukan bahan ajar yang bagi mereka sesuai dengan kondisi lembaga 

pendidikan dan siswanya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hal-hal 

yang melatarbelakangi pemilihan buku ajar fikih kelas VI yang ada di MI 

Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah. 

2. Pemilihan buku ajar pada dasarnya ditentukan oleh lembaga pendidikan 

ataupun guru mata pelajaran masing-masing, tidak heran jika berbeda lembaga  

pendidikan perbeda juga bahan ajar yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti 

ingin mengetahui  bagaimana kualitas buku ajar fikih kelas VI yang ada di MI 

Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah. 

3. Buku ajar fikih kelas VI yang ada di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui komparasi kedua buku ajar fikih kelas VI tersebut. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuan di dalam dunia pendidikan 

b. Sebagai sumbangan kepustakaan, informasi dan bahan studi terutama yang 

berkaitan dengan buku ajar fikih kelas VI MI/SD 

2. Secara Praktis 

Dapat digunakan guru sebagai pedoman untuk memilih buku ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan anak didik dalam lembaga pendidikan tertentu.  

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian 

yang membahas tentang buku ajar. Diantaranya adalah tesis yang ditulis oleh 

Rofiqotul Aini tahun 2014 yang berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Buku 

Ajar PAI SMP Kelas VII Bermuatan Kurikulum 2013 Terbitan Kemendikbud, 

Esis, Dan Erlangg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas buku ajar 

sekaligus membandingkannya dilihat dari empat komponen penilaian yaitu isi, 

penyajian, bahasa dan kegrafikan sesuai dengan instrumen penilaian buku ajar 

BSNP untuk buku ajar kurikulum 2013. Hasil penelitiannya adalah: Kualitas buku 

ajar Esia, Kemendikbud, dan Erlangga memiliki kualitas yang sangat baik dengan 

Urutan prosentase, buku terbitan Esis 92,23%, buku terbitan Kemendikbud 

90,53%, dan buku terbitan Erlangga 85,93%.8 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syaviq Muqoffi tahun 2013 dengan judul 

Analisis Buku Teks Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab 
                                                           

8 Rofiqotul Aini, Analisa Perbandingan Kualitas Bahan Ajar PAI SMP Kelas VII 
Bermuatan Kurikulum 2013 Terbitan Kemendikbud, Esia, Dan Erlangga, Tesis, (Yogyakarta:Uin 
Sunan Kalijaga, 2014) 
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SMP/MTS Muhammadiyah Kelas VII Karya Muhammad Thariq Aziz S.Pd.I Dan 

Nurul Cholidiyah S.H.I (Tinjauan Dari Segi Materi). Penelitian ini membahas 

tentang bahan ajar pembelajaran bahasa arab ditinjau dari teori penyusunann buku 

ajar dan dari sisi seleksi, gradasi, presentasi, dan repetisi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa buku tersebut telah memenuhi kriteria buku teks yang baik 

dari segi materi, yakni telah sesuai dengan landasan keilmuan meliputi: 

keakuratan materi, cakupan materi, dan pendukung materi.9 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Fahrizul Nurdiansyah, tahun 2011 

dengan judul Analisis Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas V Sekolah Dasar (SD). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih 

adanya beberapa buku yang belum sesuai dengan kurikulum KTSP baik dari segi 

pendekatan penulisan, kompetensi maupun sistem evaluasi. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kondisi seperti itu, para guru atau calon guru harus memiliki 

kemampuan menelaah buku ajar. Adapun hasil penelitian ini adalah: pertama, 

Pendekatan penulisan buku ajar tidak sesuai dengan pendekatan dalam kurikulum 

KTSP; kedua, Materi dalam buku ajar kurang sesuai dengan kompetensi dalam 

kurikulum KTSP; ketiga, Sistem evaluasi dalam buku ajarcenderung pada aspek 

kognitif, sedangkan untuk aspek afektif hanya terdapat afektif yang bersifat 

kognitif saja, dan tidak terdapat aspek psikomotor.10 

Dari penelitian yang sudah dilakukan tentang buku ajar, belum ada yang 

menyentuh aspek analisis buku ajar fikih kelas VI MI/SD yang dilihat dari aspek 

                                                           
9 Syaviq Muqoffi, Analisis Buku Teks Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Pendidikan Bahasa 

Arab SMP/MTS Muhammadiyah Kelas VII Karya Muhammad Thariq Aziz S.Pd.I Dan Nurul 
Cholidiyah S.H.I (Tinjauan Dari Segi Materi). Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013) 

10 M. Fahrizul Nurdiansyah, Analisis Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
Kelas V Sekolah Dasar (SD), Skripsi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011) 
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kelayakan isi materi yang mengacu pada instrumen penelitian yang dibuat oleh 

BSNP. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan ke topik ini. 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk 

menemukan, menggali dan melahirkan ilmu pengetahuan yang kebenaranya bisa 

dipertanggungjawabkan.11 Dapat dikatakan pula bahwasanya metode penelitian 

adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang telah dipersiapkan dengan sebaik-

baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.12 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitaif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh 

sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui 

pendekatan kuantitaif .13 Sesuai dengan pendekatan yang peneliti gunakan, 

penelitian ini berusaha menggambarkan isi materi sesuai yang tertera dalam 

buku ajar fikih kelas VI MI/SD yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai, dan 

Erlangga, selanjutnya manganalisa isi materi buku teks dengan mengacu pada 

instrumen kelayakan isi materi oleh BSNP yaitu kesesuaian uraian materi 

dengan SK dan KD, keakuratan materi,  kemutakhiran materi dan kesesuaian 

budaya. 

                                                           
11 Erna Widodo dan Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif (Yogyakarta: 

Avyrouz, 2000), hlm.7. 
12 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

hlm.20. 
13 Ari Setiawan, dan Saryono, Metodologi Penelitian kebidanan (Jakarta: Nuha Medika, 

2010), hlm.1. 
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2. Jenis Penelitian 

Adapun Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian komparasi, yaitu membandingkan kesamaan pandangan dan 

perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, 

kasus terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.14  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan bagaimana buku ajar 

fikih kelas VI yang digunakan di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah, 

setelah sebelumnya buku ajar tersebut dianalisis terlebih dahulu. 

3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Sultan Agung Babadan Baru, Condong 

Catur/Depok, Sleman, Yogyakarta dan SD IT Ar-Rohmah Tegalsari Donotirto 

Kretek Bantul Yogyakarta, yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2015. 

4. Sampel Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah buku ajar fikih untuk tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah. Selanjutnya peneliti hanya mengambil buku ajar fikih dari satu 

kelas saja yaitu kelas VI yang sekaligus menjadi sampel penelitian. Buku ajar 

yang dijadikan sampel penelitian ini terdiri dari buku ajar fikih oleh Tiga 

Serangkai (MI Sultan Agung), dan Erlangga (SD IT Ar-Rohmah). 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat menjunjung 

tinggi validitas, realibilitas dan objektivitas serta konsistensi yang tinggi bagi 

                                                           
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm.310. 
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peneliti. Demikian juga dalam hal teknik pengumpulan data, harus disesuaikan 

dengan persoalan, paradigma, teori dan metodologi. 

a. Alat Pengumpulan Data 

1) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.15
 Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku ajar fikih kelas VI MI/SD yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai 

untuk MI Sultan Agung dan Erlangga untuk SD IT Ar-Rohmah. Teknik 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas buku ajar fikih kelas 

VI yang digunakan di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah 

Yogyakarta.  

2) Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. 

Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang 

diwawancarai.16 

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

cet. XIV (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 329. 
16 Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, Edisi Revisi. 

(Jakarta: Penerbit PPM, 2007), hlm. 186 . 
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pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

beberapa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Informasi atau 

data yang diperoleh dari wawancara sering bias. Bias sendiri yaitu 

menyimpang dari yang seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data 

tersebut subyektif dan tidak akurat.17 

Wawancara disini berupa wawancara dengan kepala sekolah dan 

guru mata pelajaran fikih kelas VI untuk mendapatkan informasi tentang 

buku ajar fikih yang digunakan di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-

Rohmah Yogyakarta. 

b. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh, dalam hal ini 

sumber data yang digunakan yaitu buku ajar fikih kelas VI yang ada di MI 

Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah dan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap kepala sekolah dan guru fikih yang ada di MI Sultan 

Agung dan SD IT Ar-Rohmah Yogyakarta. 

6. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis isi (Content Anlysis), secara umum analisis isi adalah sebuah metode 

untuk menganalisis sebuah teks. Metode analisis ini digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...., hlm. 197-199. 
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lambang. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk 

komunikasi: surat kabar, buku puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, 

peraturan, undang-undang, musik, teater dan sebagainya. 18 

Van Dalen dalam Arikunto mengemukakan bahwa “analisis dokumen 

istilah lainnya adalah analisis isi (content analysis), analisis aktifitas atau 

analisis informasi, contoh kegiatannya adalah meneliti dokumen, menganalisis 

peraturan, hukum dan keputusan-keputusan. Analisis dokumen juga bisa 

dilakukan untuk menganalisis isi buku dengan menghitung istilah, konsep, 

diagram, tabel, gambar dan lain sebagainya untuk mengetahui klasifikasi buku 

tersebut.”19 

Analisis isi dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis 

kuantitatif dicirikan dengan dominasi penggunaan angka dalam bentuk tabel 

atau diagram pada penemuan data penelitian. Sedangkan analisis kualitatif 

dapat dilakukan dengan analisis semiotika, analisis framing, analisis wacana 

dan hermeneutika.20 Analisis kualitatif dalam metode analisis isi lebih 

ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara 

kualitatif, pada bagaiman peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca 

simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam 

komunikasi.21 

                                                           
18 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi ( Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2005), hlm. 89. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian...., hlm.64. 
20  Bonaventura Satya Bharata, Analisis Isi Kuantitatif, Sebuah Pengantar Untuk Penelitian 

Teks Komunikasi Dalam Mix Methodologi Dalam Penelitian Kamunikasi (Yogyakarta: Mata Padi 
Pressindo, 2011), hlm.97. 

21 Rafian, “Metodelogi Penelitian Komunikasi (Analisis Isi, Wacana, Semiotika Framing, 
Kebijakan Redaksional, Dan Analisis Korelasional)”, dalam https://shindohjourney. 
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Krippendorff memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada 

di dalam penelitian analisis isi. Ia membuat skema penelilitan analisis isi ke 

dalam 6 tahapan, yaitu: 

a. Unitizing (menentukan unit analisis) 

b. Sampling (pengambilan sampel) 

c. Recording/coding (perekaman/koding) 

d. Reducing (pengurangan) data atau penyederhanaan data 

e. Abductively inferring (pengambilan simpulan); bersandar kepada 

analisa konstuk dengan berdasar pada konteks yang dipilih 

f. Naratting (penarasian) atas jawaban dari pertanyaaan penelitian.22 

Unitizing, adalah upaya untuk mengambil data yang tepat dengan 

kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain 

yang dapat diobservasi lebih lanjut. Unit adalah keseluruhan yang dianggap 

istimewa dan menarik oleh peneliti yang merupakan elemen independen. Unit 

adalah objek penelitian yang dapat diukur dan dinilai dengan jelas, oleh 

karenanya harus memilah sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah 

dibuat. 

Sampling, adalah cara peneliti untuk menyederhanakan penelitian dengan 

membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit yang ada. Dengan 

demikian terkumpullah unit-unit yang memiliki tema/karakter yang sama. 

                                                                                                                                                               
wordpress.com/ seputar-kuliyah/metodelogi-penelitian komunikasi-analisis-isi-wacana-semiotika-
framing kebijakan -redaksional-dan-analisis-korelasional/, diakses tanggal 15 februari 2015 

22 Yudomahendro, “Mengenal Analisis Isi (Content Analysis)” dalam https:// 
yudomahendro.wordpress.com/2011/08/03/mengenal-analisis-isi-content-analysis/,diakses tanggal 
11 Maret 2015 
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Dalam pendekatan kualitatif, sampel tidak harus digambarkan dengan proyeksi 

statistik. Dalam perdekatan ini kutipan-kutipan serta contoh-contoh, memiliki 

fungsi yang sama sebagai sampel. Sampel dalam bentuk ini digunakan untuk 

mendukung atas pernyataan inti dari peneliti. 

Recording, dalam tahap ini peneliti mencoba menjembatani jarak (gap) 

antara unit yang ditemukan dengan pembacanya. Perekamaan di sini 

dimaksudkan bahwa unit-unit dapat dimainkan/digunakan berulang ulang tanpa 

harus mengubah makna. Kita mengetahui bahwa setiap rentang waktu memiliki 

pandangan umum yang berbeda. Oleh karenanya recording berfungsi untuk 

menjelaskan kepada pembaca/pengguna data untuk dihantarkan kepada situasi 

yang berkembang pada waktu unit itu muncul dengan menggunakan penjelasan 

naratif dan atau gambar pendukung. Dengan demikian penjelasan atas analisis 

isi haruslah tahan lama dapat bertahan disetiap waktu. 

Reducing, tahap ini dibutuhkan untuk penyediaan data yang effisien. 

Secara sederhana unit-unit yang disediakan dapat disandarkan dari tingkat 

frekuensinya. Dengan begitu hasil dari pengumpulan unit dapat tersedia lebih 

singkat, padat, dan jelas. 

Inferring, tahap ini mencoba menganalisa data lebih jauh, yaitu dengan 

mencari makna data unit-unit yang ada. Dengan begitu, tahap ini akan 

menjembatanai antara sejumlah data deskriptif dengan pemaknaan, penyebab, 

mengarah, atau bahkan memprovokasi para audience/pengguna teks. Inferring, 

bukan hanya berarti deduktif atau induktif, namun mencoba mengungakap 

konteks yang ada dengan menggunkan konstruksi analitis (analitical 
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construct). Konstruksi analitis befungsi untuk memberikan model hubungan 

antara teks dan kesimpulan yang dituju. Dengan begitu, konstuksi analitis harus 

menggunakan bantuan teori, konsepsi yang sudah memiliki keabsahan dalam 

dunia akademis. 

Naratting, merupakan tahap yang terakhir. Narasi merupakan upaya 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam narasi biasanya juga berisi 

informasi-informasi penting bagi pengguna penelitian agar mereka lebih paham 

atau lebih lanjut dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang 

ada. 

7. Penafsiran Data 

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan atau 

memaknai hasil analisis tersebut. Penafsiran atau pemaknaan hasil analisis 

bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan 

didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan, dan hasilnya merupakan 

jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh tentang buku ajar 

fikih kelas VI digunakan untuk mengetahui kualitas masing-masing buku ajar 

fikih yang digunakan di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah Yogyakarta 

untuk selanjutnya diambil kesimpulan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yaitu rangkaian pembahasan yang tercakup dalam 

isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu 

kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan-urutan tiap bab. 
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Bab pertama, Pendahuluan, yaitu sebagai gambaran umum mengenai 

seluruh isi tesis yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab dua memuat penjelasan tentang kurikulum fikih tingkat MI dan 

buku teks sebagai bahan ajar.  

  Kemudian masuk bab tiga, gambaran umum tentang tempat penelitian 

yaitu MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah Yogyakarta. 

Pada bab empat menjelaskan tentang analisis isi materi buku teks fikih kelas 

VI yang digunakan oleh MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah Yogyakarta 

yang berisi pembahasan tentang analisis pemilihan buku ajar fikih kelas VI di MI 

Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah, analisis kualitas buku ajar fikih kelas VI di 

MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah, dan komparasi isi buku ajar fikih kelas 

VI yang ada di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah Yogyakarta.  

Akhirnya pembahasan seluruh penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan 

saran-saran dalam bab lima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis buku ajar yang 

ada di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Pemilihan buku ajar fikih di MI Sultan Agung lebih konsisten dengan 

menggunakan penerbit Tiga Serangkai. Pemilihan tersebut didasarkan atas 

kesepakatan buku teks untuk seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang ada di 

Yogyakarta, sedangkan pemilihan buku teks fikih di SD IT Ar-Rahmah lebih 

kepada kesepakatan wali kelas dan hasil evaluasi buku teks setelah digunakan 

hingga mendapatkan buku teks yang dianggap paling sesuai untuk digunakan. 

2. Kualitas buku ajar untuk kedua sekolahan tersebut ialah: 

a. Kualitas buku ajar yang digunakan di MI Sultan Agung dianggap baik 

karena, dalam penyajian isi materi secara keseluruhan sudah sesuai dengan 

SK dan KD yang ditentukan,  

b. Kualitas buku ajar yang digunakan di SD IT Ar-Rahmah cukup baik karena, 

dalam penyajian isi materi secara keseluruhan sudah sesuai dengan SK dan 

KD, namun dalam hal ini masih membutuhkan peninjauan terutama pada 

KD mempraktikkan tata cara pinjam meminjam, buku ajar secara tersurat 

tidak mengadakan perintah praktik materi tersebut.  
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3. Komparasi Buku Ajar Fikih Kelas VI di Mi Sultan Agung dan SD IT Ar-

Rohmah Yogyakarta 

a. Persamaan 

Buku ajar di MI Sultan Agung dan SD IT Ar-Rohmah secara keseluruhan, 

isi materi mencakup aspek afektif (menghayati, mengamalkan, kecakapan 

personal dan kecakapan sosial), kognitif (ketepatan konsep, keakuratan 

teori, keakuratan fakta, keterkinian fitur dan contoh) dan psikomotorik 

(keterampilan menalar, keterampilan produktif dan keterampilan 

berkomunikasi).  

b. Perbedaan  

Buku ajar di MI Sultan Agung dari segi latihan dan evaluasi pada ranah 

afektif, kognitif, dan psikomotorik lebih memiliki kekritisaan, kekreatifan 

dan keinovatifan melalui soal analisis, sintesis dan evaluasi dengan 

mengangkat kasus-kasus. Sedangkan buku ajar di SD IT Ar-Rohmah, 

penyajian tugas atau latihan banyak didominasi pengetahuan dan 

pemahaman dan tidak ada soal yang berbentuk kasus-kasus.   

B. Saran  

1. Dalam penulisan buku ajar diharapkan memperhatikan aspek kebhinekaan, 

sehingga akan tertanam nilai multikultural didiri peserta didik.  

2. Soal-soal latihan pada buku ajar hendaknya banyak memasukkan kasus-kasus 

nyata, sehingga peserta didik lebih kritis menanggapi permasalahan di 

lingkungan. 
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3. Latihan dan tugas pada buku ajar sebaiknya tidak hanya banyak 

mengembangkan ranah kognitif, tetapi juga banyak mengembangkan ranah 

afektif dan psikomotorik. 

4. Lembaga pendidikan hendaknya lebih jeli dalam memilih buku ajar yang akan 

digunakan. Buku ajar haruslah sesuai dengan SK dan KD, dapat memberikan 

pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap yang harus dipelajari peserta 

didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 
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LAMPIRAN 1 

Perwajahan buku ajar fikih di MI Sultan Agung, oleh Anis Tanwir Hadi 

penerbit Tiga Serangkai. 

 

Sampul depan buku ajar fikih 

 

 

Sampul belakang buku ajar 

 
 



145 
 

 

Bagian dalam dalam buku ajar fikih di MI Sultan Agung, oleh Anis Tanwir Hadi 

penerbit Tiga Serangkai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

LAMPIRAN 2 

Perwajahan buku ajar fikih di SD IT Ar-Rahmah oleh Tim Bina Karya Guru 

penerbit Erlangga 

 

Bagian depan buku ajar 

 

 

Bagian belakang buku ajar 
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Bagian dalam dalam buku ajar fikih di SD IT Ar-Rahmah, oleh Tim Bina Karya 

Guru penerbit Erlangga. 
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LAMPIRAN 3 

PENILAIAN KELAYAKAN BUKU TEKS 

1. Penskoran Pada Instrumen Kelayakan Isi Buku Teks Pelajaran Fikih 

a. Buku Sampel I oleh penerbit Tiga Serangkai 

Penskoran instrumen kelayakan isi buku sampel (Anis Tanwir Hadi) 
 

SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 
ALASAN PENILAIAN 

SKOR 
1 2 3 4 

1. KESESUAIAN 
MATERI DENGAN 
SK DAN KD MATA 
PELAJARAN DAN 
KEBUTUHAN 
PESERTA 
DIDIK 

1.1 Kelengkapan materi    X 
Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 
terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD).  
1.2 Keluasan materi    X 
Materi dalam buku teks telah menjabarkan fakta, 
konsep, prinsip dan teori yang terkandung dalam SK 
dan KD, selanjutnya konsep, definisi, prinsip, 
contoh dan latihan sesuai dengan kebutuhan materi 
pokok yang mendukung tercapainya Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).  
1.3 Kedalaman materi    X 
Buku teks telah membahas isi materi, contoh dan 
masalah-masalah materi fikih secara detail dan 
terperinci bahkan menyajikan konteks lain sebagai 
pendukung (seperti kosakata, cerita bermakna dan 
permainan) sehingga penyajian materi mampu 
menyentuh ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2. KEAKURATAN 
MATERI 

2.1 Keakuratan teori    X 
Teori yang dipaparkan menunjukkan benar dan 
sesuai dengan ilmu fikih.  
2.2 Ketepatan konsep    X  
Materi menunjukkan ketepatan dalam menerapkan 
konsep, sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tepat 
penggunaannya sesuai dengan pokok bahasan. 
Namun, sebagian besar hadist yang ditulis tidak 
dilengkapi dengan sanad hadistnya, selanjutnya pada 
halaman 2 hadist yang dicantumkan hanya ditulis 
artinya saja. 
2.3 Keakuratan fakta    X 
Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan 
data yang akurat  
2.4 Keakuratan gambar dan 
ilustrasi 

   X 
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Gamabar dan ilustrasi sesuai dengan materi yang 
diajarkan setiap babnya dan dilengkapi dengan 
ungkapan singkat seputar materi. 

3. KEMUTAKHIRAN 
MATERI 

3.1 Kesesuaian materi 
dengan perkembangan fikih 

   X 

Materi yang disajikan up to date, relevan dengan 
perkembangan masyarakat secara akademik dan 
sosial 
3.2 Keterkinian/ ketermasaan 
(up to date) fitur (contoh-
contoh) dan kasus akurat. 

   X 

Uraian yang disajikan berisi contoh yang relevan 
dan menarik sesuai perkembangan yang 
mencerminkan peristiwa, kejadian atau kondisi 
terbaru (up to date) yang sesuai dengan keadaan 
budaya siswa dan sesuai dengan peristiwa nyata. 
Misalnya dalam cara komunikasi, model dan 
ilustrasi gambar, nama (Abdul Aziz, Husni, Ahmad, 
Zaenuri), model baju seragam, bentuk rumah, 
sekolah, kelas dan lainnya sesuai dengan kenyataan 
dan akurat. 
3.3 Gambar dan ilustrasi 
aktual 

   X 

Gambar dan ilustrasi yang digunakan sesuai dengan 
kenyataan dan aktual. 
3.4 Kemutakhiran pustaka   X  
Pustaka sebagai rujukan sesuai dengan materi akan 
tetapi semua buku rujukan terbitan di atas 5 tahun 
terakhir. 

4. KESESUAIAN 
BUDAYA  

4.1 Pengembangan wawasan 
kebhinekaan 

 X   

Pendahuluan, materi, wacana, contoh, rangkuman  
dan latihan yang menunjukkan pengembangan 
wawasan kebhinekaan sangat minim, sehingga 
peserta didik kurang mendapat bimbingan untuk 
mengenal dan menghargai perbedaan budaya, 
pendapat, penampilan, dan persebaran 
keanekaragaman alam dan makhluk hidup, serta 
keunikan daerah. 
4.2 Pengembangan wawasan 
kebangsaan dan integrasi  

 X   

Di dalam buku ini terdapat beberapa wacana yang 
mendukung materi. Namun, wacana yang dapat 
melahirkan kesadaran berfikir dan membangkitkan 
rasa kebersamaan dalam membangun nasionalisme 
masih kurang untuk semakin bangga dan cinta 
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terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. LATIHAN DAN 

EVALUSASI  
5.1 Latihan penguatan    X 
Latihan penguatan diberikan setiap subbabnya, 
latihan-latihan tersebut berupa  tugas yang disajikan 
sebagai usaha pengembangan kemampuan siswa 
dalam mencapai hasil pembelajaran, cerita 
bermakna yang merupakan tuturan yang 
membentangkan bagaimana terjadi suatu kejadian 
yang disajikan dalam bentuk gambar supaya siswa 
dapat mengambil pelajaran yang baik atau 
meninggalkan yang jelek, dan permainan yang 
disajikan sebagai penyegaran bagi siswa sebelum 
masuk kelatihan soal. 
5.2 Evaluasi kemampuan    X 
Evaluasi kemampuan diberikan setiap akhir bab 
meliputi latihan soal (kognitif) dan portofolio 1&2 
(psikomotorik dan afektif), selain itu juga evaluasi 
yang diberikan pada akhir semester. 

 

b. Buku sampel 2 oleh penerbit Erlangga 

Penskoran instrumen kelayakan isi buku sampel   (Tim Bina Karya Guru) 
 

SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 
ALASAN PENILAIAN 

SKOR 
1 2 3 4 

1. KESESUAIAN 
MATERI DENGAN 
SK DAN KD MATA 
PELAJARAN DAN 
KEBUTUHAN 
PESERTA 
DIDIK 

1.1 Kelengkapan materi    X 
Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 
terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD).  
1.2 Keluasan materi    X 
Materi dalam buku teks telah menjabarkan fakta, 
konsep, prinsip dan teori yang terkandung dalam SK 
dan KD, selanjutnya konsep, definisi, prinsip, 
contoh dan latihan sesuai dengan kebutuhan materi 
pokok yang mendukung tercapainya Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 
1.3 Kedalaman materi   X  
Buku teks telah membahas isi materi, contoh dan 
masalah-masalah materi fikih secara detail dan 
terperinci akan tetapi kurang menyajikan konteks 
lain sebagai pendukung, seperti kamus fikih, 
penyajian tugas yang kurang kompleks. Latihan atau 
tugas lebih didominasi ranah kognitif, sedangkan 
pada ranah afektif dan psikomotorik kurang 
dicantumkan. Tugas pengamatan fakta terkait materi 
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dan diskusi kelompok (termasuk praktik kegiatan 
terkait materi) hanya ada di latihan bab 3. 

2. KEAKURATAN 
MATERI 

2.1 Keakuratan teori    X 
Teori yang dipaparkan menunjukkan benar dan 
sesuai dengan ilmu fikih.  
2.2 Ketepatan konsep    X  
Materi menunjukkan ketepatan dalam menerapkan 
konsep, sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tepat 
penggunaannya sesuai dengan pokok bahasan. 
Namun, sebagian besar hadist yang ditulis tidak 
dilengkapi dengan sanad hadistnya. 
2.3 Keakuratan fakta    X 
Fakta yang disajikan sesuai dengan keadaan nyata  
2.4 Keakuratan gambar dan 
ilustrasi 

  X  

Gambar dan ilustrasi sesuai dengan materi yang 
diajarkan, namun pada halaman 2, gambar kurang 
mendukung materi, seharusnya jika gambar yang 
ditunjukkan tidak cukup mewakili pesan yang 
disampaikan oleh gambar tersebut maka setidaknya 
menuliskan ungkapan singkat tentang gambar 
tersebut sehingga peserta didik mudah memahami. 

3. KEMUTAKHIRAN 
MATERI 

3.1 Kesesuaian materi 
dengan perkembangan fikih 

   X 

Materi yang disajikan up to date, relevan dengan 
perkembangan masyarakat secara akademik dan 
sosial 
3.2 Keterkinian/ ketermasaan 
(up to date) fitur (contoh-
contoh) dan kasus akurat. 

   X 

Uraian yang disajikan berisi contoh yang relevan 
dan menarik sesuai perkembangan yang 
mencerminkan peristiwa, kejadian atau kondisi 
terbaru (up to date) yang sesuai dengan keadaan 
budaya siswa dan sesuai dengan peristiwa nyata. 
Misalnya dalam cara komunikasi, model dan 
ilustrasi gambar, nama (Nabila dan Shaleh), alamat 
rumah/daerah (Sukatani), model baju seragam, 
bentuk rumah, sekolah, kelas dan lainnya sesuai 
dengan kenyataan dan akurat. 

3.3 Gambar dan ilustrasi 
aktual 

   X 

Gambar dan ilustrasi yang digunakan sesuai dengan 
kenyataan dan aktual. 
3.4 Kemutakhiran pustaka   X  
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Pustaka sebagai rujukan sesuai dengan materi akan 
tetapi semua buku rujukan terbitan di atas 5 tahun 
terakhir. 

4. KESESUAIAN 
BUDAYA  

4.1 Pengembangan wawasan 
kebhinekaan  

 X   

Pendahuluan, materi, wacana, contoh, rangkuman  
dan latihan yang menunjukkan pengembangan 
wawasan kebhinekaan sangat minim, sehingga 
peserta didik kurang mendapat bimbingan untuk 
mengenal dan menghargai perbedaan budaya, 
pendapat, penampilan, dan persebaran 
keanekaragaman alam dan makhluk hidup, serta 
keunikan daerah. 

4.2 Pengembangan wawasan 
kebangsaan dan integrasi 
bangsa 

 X   

Di dalam buku ini terdapat beberapa wacana yang 
mendukung materi. Namun, wacana yang dapat 
melahirkan kesadaran berfikir dan membangkitkan 
rasa kebersamaan dalam membangun nasionalisme 
masih kurang untuk semakin bangga dan cinta 
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. LATIHAN DAN 
EVALUSASI  

5.1 Latihan penguatan    X 
Latihan penguatan diberikan setelah materi selesai 
sebelum mengerjakan latihan akhir bab. Latihan 
penguatan ini berupa feature khas ayo!, kreativitas 
dan kegiatan siswa yang diberikan setiap bab. 
5.2 Evaluasi kemampuan    X 
Evaluasi kemampuan diberikan setiap akhir bab  dan 
evaluasi akhir semester (semester 1 dan semester 2) 

 

2. Penskoran Pada Instrumen Kelayakan Penyajian Buku Teks Pelajaran Fikih 

a. Buku sampel 1 oleh penerbit Tiga Serangkai 

Penskoran instrumen kelayakan penyajian buku sampel (Anis Tanwir Hadi) 
 

SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 
ALASAN PENILAIAN 

SKOR 
1 2 3 4 

1.  TEKHNIK 
PENYAJIAN 

1.1 Konsistensi sistem 
penyajian 

   X 

Sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas 
(memiliki pendahuluan, isi, rangkuman dan 
evaluasi).  
1.2 Keruntutan konsep     X 
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Penyajian isi materi dilakukan dengan runtut dengan 
pemberian contoh atau deskripsi materi dari yang 
sederhana ke yang lebih sulit.  
1.3 Keseimbangan sajian 
materi (substansi) antar bab 
dan antar sub bab 

   X 

Uraian substansi antar bab (tercermin dalam jumlah 
halaman) sudah proporsional dengan 
mempertimbangkan SK dan KD. Pada semester 1 
terdapat dua bab, yang masing-masing terdiri dari 
18-16 halaman, sedangkan pada semester 2 terdapat 
dua bab, yang masing-masing bab terdiri dari 22-16 
halaman.  
1.4 Sistematika dalam bab   X  
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam sistematika dalam bab; a) pada tiap bab, 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai harus 
dicantumkan tanpa harus mencantumkan SK dan 
KD secara eksplisit, b) pada tiap bab seyogyanya 
diawali dengan foto, gambar maupun ilustrasi 
sehingga menimbulkan ketertarikan peserta didik 
untuk masuk pada isi pembelajaran, c) tiap bab 
harus memuat komponen materi sekaligus tugas 
pada setiap komponen, d) rangkuman materi serta 
evaluasi tiap bab. 
Pada buku teks ini dicantumkan SK dan KD pada 
tiap bab, tetapi tidak dicantumkan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai baik di awal buku 
menyeluruh atau di awal bab, terdapat pendahuluan 
berupa ilustrasi gambar sesuai tema, setiap 
komponen materi (subjudul) dicantumkan tugas 
seputar komponen materi tersebut, setiap bab 
mencantumkan, rangkuman, evaluasi dan dilengkapi 
komponen pendukung, seperti cerita bermakna, 
permainan (bab 1,2,3 dan untuk bab 4 tidak ada), 
dan mutiara hikmah. 
1.5 Ragam latihan     X 
Latihan yang diberikan pada tiap bab bervariatif 
meliputi tugas setiap akhir komponen, permainan, 
pilihan ganda, esai, portofolio 1 dan portofolio 2. 

2. PENYAJIAN 
PEMBELAJARAN 

2.1 Berpusat pada peserta 
didik 

   X 

Sajian materi menempatkan peserta didik sebagai 
subjek pembelajaran, misalnya dengan adanya 
latihan-latihan mandiri. Selanjutnya, penyajian 
materi yang bersifat interaktif secara mental dan 
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emosional juga banyak dimuatkan, sehingga 
memotivasi siswa untuk belajar mandiri. 
2.2 Berpusat pada pemecahan 
masalah  

   X 

Penyajian materi mengemukakan permasalaahan 
yang terjadi di sekitar peserta didik dan mengajak 
peserta didik untuk mencari alternatif solusi. 
2.3 Keterlibatan peserta didik    X 
Penyajian materi (termasuk contoh dan latihan) 
banyak melibatkan peserta didik melalui  
pengamatan fakta, bertanya, mencari informasi,  
mengasosiasi, memberi contoh dan  
mengkomunikasikan (lisan atau tulisan).  
2.4 Kemampuan menggali 
berfikir analisis, sintesis dan 
evaluasi  

   X 

Penyajian materi dapat mendorong kemampuan 
berfikir analisis, sintesis, dan evaluasi melalui 
ilustrasi, studi kasus, soal latihan, observasi dan 
penelitian sederhana.  
2.5 Penyajian bersifat 
kontekstual 

   X 

Penyajian menggunakan contoh-contoh dari 
lingkungan peserta didik (sekitar, nasional)  
2.6 Menciptakan umpan balik 
untuk evaluasi diri 

   X 

Setiap bab menyajikan latihan dan soal latihan untuk 
merefleksi atau mengukur keberhasilan pencapaian 
belajar peserta didik  

3. PENDUKUNG 
PENYAJIAN 

3.1 Pengantar   X   
Pengantar pada awal buku berisi (1) tujuan 
penulisan buku teks pelajaran, (2) sistematika buku, 
(3) cara belajar yang harus diikuti, serta (4) hal-hal 
lain yang dianggap penting bagi peserta didik/ 
pemakai.  
Dalam buku ini pengantar berisikan tujuan  
penyusunan buku teks fikih, petunjuk penggunaan 
buku (sistematika buku). 
3.2 Pendahuluan   X  
Pendahuluan berisikan uraian singkat tentang SK 
dan KD yang hendak dicapai. 
3.3 Glosarium     X 
Mencantukan glosarium (kamus ringkas) setiap bab 
3.4 Indeks  X    
Tidak mencantumkan indeks (daftar kata penting) 



157 
 

 

3.5 Transliterasi arab-latin    X 
Terdapat transliterasi (penyalinan dengan 
penggantian huruf dari abjad satu ke abjad yang 
lain) arab-latin, dilengkapi juga petunjuk baca vokal 
pendek, vokal panjang dan diftong (bunyi vokal 
rangkap yang tergolong di satu suku kata. 
3.6 Daftar pustaka    X  
Penulisan daftar pustaka mengikuti pola baku,  
tetapi nama pengarang tidak disusun secara alfabetis 
dan ada beberapa gelar penulis yang masih 
disertakan. 

 

b. Buku sampel 2 oleh penerbit Erlangga 

Penskoran instrumen kelayakan penyajian buku sampel (Tim Bina Karya 
Guru) 

 
SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 

ALASAN PENILAIAN 
SKOR 

1 2 3 4 
1.  TEKHNIK 

PENYAJIAN 
1.1 Konsistensi sistem 
penyajian 

   X 

Sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas 
(memiliki pendahuluan, isi, rangkuman dan 
evaluasi).  
1.2 Keruntutan konsep     X 
Penyajian isi materi dilakukan dengan runtut dengan 
pemberian contoh atau deskripsi materi dari yang 
sederhana ke yang lebih sulit. 
1.3 Keseimbangan sajian 
materi (substansi) antar bab 
dan antar sub bab 

   X 

Uraian substansi antar bab (tercermin dalam jumlah 
halaman)  proporsional dengan mempertimbangkan 
SK dan KD. Pada semester satu terdapat dua bab, 
yang masing-masing bab terdiri dari 10-9 halaman. 
Sedangkan pada semester dua terdapat dua bab yang 
masing-masing bab terdiri dari 13-10 halaman.  
1.4 Sistematika dalam bab   X  
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam sistematika dalam bab; a) pada tiap bab, 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai harus 
dicantumkan tanpa harus mencantumkan SK dan 
KD secara eksplisit, b) pada tiap bab seyogyanya 
diawali dengan foto, gambar maupun ilustrasi 
sehingga menimbulkan ketertarikan peserta didik 
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untuk masuk pada isi pembelajaran, c) tiap bab 
harus memuat komponen materi sekaligus tugas 
pada setiap komponen, d) rangkuman materi serta 
evaluasi tiap bab. 
Pada buku teks ini dicantumkan SK dan KD pada 
tiap bab tetapi tidak dicantumkan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai baik di awal buku 
menyeluruh atau di awal bab, terdapat pendahuluan 
berupa ilustrasi gambar dan kata berhikmah sesuai 
tema, setiap bab mencantumkan komponen materi 
(subbab) tetapi tidak mencantumkan tugas seputar 
komponen materi tersebut, tiap bab mencantumkan 
rangkuman, latihan penguatan, latihan soal. 
1.5 Ragam latihan     X 
Latihan yang diberikan pada tiap akhir komponen 
bervariatif, meliputi latihan penguatan ( ayo!, 
kreativitas siswa dan kegiatan siswa), uji 
kompetensi (pilihan ganda). 

2. PENYAJIAN 
PEMBELAJARAN 

2.1 Berpusat pada peserta 
didik 

  X  

Sajian materi menempatkan peserta didik sebagai 
subjek pembelajaran, misalnya dengan adanya 
latihan-latihan mandiri. Namun,  penyajian materi 
yang bersifat interaktif secara mental dan emosional 
masih kurang, terlihat dari sedikitnya petunjuk 
kerjasama antar peserta didik, minimnya anjuran 
pengamatan nyata.  
2.2 Berpusat pada pemecahan 
masalah 

   X 

Penyajian materi mengemukakan permasalaahan 
yang terjadi di sekitar peserta didik dan mengajak 
peserta didik untuk mencari alternatif solusi  
2.3 Keterlibatan peserta didik  X   
Pembelajaran kurang melibatkan peserta didik 
melalui  pengamatan fakta, bertanya, mencari 
informasi, dan  mengkomunikasikan (lisan atau 
tulisan).  
2.4 Kemampuan menggali 
berfikir analisis, sintesis dan 
evaluasi  

  X  

Penyajian materi dapat mendorong kemampuan 
berfikir analisis, sintesis, dan evaluasi melalui 
ilustrasi, studi kasus, soal latihan, observasi dan 
penelitian sederhana. Namun, penyajian materi yang 
demikian tidak termuat di semua bab. 
2.5 Penyajian bersifat     X 
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kontekstual 
Penyajian menggunakan contoh-contoh dari 
lingkungan peserta didik (sekitar, nasional)  
2.6 Menciptakan umpan balik 
untuk evaluasi diri 

   X 

Setiap bab menyajikan latihan dan soal latihan untuk 
merefleksi atau mengukur keberhasilan pencapaian 
belajar peserta didik  

3. PENDUKUNG 
PENYAJIAN 

3.1 Pengantar   X  
Pengantar pada awal buku berisi (1) tujuan 
penulisan buku teks pelajaran, (2) sistematika buku, 
(3) cara belajar yang harus diikuti, serta (4) hal-hal 
lain yang dianggap penting bagi peserta didik/ 
pemakai.  
Dalam buku ini pengantar berisikan tujuan  
penyusunan buku teks fikih, dan sistematika buku 
dan cara belajar yang harus diikuti. 
3.2 Pendahuluan    X 
Pendahuluan berisikan uraian singkat tentang SK 
dan KD yang hendak dicapai dan alokasi waktu 
pembelajaran. 
3.3 Glosarium  X    
Tidak mencantukan glosarium (kamus ringkas) 
3.4 Indeks  X    
Tidak mencantumkan indeks (daftar kata penting) 
3.5 Transliterasi arab-latin    X 
Terdapat transliterasi (penyalinan dengan 
penggantian huruf dari abjad satu ke abjad yang 
lain) arab-latin, dilengkapi juga petunjuk baca vokal 
pendek, vokal panjang dan diftong (bunyi vokal 
rangkap yang tergolong di satu suku kata. 
Penempatan transliterasi arab-latin ini ada setelah 
daftar pustaka sehingga kurang tepat. 
3.6 Daftar pustaka   X   
Penulisan daftar pustaka berdasarkan pola baku 
kurang dipatuhi, yaitu tidak menggunakan tanda 
titik dua (:) setelah tempat terbit akan tetapi 
menggunakan koma (,), selanjutnya ada beberapa 
gelar penulis yang masih disertakan, ada juga tahun 
terbit, tempat dan nama penerbit yang tidak 
dicantumkan, dan tanda pemisah yang tidak 
konsisten menggunakan titik (.).  
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3. Penskoran Pada Instrumen Kelayakan Bahasa Buku Teks Pelajaran Fikih 

a. Buku sampel 1 oleh penerbit Tiga Serangkai 

Penskoran instrumen kelayakan bahasa buku sampel (Anis Tanwir Hadi) 
 
SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 

ALASAN PENILAIAN  
SKOR 

1 2 3 4 
1. KESESUAIAN 
DENGAN TINGKAT 
PERKEMBANGAN 
PESERTA DIDIK 

1.1 Kesesuaian dengan 
tingkat perkembangan 
berfikir peserta didik  

   X 

Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan intruksi, 
konsep maupun ilustrasi aplikasi konsep mudah 
dipahami dan sesuai dengan tingkat berfikir peserta 
didik.  
1.2 Kesesuaian dengan 
tingkat perkembangan sosial-
emosional peserta didik 

   X 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan 
emosi peserta didik dengan ilustrasi yang 
menggambarkan konsep-konsep dari budaya 
indonesia, seperti cara komunikasi, model dan 
ilustrasi gambar, nama, model baju yang digunakan, 
bentuk rumah, kelas dan lainnya. 

2. KOMUNIKATIF  2.1 Keterbacaan pesan    X 
Pesan disajikan dengan bahasa yang menarik, 
santun, sederhana, mudah dicerna dalam 
berkomunikasi sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia  
2.2 Ketepatan ilustrasi 
dengan subtansi pesan 

   X 

Ilustrasi gambar yang digunakan untuk menjelaskan 
materi dalam setiap bab atau subbab relevan dengan 
pesan yang disampaikan dalam wacana 

3. KERUNTUTAN 
DAN KESATUAN 
GAGASAN  

3.1 Keruntutan makna dalam 
bagian/bab/sub-bab/paragraf/ 
kalimat 

   X 

Penyampaian pesan antar-sub dengan subbab lain 
yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan 
keterkaitan isi  
3.2 Ketertautan makna anatar 
bagian/bab/subbab/ 
paragraf/kalimat 

   X 

Penyampaian pesan antar alinea yang berdekatan 
dalam satu subbab mencerminkan keruntutan dan 
keterkaitan isi 
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b. Buku sampel 2 oleh penerbit Erlangga 

Penskoran instrumen kelayakan bahasa buku sampel (Tim Bina Karya Guru) 
 

SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 
ALASAN PENILAIAN  

SKOR 
1 2 3 4 

1. KESESUAIAN 
DENGAN TINGKAT 
PERKEMBANGAN 
PESERTA DIDIK 

1.1 Kesesuaian dengan 
tingkat perkembangan 
berfikir peserta didik  

   X 

Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan intruksi, 
konsep maupun ilustrasi aplikasi konsep mudah 
dipahami dan sesuai dengan tingkat berfikir peserta 
didik.  
1.2 Kesesuaian dengan 
tingkat perkembangan sosial-
emosional peserta didik 

   X 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan 
emosi peserta didik dengan ilustrasi yang 
menggambarkan konsep-konsep dari budaya 
indonesia, seperti cara komunikasi, model dan 
ilustrasi gambar, nama, alamat desa, model baju 
seragam, bentuk rumah, dan lainnya. 

2. KOMUNIKATIF  2.1 Keterbacaan pesan    X 
Pesan disajikan dengan bahasa yang menarik, 
santun, sederhana, mudah dicerna dalam 
berkomunikasi sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
2.2 Kesesuaian ilustrasi 
dengan substansi pesan  

   X 

Ilustrasi gambar yang digunakan untuk menjelaskan 
materi dalam setiap bab atau subbab relevan dengan 
pesan yang disampaikan dalam wacana.  

3. KERUNTUTAN 
DAN KESATUAN 
GAGASAN  

3.1 Keruntutan makna dalam 
bagian/bab/sub-bab/paragraf/ 
kalimat 

   X 

Penyampaian pesan antar-sub dengan subbab lain 
yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan 
keterkaitan isi  
3.2 Ketertautan makna anatar 
bagian/bab/subbab/ 
paragraf/kalimat 

   X 

Penyampaian pesan antar alinea yang berdekatan 
dalam satu subbab mencerminkan keruntutan dan 
keterkaitan isi  
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4. Penskoran Pada Instrumen Kelayakan Kegrafikan Buku Teks Pelajaran Fikih 

a. Buku sampel 1 oleh penerbit Tiga Serangkai 

Penskoran instrumen kelayakan kegrafikan buku sampel (Anis Tanwir Hadi) 
 

SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 
ALASAN PENILAIAN 

SKOR 
1 2 3 4 

1. UKURAN DAN 
FISIK BUKU 

1.1 Kesesuaian ukuran buku 
dengan standar ISO A4 (210 
X 297 mm ) atau B5 (176 x 
250 mm) 

   X 

Buku tersaji dengan ukuran B5 (176X250 mm). 
Toleran ukuran adalah 0-25 mm. Untuk skor 1 = 
(15-20mm), skor 2 = (10-15mm), skor 3 (5-10mm), 
skor 4 (0-5mm) 
1.2 Kesesuaian ukuran 
dengan materi isi buku 

   X 

Pemilihan ukuran buku sesuai dengan materi isi 
buku dan kekhususan bidang studi serta tingkat 
pendidikan peserta didik.  
1.3 Jenis kertas     X 
Power Mac G4 

2. TATA LETAK 
KULIT BUKU  

2.1 Penampilan unsur tata 
letak pada kulit muka, 
belakang, dan punggung 
memiliki kesatuan, 
harmonisasi dan memberikan 
kesan irama yang baik 

   X 

Penempatan tata letak kulit muka, belakang dan 
punggung buku sudah baik dan sesuai. Elemen 
warna, ilustrasi dan tipografi ditampilkan secara 
harmonis dan saling terkait satu sama lain. 
2.2 Menampilkan pusat 
pandang (point center) yang 
baik dan jelas 

  X  

Sebagai daya tarik awal dari buku yang ditentukan 
oleh ketepatan, kesesuaian, dan kekontrasan dalam 
pemilihan tipografi, ilustrasi dan warna. 
Pemilihan tipografi cover buku sudah tepat, sesuai 
dan kontars, akan tetapi jika dilihat pada bagian 
belakang buku yang memuat begitu banyak tulisan 
dan ukuran yang cukup kecil dengan warna hitam 
gelap maka tulisan tidak kontras dengan warna latar 
belakang biru tua. Ilustrasi yang digunakan sesuai 
dengan isi materi dan menarik.  
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2.3 Komposisi dan ukuran 
unsur tata letak (judul, 
pengarang,ilustrasi,logo,dll), 
seimbang dan seirama 
dengan tata letak isi. (Sesuai 
pola) 

   X 

Ukuran tata letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, 
dll), seimbang dan seirama dengan tata letak isi. Di 
bagian kanan atas terdapat nama penerbit, di tengah 
atas terdapat nama pengarang, di bawah nama 
pengarang terdapat nama mata pelajaran fikih, di 
bawahnya terdapat jenjang sekolah dan kelas, dan di 
bagian kiri bawah terdapat kurikulum KTSP. 
2.4 Ukuran unsur tata letak 
proporsional dengan ukuran 
buku 

  X  

Ukuran tipografi dan dekoratif proporsional, namun 
ilustrasi kurang proporsional, sebagian besar cover 
buku digunakan untuk ilustrasi gambar dan terkesan 
penuh.   
2.5 Warna unsur tata letak 
harmonis dan memperjelas 
fungsi. 

  X  

Buku teks ini menggunakan warna biru tua sebagai 
warna dominan untuk penyajian dan sebagai warna 
dasarnya, sedangkan tulisan nama mata pelajaran 
menggunakan warna orange, merah muda dan biru 
sehingga nama mata pelajaran terbaca jelas, namun 
dengan menggunakan kombinasi beberapa warna 
justru terkesan kurang harmonis. Nama pengarang, 
nama jenjang sekolah, dan kelas, memakai warna 
putih.  
2.6 Menampilkan kontras 
yang baik 

   X 

Tampilan teks maupun ilustrasi dan elemen 
dekoratif lainnya pada bagian muka terlihat kontras 

TIPOGRAFI KULIT 
BUKU 

Huruf yang digunakan menarik dan mudah 
dibaca 
2.7 Ukuran huruf judul buku 
lebih dominan dibandingkan 
(nama pengarang dan nama 
penerbit) 

   X 

Ukuran judul buku lebih dominan dibandingkan 
dengan nama pengarang dan penerbit  
2.8 Warna judul buku 
kontras dengan warna latar 

   X 
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belakang 
Warna judul buku yang ditampilkan lebih menonjol 
daripada warna latar belakangnya. Warna orange, 
merah muda,biru muda dan biru gelap (judul) dan 
warna biru tua (cover)   
Huruf yang sederhana (komunikatif) 
2.9 Tidak terlalu banyak 
menggunakan kombinasi 
jenis huruf 

  X  

Berdasarkan ketentuan setidaknya menggunakan 
dua jenis huruf agar tidak menggangu tampilan 
unsur tata letak lainnya. Pada buku ini 
menggunakan 3 jenis huruf yaitu calibri, arial 
rounded mt bold dan gill sans ultra bold 
2.10 Tidak menggunakan 
huruf hias  

   X 

Huruf yang digunakan cukup baik sehingga tidak 
mengganggu tingkat keterbacaan dan kejelasan dari 
informasi yang disampaikan  
2.11 Sesuai dengan jenis 
huruf untuk isi/materi buku 

X    

Huruf yang ditampilkan pada cover buku tidak 
konsisten dengan huruf pada isi buku, karena pada 
isi buku menggunakan huruf times new roman.  

ILUSTRASI KULIT 
BUKU 

Mencerminkan isi buku 
2.12 Ilustrasi dapat 
menggambarkan isi/ materi 
ajar 

  X  

Ilustrasi yang ditampilkan sesuai dengan salah satu 
isi materi yakni jual beli, hanya saja pemilihan 
ilustrasi ini kurang tepat. Ilustrasi ini hanya akan 
mudah dipahami oleh kalangan tertentu, ilustrasi 
gambar jual beli menggunakan perhitungan 
komputer ini tidak semua anak-anak memahaminya, 
terutama di area pedesaan yang kebanyakan jual 
beli dilakukan secara manual. 
2.13 Ilustrasi mampu 
mengungkapkan karakter 
objek 

   X 

Dengan menampilkan ilustrasi seorang perempuan 
yang mengenakan jilbab dengan konsep jual beli, 
secara visual dapat dipahami bahwa buku pelajaran 
ini merupakan pelajaran agama, lebih spesifiknya 
adalah fikih, karena pelajaran agama yang 
membahas tentang jual beli adalah fikih.  
2.14 Bentuk, warna, ukuran,   X  
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proporsi objek sesuai realita 
Keseluruhan bentuk objek kurang sesuai realita, 
warna, ukuran dan proporsi objek cukup baik. 
Namun penampilan ilustrasi mampu menyampaikan 
informasi yang diharapkan. 

3. TATA LETAK ISI 
BUKU 

Tata letak konsisten 
3.1 Penempatan unsur tata 
letak konsisten berdasarkan 
pola 

   X 

- Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, 
ilustrasi) pada setiap awal bab konsisten  
- Penempatan unsur tata letak pada setiap halaman 
mengikuti pola, tata letak dan irama yang telah 
ditetapkan.  
3.2 Pemisahan antar paragraf 
jelas 

   X 

Pemisahan antar paragraf jelas / diberi jarak atau 
spasi  
3.3 Penempatan judul bab 
dan yang setara (kata 
pengantar, daftar isi, dll) 
seragam/konsisten 

   X 

Mengikuti pola, tata letak yang telah ditetapkan 
untuk setiap Bab baru. 
Unsur tata letak harmonis 
3.4 Bidang cetak margin 
proporsional 

   X 

Penempatan unsur tata letak yang meliputi judul, 
subjudul, teks, ilustrasi, halaman buku proporsional 
dan konsisten  
3.5 Jarak antara teks dan 
ilustrasi sesuai 

   X 

Jarak antara teks dan ilustrasi proporsional  
3.6 Margin antar dua 
halaman berdampingan 
proporsional 

   X 

Susunan tata letak halaman genap dan ganjil 
proporsional.  
3.7 Kesesuaian bentuk, 
warna, ukuran unsur tata 
letak 

   X 

Ditampilkan secara menarik, serasi dan 
proporsional  
Penempatan dan penampilan unsur tata letak 
3.8 Judul bab    X 
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Judul bab ditampilkan secara lengkap disertai 
dengan angka bab (pelajaran 1, pelajaran 2 dst.).  
3.9 Subjudul    X 
Penulisan subjudul dan sub-sub judul sesuai dengan 
hierarki materi ajar. 
3.10 Angka halaman/folios    X 
Angka halaman urut dan penempatannya sesuai 
dengan pola tata letak  
3.11 Ilustrasi     X 
Penempatan ilustrasi disetiap bab sudah sesuai 
sehingga tidak mengganggu kejelasan, 
penyampaian informasi pada teks, dan tidak 
menghambat pemahaman peserta didik. 
3.12 Keterangan gambar 
(caption) 

X    

Semua ilustrasi tidak disertai keterangan 
gambar/legenda berupa huruf teks  
3.13 Ruang putih     X 
Ruang putih termasuk marjin memberikan 
keseimbangan dengan bagian teks, dan ilustrasi 
sehingga tidak memberikan kesan padat (membuat 
jenuh) yang dapat memudahkan peserta didik untuk 
memahami, dan membaca informasi yang 
disampaikan.  
Tata letak mempercepat pemahaman 
3.14 Penempatan 
hiasan/ilustrasi sebagai latar 
belakang tidak mengganggu 
judul, teks, angka halaman 

   X 

Hiasan/ilustrasi pada halaman sebagai latar 
belakang proporsional sehingga tidak mengganggu 
kejelasan, penyampaian informasi pada teks dan 
tidak menghambat pemahaman peserta didik.  
3.15 Penempatan judul, 
subjudul, ilustrasi dan 
keterangan gambar tidak 
mengganggu pemahaman 

   X 

Judul, sub judul dan ilustrasi ditempatkan sesuai 
dengan pola sehingga tidak menimbulkan salah 
interprestasi terhadap materi yang disampikan.  

TIPOGRAFI ISI Tipografi mudah dibaca 
3.16 Tidak menggunakan 
terlalu banyak jenis huruf 

   X 

Berdasarkan ketetapan penggunaan jenis huruf 
maksimal dua jenis huruf sehingga tidak 
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mengganggu peserta didik dalam menyerap 
informasi yang disampaikan. Di sini judul dan 
subjudul ditulis dengan jenis huruf arial, sedangkan 
isi materinya ditulis dengan jenis huruf times new 
roman.  
3.17 Tidak menggunakan 
jenis huruf hias/dekoratif 

   X 

Huruf yang digunakan cukup sederhana dan 
komunikatif sehingga tidak mengganggu 
keterbacaan teks  
3.18 Penggunaan variasi 
huruf (bold, italic, capital) 
tidak berlebihan 

   X 

Variasi huruf hanya digunakan dalam penulisan 
judul, subjudul materi, wazifah, qissah mu’assirah, 
khulasah, lu’bah, dan tamrinat 
Tipografi mudah dibaca 
3.19 Jenis huruf sesuai 
dengan materi isi 

X    

Huruf yang digunakan pada isi materi buku tidak 
sesuai dengan huruf judul pada kulit buku  
3.20 Besar huruf sesuai 
dengan tingkat pendidikan 
peserta didik 

   X 

Untuk kelas 6 MI/SD dengan jenis huruf times new 
roman, maka menggunakan ukuran 12 font untuk isi 
materi dan jenis huruf arial dengan 16 font untuk 
sub judul sudah sesuai.  
3.21 Panjang baris teks 
maksimal 45-75 karakter 
(sekitar 5-11 kata) 

   X 

Lebar susunan teks dalam penulisan materi ajar 
proporsional dengan ukuran kertas bidang cetak.  
3.22 Jarak antar huruf 
(kerning) normal 

   X 

Jarak antar huruf normal, tidak terlalu rapat atau 
terlalu renggang. 
Tipografi memudahkan pemahaman 
3.23 Jenjang/hierarki judul-
judul jelas dan konsisten 

   X 

Jenjang judul-judul jelas dengan menggunakan 
dekorasi huruf yang berbeda dengan penjelasan 
materinya dan konsisten dari awal bab hingga akhir.  
3.24 Jenjang/hierarki judul-
judul proporsional 

   X 
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Hierarki judul ditampilkan secara proporsional dan 
tidak menggunakan perbedaan ukuran yang terlalu 
mencolok 
3.25 Tanda pemotongan kata 
(hyphenation) 

   X 

Tidak terdapat pemotongan kata lebih dari dua baris 
berurutan pada susunan teks. 

ILUSTRASI ISI 
BUKU 

Memperjelas dan mempermudah pemahaman 
3.26 Mampu mengungkap 
makna/arti dari objek 

   X 

Ilustrasi yang dilengkapi dengan ungkapan singkat 
mampu memperjelas materi / teks sehingga mampu 
menambah pemahaman dan pengertian peserta didik 
pada informasi yang disampaikan  
3.27 Bentuk proporsional     X 
Bentuk ilustrasi proporsional sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir pembaca pada objek yang 
sesungguhnya  
3.28 Bentuk dan skala sesuai 
dengan kenyataan/realitas 

  X  

Ilustrasi yang digunakan hanya sebatas gambar 
kartun yang bentuk dan skalanya tidak bisa 100% 
sama dengan realitas, namun setidaknya dapat 
memberi gambaran yang kurang lebih sesuai 
dengan realita dan dapat memberikan gambaran 
tepat bagi pembaca  
Ilustrasi isi menimbulkan daya tarik 
3.29 Penyajian keseluruhan 
isi ilustrasi serasi 

   X 

Ilustrasi ditampilkan secara serasi dengan unsur 
materi isi lainnya (judul dan teks) dalam seluruh 
halaman, namun perlu diketahui bahwa tidak semua 
materi bisa diilustrasikan secara visual, contohnya 
saja haid, oleh karena itu ilustrasi gambar pada bab 
ini harus disertai dengan ungkapan singkat tentang 
materi. 
3.30 Goresan garis dan raster 
tegas dan jelas. 

   X 

Goresan garis raster tegas dan jelas sehingga tidak 
menimbulkan salah pemahaman atau kurang 
jelasnya ilustrasi yang ditampilkan  
3.31 Kreatif dan dinamis    X 
Penampilan ilustrasi dari berbagai sudut pandang 
tidak hanya ditampilkan dalam tampak depan serta 
mampu memvisualisasikan secara dinamis yang 
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dapat menambah kedalaman pemahaman dan 
pengertian pembaca terhadap materi pelajaran yang 
disampaikan.  

 

b. Buku sampel 2 oleh penerbit Erlangga 

Penskoran instrumen kelayakan kegrafikan buku sampel (Tim Bina Karya 
Guru) 

 

SUBKOMPONEN BUTIR/DESKRIPSI DAN 
ALASAN PENILAIAN 

SKOR 
1 2 3 4 

1. UKURAN DAN 
FISIK BUKU 

1.1 Kesesuaian ukuran buku 
dengan standar ISO A4 (210 
X 297 mm ) atau B5 (176 x 
250 mm) 

   X 

Buku tersaji dengan ukuran B5 (176X250 mm). 
Toleran ukuran adalah 0-25 mm. Untuk skor 1 = 
(15-20mm), skor 2 = (10-15mm), skor 3 (5-10mm), 
skor 4 (0-5mm) 
1.2 Kesesuaian ukuran 
dengan materi isi buku 

   X 

Pemilihan ukuran buku sesuai dengan materi isi 
buku dan kekhususan bidang studi serta tingkat 
pendidikan peserta didik.  
1.3 Jenis kertas     X 
Power Mac G5 

2. TATA LETAK 
KULIT BUKU  

2.1 Penampilan unsur tata 
letak pada kulit muka, 
belakang, dan punggung 
memiliki kesatuan, 
harmonisasi dan memberikan 
kesan irama yang baik 

  X  

Penampilan tata letak kulit muka, belakang dan 
punggung buku baik dan sesuai. Elemen ilustrasi 
dan tipografi ditampilkan secara harmonis dan 
saling terkait satu sama lain. Namun, pemilihan 
warna kulit muka dan belakang buku kurang 
memiliki keserasian, sehingga terlihat seperti dua 
buku yang berbeda, karena perpaduan warnanya 
yang kurang tepat.  
2.2 Menampilkan pusat 
pandang (point center) yang 
baik dan jelas 

 X   

Pemilihan tipografi sudah tepat dan sesuai, 
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sedangkan untuk pemilihan ilustrasi kurang tepat, 
karena ilustrasi yang ditampilkan tidak 
menggambarkan isi materi buku dan untuk warna 
judul buku kurang memiliki kekontrasan yang baik 
dengan warna latar belakang, sehingga kurang 
memiliki daya tarik yang maksimal. Jika warna latar 
belakang buku gelap seharusnya warna judul buku 
harus terang dan lebih menonjol. 
2.3 Komposisi dan ukuran 
unsur tata letak (judul, 
pengarang,ilustrasi,logo,dll), 
proporsional, seimbang dan 
seirama dengan tata letak isi. 
(Sesuai pola) 

   X 

Ukuran tata letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, 
dll.) seimbang dengan ukuran buku serta memiliki 
keseiramaan dengan tata letak isi. Di bagian kanan 
atas terdapat nama tim pengarang, di kiri atas 
terdapat kurikulum KTSP, Di bagian tengah 
terdapat nama mata pelajaran fikih, di bawahnya 
terdapat jenjang sekolah dan kelas, dan di bagian 
kanan bawah terdapat nama penerbit.  
2.4 Ukuran unsur tata letak 
proporsional dengan ukuran 
buku 

   X 

Unsur tata letak tipografi, ilustrasi dan unsur 
pendukung lainnya proporsional 
2.5 Warna unsur tata letak 
harmonis dan memperjelas 
fungsi. 

  X  

Buku teks ini menggunakan perpaduan warna abu-
abu, ungu dan putih, dengan warna ilustrasi yang 
baik sehingga terkesan harmonis. Sedangkan tulisan 
judul menggunakan ungu muda yang terkesan 
samar dan kurang harmonis. 
2.6 Menampilkan kontras 
yang baik 

  X  

Tampilan teks dan elemen dekoratif lainnya kurang 
memiliki kekontrasan yang baik terutama pada 
warna judul dan latar belakang buku. Sedang untuk 
ilustrasi buku memiliki kekontrasan yang baik. 

TIPOGRAFI KULIT 
BUKU 

Huruf yang digunakan menarik dan mudah 
dibaca 
2.7Ukuran huruf judul buku 
lebih dominan dibandingkan 

   X 
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(nama pengarang dan nama 
penerbit) 
Ukuran huruf judul buku lebih dominan 
dibandingkan dengan nama pengarang dan penerbit 
2.8 Warna judul buku 
kontras dengan warna latar 
belakang 

 X   

Tampilan warna judul buku tidak kontras dengan 
warna latar belakangnya  
Huruf yang sederhana (komunikatif) 
2.9 Tidak terlalu banyak 
menggunakan kombinasi 
jenis huruf 

   X 

Menggunakan 2 jenis font yang menimbulkan 
keserasian dalam pandangan. Jenis huruf calibri 
digunakan untuk nama penyusun buku dan 
keterangan jenjang pendiidkan, jenis huruf 
trebuchet MS digunakan untuk nama judul buku.  
2.10 Tidak menggunakan 
huruf hias/dekoratif 

   X 

Huruf yang digunakan terkesan sederhana dan 
komunikatif sehingga tidak mengganggu tingkat 
keterbacaan dan kejelasan dari informasi yang 
disampaikan 
2.11 Sesuai dengan jenis 
huruf untuk isi/materi buku 

   X 

Huruf judul buku sesuai dengan isi buku yaitu jenis 
huruf trebuchet MS, sehingga terkesan memiliki 
kesatuan yang baik. 

ILUSTRASI KULIT 
BUKU 

Mencerminkan isi buku 
2.12 Ilustrasi dapat 
menggambarkan isi/ materi 
ajar 

 X   

Ilustrasi yang digunakan kurang tepat dengan isi 
materi buku. Ilustrasi shalat seolah-olah dijadikan 
patokan untuk pelajaran fikih, padahal fikih tidak 
hanya membahas shalat saja, terlebih pada pelajaran 
fikih kelas 6 tidak ada bab tentang shalat. Ilustrasi 
buku seharusnya mencerminkan apa isi dari buku 
tersebut.  
2.13 Ilustrasi mampu 
mengungkapkan karakter 
objek 

  X  

Ilustrasi yang digunakan mampu mengungkapkan 
karakter objek yakni pelajaran fikih, akan tetapi 
tidak mengungkapkan secara khusus materi yang 
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dibahas dalam buku. 
2.14 Bentuk, warna, ukuran, 
proporsi objek sesuai realita 

   X 

Bentuk, warna, ukuran, dan proporsi nyaris 
sempurna sesuai dengan realita meskipun ilustrasi 
hanya sebuah gambar kartun.  

3. TATA LETAK ISI 
BUKU 

Tata letak konsisten 
3.1 Penempatan unsur tata 
letak konsisten berdasarkan 
pola 

   X 

- Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, 
ilustrasi) pada setiap awal bab konsisten  
- Penempatan unsur tata letak pada setiap halaman 
mengikuti pola, tata letak dan irama yang telah 
ditetapkan.  
3.2 Pemisahan antar paragraf 
jelas 

   X 

Pemisahan antar paragraf jelas dengan diberi spasi  
3.3 Penempatan judul bab 
dan yang setara (kata 
pengantar, daftar isi, dll) 
seragam/konsisten 

   X 

Mengikuti pola, tata letak yang telah ditetapkan 
untuk setiap Bab baru. 
Unsur tata letak harmonis 
3.4 Bidang cetak margin 
proporsional 

   X 

Penempatan unsur tata letak yang meliputi judul, 
subjudul, teks, ilustrasi, nomor halaman pada semua 
proporsional dan konsisten  
3.5 Jarak antara teks dan 
ilustrasi sesuai 

   X 

Jarak antara teks dan ilustrasi proporsional 
3.6 Margin antar dua 
halaman berdampingan 
proporsional 

   X 

Susunan tata letak halaman genap dan ganjil 
proporsional  
3.7 Kesesuaian bentuk, 
warna, ukuran unsur tata 
letak 

   X 

Ditampilkan secara menarik, serasi dan 
proporsional  
Penempatan dan penampilan unsur tata letak 
3.8 Judul bab    X 
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Judul bab ditampilkan secara lengkap disertai 
dengan angka bab (Pelajaran 1, Pelajaran 2 dst.).  
3.9 Sub judul    X 
Penulisan subjudul dan sub-sub judul sesuai dengan 
hierarki 
3.10 Angka halaman/folios    X 
Angka halaman urut dan penempatannya sesuai 
dengan pola tata letak  
3.11 Ilustrasi     X 
Penampilan dan unsur tata letak ilustrasi cukup 
tepat sehingga tidak mengganggu kejelasan, dan 
kemudahan penyampaian informasi pada buku teks. 
3.12 Keterangan gambar 
(caption) 

  X  

Keterangan gambar/legenda terletak tepat di bawah 
gambar/ilustrasi dengan ukuran huruf lebih kecil 
daripada huruf teks, namun keterangan gambar pada 
buku ini tidak konsisten karena hanya ada satu 
gambar saja yang memiliki keterangan yaitu gambar 
halaman 12, sedang gambar pada halaman-halaman 
lain tidak ada. 
3.13 Ruang putih     X 
Ruang putih termasuk marjin memberikan 
keseimbangan dengan bagian teks, dan ilustrasi 
sehingga tidak memberikan kesan padat (membuat 
jenuh) yang dapat memudahkan peserta didik untuk 
memahami, dan membaca informasi yang 
disampaikan.  
Tata letak mempercepat pemahaman 
3.14 Penempatan 
hiasan/ilustrasi sebagai latar 
belakang tidak mengganggu 
judul, teks, angka halaman 

   X 

Menempatkan hiasan/ilustrasi pada halaman sebagai 
latar belakang sangat proporsional sehingga tidak 
mengganggu kejelasan, penyampaian informasi 
pada teks atau menghambat pemahaman peserta 
didik.  
3.15 Penempatan judul, 
subjudul, ilustrasi dan 
keterangan gambar tidak 
mengganggu pemahaman 

   X 

Judul, sub judul, ilustrasi dan keterangan gambar 
ditempatkan sesuai dengan pola yang telah 
ditetapkan sehingga tidak menimbulkan salah 
interprestasi terhadap materi yang disampikan.  
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TIPOGRAFI ISI Tipografi mudah dibaca 
3.16 Tidak menggunakan 
terlalu banyak jenis huruf 

   X 

Huruf yang digunakan untuk judul, subjudul dan 
materi hanya satu jenis yaitu trebuchet MS, 
sehingga tidak mengganggu peserta didik dalam 
menyerap informasi yang disampaikan.  
3.17 Tidak menggunakan 
jenis huruf hias/dekoratif 

   X 

Huruf yang digunakan cukup sederhana dan 
komunikatif sehingga tidak mengganggu kejelasan 
teks.  
3.18 Penggunaan variasi 
huruf (bold, italic, capital) 
tidak berlebihan 

   X 

Variasi huruf hias yang digunakan tidak berlebihan, 
hanya untuk membedakan, memberikan tekanan 
pada bagian dari susunan teks (ayo! dan 
rangkuman) yang dianggap penting. 
Tipografi mudah dibaca 
3.19 Jenis huruf sesuai 
dengan materi isi 

   X 

Huruf judul buku, judul bab, subjudul dan materi 
sesuai. 
3.20 Besar huruf sesuai 
dengan tingkat pendidikan 
peserta didik 

   X 

Untuk kelas 6 MI/SD  dengan jenis huruf trebuchet 
MS, maka menggunakan ukuran 12 font untuk isi 
materi dan 16 font untuk ukuran subjudul sudah 
sesuai.  
3.21 Panjang baris teks 
maksimal 45-75 karakter 
(sekitar 5-11 kata)  

   X 

Lebar susunan teks dalam penulisan materi ajar 
proporsional dengan ukuran kertas bidang cetak. 
3.22 Jarak antara huruf 
(kerning) normal 

   X 

Jarak antar huruf normal, tidak terlalu rapat atau 
terlalu renggang. 
Tipografi memudahkan pemahaman 
3.23 Jenjang/hierarki judul-
judul jelas dan konsisten 

   X 

Jenjang judul-judul jelas dengan menggunakan 
dekorasi warna yang berbeda dengan jelas 



175 
 

 

materinya dan konsisten dari awal hingga akhir bab.  
3.24 Jenjang/hierarki judul-
judul proporsional 

   X 

Hierarki judul ditampilkan secara proporsional, dan 
tidak menggunakan perbedaan ukuran yang terlalu 
mencolok.  
3.25 Tanda pemotongan kata 
(hyphenation) 

   X 

Tidak ada pemotongan kata lebih dari dua baris 
berurutan pada susunan teks. 

ILUSTRASI ISI 
BUKU 

Memperjelas dan mempermudah pemahaman 
3.26 Mampu mengungkap 
makna/arti dari objek 

  X  

Ilustrasi yang digunakan mampu menjelaskan isi 
materi / teks sehingga sehingga menambah 
pemahaman dan pengertian peserta didik pada 
informasi yang disampaikan. Namun ilustrasi pada 
halaman 2 kurang memberi pemahaman yang jelas 
terhadap materi.  
3.27 Bentuk proporsional     X 
Bentuk ilustrasi proporsional sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir pembaca pada objek yang 
sesungguhnya  
3.28 Bentuk dan skala sesuai 
dengan kenyataan/realitas 

  X  

Bentuk dan skala tidak 100% sama dengan realita 
karena yang digunakan sebatas gambar kartun, 
namun gambar kartun yang dicantumkan cukup 
memberikan gambaran tepat bagi pembaca  
Ilustrasi isi menimbulkan daya tarik 
3.29 Penyajian keseluruhan 
isi ilustrasi serasi 

  X  

Ada beberapa ilustrasi kurang serasi dengan materi, 
contohnya pada bab haid yang menampilkan 
ilustrasi bayi perempuan yang tumbuh dewasa, 
secara visual tidak dapat menggambarkan isi materi, 
seharusnya jika terdapat materi yang tidak bisa 
digambarkan secara visual saja maka dilengkapi 
dengan pernyataan singkat (percakapan seperti 
dalam komik) yang mampu mengungkapkan isi 
materi tanpa harus membaca wacana terlebih 
dahulu.  
3.30 Goresan garis dan raster 
tegas dan jelas. 

   X 

Goresan garis dan raster tegas dan jelas sehingga 
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tidak menimbulkan salah pemahaman  
3.31 Kreatif dan dinamis    X 
Menampilkan ilustrasi dari berbagai sudut pandang 
tidak hanya ditampilkan dalam tampak depan serta 
mampu memvisualisasikan secara dinamis yang 
dapat menambah kedalaman pemahaman dan 
pengertian pembaca terhadap materi pelajaran yang 
disampaikan.  

 

Total Skor Keseluruhan Komponen Buku 
 

Komponen Tiga Serangkai Erlangga 

Isi 54 52 

Penyajian 60 54 

Kebahasaan 24 24 

Kegrafikan 173 178 

Jumlah 311 308 

 

 

306

307

308

309

310

311

Tiga Serangkai Erlangga

Kualitas Seluruh Komponen Buku 

Teks

Kualitas Seluruh

Komponen Buku Teks
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR WAWANCARA 

 

A. MI Sultan Agung 

1. Apakah sekolahan sudah menggunakan buku ajar yang diberikan dari 

pemerintah? 

a. Menurut guru fikih bagaimana isi dari pada buku panduan yang diberikan 

pemerintah dibandingkan dengan buku tambahan lain yang digunakan? 

Jawaban: 

Kelas 6 sendiri untuk mata pelajaran fikih belum menggunakan buku yang 

disediakan oleh pemerintah. 

 

2. Buku dari penerbit mana saja yang digunakan?  

Jawaban: 

Sekolahan menggunakan buku tiga serangkai sebagai pegangan guru dan 

murud, sedangkan buku-buku penunjang lain seperti Erlangga, Yudhistira, dll 

hanya digunakan pegangan guru.  

 

3. Bahan ajar apa saja yang digunakan dalam pembelajaran fikih? 

(Selain hanya buku) 

Jawaban: 

Penggunaan bahan ajar seperti vidio jarang digunakan, hanya digunakan pada 

materi-materi tertentu seperti haji kurban dll. Namun untuk materi kelas 6 ini 

tidak menggunakan vidio, gambar atau bahan ajar selain buku teks dan LKS. 

 

4. Apa alasan pemilihan buku ajar tersebut? 

(adakah semacam kerja sama antara penerbit dengan pihak sekolah) 

Jawaban: 

Selama ini di sini (MI Sultan Agung) menggunakan buku tiga serangkai, 

karena penyamaan buku teks pembelajaran seluruh MI yang ada di 
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Yogyakarta, supaya dalam pembuatan soal-soal ulangan bisa sama dengan MI 

yang lain. 

 

5. Dari semua buku ajar yang digunakan adakah menurut guru fikih buku ajar 

yang paling tepat digunakan atau lebih sering digunakan karena beberapa 

alasan? (yang paling kurang sesuai kira-kira buku apa) 

Jawaban: 

Kalo di sini dari tahun ke tahun memang sudah menggunakan buku teks yang 

sudah disepakati oleh beberapa mi yang lain. Supaya dalam pembuatan soal-

soal ulangan bisa sama. 

 

6. Menurut guru fikih, adakah materi yang kurang relefans dengan keadaan 

sekarang? 

Untuk materi sendiri tidak ada kesenjangan apapun, namun memang jika 

dilihat sekarang siswi kelas 5 saja sudah banyak yang kedapatan haid. Namun 

materi tentang haid masih ada di kelas 6. 

 

 

B. SD IT Ar-Rahmah 

1. Apa kah sekolahan sudah menggunakan buku ajar yang diberikan dari 

pemerintah? 

a. Menurut guru fikih bagaimana isi dari pada buku panduan yang diberikan 

pemerintah dibandingkan dengan buku tambahan lain yang digunakan?  

Jawaban: 

Kelas 6 ini belum menggunakan buku panduan yang diberikan dari 

pemerintah. Bahkan tidak hanya mata pelajaran fikih saja namun seluruh 

buku agama pihak sekolah masih menentukan sendiri buku pegangan 

wajibnya. 
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2. Buku dari penerbit mana saja yang digunakan?  

Jawaban: 

Buku yang digunakan pegangan guru dan murid pada tahun ini dari terbitan 

erlangga sedangkan buku dari terbitan yudhistira hanya digunakan buku 

pegangan oleh guru. Karena di sini latar belakangnya adalah pondok jadi guru 

juga menggunakan buku pegangan seperti fathul qorib, fiqhul wadlih, risalatul 

mahid, dll untuk pendalaman materi yang ada di buku teks. 

 

3. Bahan ajar apa saja yang digunakan dalam pembelajaran fikih? 

(Selain hanya buku) 

Bahan ajar untuk kelas 6 hanya menggunakan buku, sedangkan bahan ajar 

seperti vidio ataupun film jarang digunakan, mungkin hanya digunakan pada 

materi-materi tertentu seperti qurban, haji, dll. 

 

4. Apa alasan pemilihan buku ajar tersebut? 

(adakah semacam kerja sama antara penerbit dengan pihak sekolah) 

Jawaban: 

Pemilihan buku teks ini berdasarkan kesepakatan wali kelas. Meskipun ada 

kerjasama dengan pihak penerbit tetapi tidak yang konsisten dari tahun ke 

tahun. Contohnya tahun lalu kami menggunakan buku yang diterbitkan oleh 

Yudhistira karena bahasanya simple, tidak bertele-tele, mudah dipahami anak-

anak. Selanjutnya dianalisis kembali, karena terkadang ada perbedaan seperti 

dalam bacaan shalat iftitah, di buku ini menggunakan bacaan yang lain. Jadi 

selama ini tidak ada buku yang paten digunakan. Namun untuk tahun ini kami 

menggunakan buku yang diterbitkan Erlangga. 

 

5. Dari semua buku ajar yang digunakan adakah menurut guru fikih buku ajar 

yang paling tepat digunakan atau lebih sering digunakan karena beberapa 

alasan? (yang paling kurang sesuai kira-kira buku apa). 
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Jawaban: 

Kalo mana yang paling tepat tidak bisa dibilang paling tepat, karena setiap 

buku memiliki kekurangan dan kelebihan. Apalagi di sini kami menggunakan 

kurikulumnya berbasis pondok pesantren jadi banyak rujukan-rujukan kitab-

kitab, ada juga dapat dari pengajian dari Kiai. Namun sementara ini kami 

menggunakan buku yang umum dulu. Kebetulan untuk tahun ini kami 

menggunakan buku terbitan Erlangga. 

 

6. Menurut guru fikih, adakah materi yang kurang relefans dengan keadaan 

sekarang? 

Jawaban: 

Menurut kami materi haid ini, bukan tidak relefans. Namun jika dilihat 

sekarangkan anak-anak sebelum kelas 6 saja sudah ada yang kedapatan haid. 

Kalo materi haid tidak dikenalkan dari sebelumnya maka siswi yang sudah 

haid akan tidak paham. Oleh sebab itu, pihak sekolah hendak membuat modul 

sendiri untuk menyesuaikan kebutuhan siswa/siswi itu sendiri. 
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LAMPIRAN 5 
 

KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
 
 
 
 
 

A. Kompetensi Akademik  
 
 
1. Kesesuaian SK dan KD  
 
Butir 1  Keluasan  
Deskripsi  Materi mencakup semua Kompetensi Dasar (KD) ada dalam buku, termasuk aplikasinya 

dalam pembangunan nasional, wilayah, dan kehidupan sehari-hari, mulai dari pemaparan 
konsep, penjabaran konsep, contoh, aplikasi, latihan, dan refleksi.  
� Baik sekali : Jika materi lengkap  
� Kurang sekali : jika materi tidak lengkap  
 

Butir 2  Kedalaman  
Deskripsi  Materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi yang terkandung dalam Kompetensi 

Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD), dilengkapi dengan penjelasan dan ilustrasi yang sesuai 
dengan materi seperti tabel, grafik, peta, citra, dan foto udara.  
� Baik sekali : Jika magteri lengkap  
� Kurang sekali : Jika materi tidaklengkap  
 

 
 
2. Keakurasian materi   
Butir 3  Akurasi Keilmuan  
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Deskripsi  Teori yang dipaparkan menunjukkan benar dan sesuai dengan ilmu geografi  
� Baik sekali : Seluruh teori yang benar dan sesuai dengan ilmu geografi  
� Baik : Sebagian besar teori benar dan sesuai dengan ilmu geografi  
� Kurang : Sebagian teori benar dan sesuai dengan ilmu geografi  
� Kurang sekali : Sebagian kecil teori benar dan sesuai dengan ilmu geografi  
 

Butir 4 Konsep dan fakta  
Deskripsi  Konsep dan fakta yang disajikan jelas, tuntas, tidak menimbulkan banyak tafsir, disertai 

contoh yang relevan dan kontekstual.  
� Baik sekali : Semua konsep dan fakta disajikan secara jelas, tuntas, tidak multitafsir, ada 
contoh yang relevan dan kontekstual  
� Baik : Sebagian besar konsep dan fakta disajikan secara jelas, tuntas, ada contoh yang 
relevan dan kontektual.  
� Kurang : Sebagian konsep dan fakta disajikan jelas, tuntas, ada contoh yang relevan dan 
kontekstual.  
� Kurang sekali : Sebagian kecil konsep dan fakta disajikan jelas, tuntas, ada contoh yang 
relevan dan kontekstual  
 

 
3. Kemutakhiran   
Butir 5 Keterkinian/ketermasaan fitur (contoh-contoh) dan rujukan  
Deskripsi  Uraian, contoh, gambar dan rujukan disajikan secara relevan, menarik, dan mencerminkan 

ketermasaan (up to date)  
� Baik sekali : Bila semua unsur deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Baik : Bila ada sebagian besar deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Kurang : Bila sebagian deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Kurang sekali : Bila sebagian kecil deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku.  
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4. Mengembangkan wawasan 
kebinekaan (sense of diversity) dan 
memperkokoh NKRI  

 
 
 

Butir 6 Apresiasi terhadap keanekaragaman budaya masyarakat  
Deskripsi  Materi yang disajikan dapat membuka wawasan peserta didik untuk mengenal dan menghargai 

budaya Bangsa, yang tercantum dalam (1) pendahuluan, (2) uraian materi, (3) contoh, (4) 
rangkuman, (5) latihan/tugas, dan (6) refleksi/renungan  
� Baik sekali : Bila semua (ke 6 ) unsur deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Baik : Bila ada 4 deskriptor ada dalam setiap bab buku  
� Kurang : Bila hanya 3 deskriptor ada dalam setiap bab buku  
� Kurang sekali : Bila hanya 2 deskriptor ada dalam setiap bab buku.  
 

Butir 7  Apresiasi terhadap potensi, kendala, dan tantangan yang Dihadapi Indonesia  
Deskripsi  Materi yang disajikan dapat menumbukan kesadaran akan potensi, kendala dan tantangan yang 

dihadapi Bangsa Indonesia sehingga dapat menumbuhkan semangat membangun, yang tercantum 
dalam (1) pendahuluan, (2) uraian materi, (3) contoh, (4) rangkuman, (5) latihan atau tugas, dan 
(6) refleksi/renungan  
� Baik sekali : Bila semua (ke 6 ) unsur deskriptor ada dalam buku  
� Baik : Bila ada 4 deskriptor ada dalam buku  
� Kurang : Bila hanya 3 deskriptor ada dalam buku  
� Kurang sekali : Bila hanya 2 deskriptor ada dalam buku  
 

Butir 8  Menumbuhkan wawasan kebangsaan  
Deskripsi  Materi yang disajikan dapat membuka wawasan, bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga mendorong peserta didik menjadi warganegara yang baik, disajikan 
dalam (1) pendahuluan, (2) uraian materi, (3) contoh, (4) rangkuman, (5) latihan atau tugas, dan 
(6) refleksi/renungan  
� Baik sekali : Bila semua (ke 6 ) unsur deskriptor ada dalam buku  
� Baik : Bila ada 4 deskriptor ada dalam buku  
� Kurang : Bila hanya 3 deskriptor ada dalam buku  
� Kurang sekali : Bila ada 2 deskriptor ada dalam buku  
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A. KOMPETENSI AFEKTIF 
 
1. Sikap Spriritual 
Butir 9 Menghayati 
Deskripsi   Terdapat ajakan untuk menyadari dan menghayati peran dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat 

bertanggungjawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam (1) pendahuluan/(2) uraian materi, / (3) Rangkuman, /(4) 
refleksi/renungan  
� Baik sekali : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di seluruh bab buku  
� Baik : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian besar bab buku  
� Kurang : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian bab buku  
� Kurang sekali : Bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian kecil bab buku 
 

Butir 10 Mengamalkan 
 Terdapat ajakan untuk mengamalkan syariat dan nilai-nilai Agama sebagai refleksi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dalam (1) pendahuluan/(2) uraian materi, / (3) Rangkuman, /(4) refleksi/renungan  
� Baik sekali : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di seluruh bab buku  
� Baik : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian besar bab buku  
� Kurang : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian bab buku  
� Kurang sekali : Bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian kecil bab buku  
 

 

2.  Sikap Sosial  
 
Butir 11  Kecakapan personal  
Deskripsi  Terdapat ajakan dan penyadaran untuk senantiasa bersikap jujur, tekun, disiplin, 

bertanggungjawab, dan teliti, serta senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri 
melalui semangat belajar yang tinggi, dalam (1) pendahuluan/(2) uraian materi, / (3) 
Rangkuman, /(4) refleksi/renungan.  
� Baik sekali : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di seluruh bab buku  
� Baik : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian besar bab buku  
� Kurang : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian bab buku  
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� Kurang sekali : Bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian kecil bab  
 

Butir 12 Kecakapan sosial  
Deskripsi  Terdapat ajakan dan penyadaran untuk selalu bersikap santun, toleran , mau 

bekerjasama/gotongroyong, dan berbagi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan orang 
yang berbeda budaya demi persatuan dan kesatuan nasional serta dalam konteks interaksi 
global, dalam (1) pendahuluan/(2) uraian materi, / (3) Rangkuman, /(4) refleksi/renungan  
� Baik sekali : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di seluruh bab buku  
� Baik : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian besar bab buku  
� Kurang : bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian bab buku  
� Kurang sekali : Bila ada dalam (1)/(2)/(3)/(4) di sebagian kecil bab  
 

 

C. Keterampilan   
Butir 13 Keterampilan menalar  
Deskripsi  Terdapat soal/ latihan/dan tugas yang dapat melatih daya nalar siswa melalui penedekatan 

saintifik  
� Baik sekali : Bila ada setiap bab dalam buku  
� Baik : Bila ada di sebagian besar bab dalam buku  
� Kurang : Bila ada di sebagian bab dalam buku  
� Kurang sekali : Bila hanya ada di sebagian kecil bab dalam buku.  
 

Butir 14  Keterampilan produktif  
Deskripsi  Dalam (1) pendahuluan, (2) uraian materi, (3) contoh, (4) rangkuman, (5) latihan atau tugas, 

dan (6) refleksi/renungan berisi dorongan untuk menelusuri informasi lebih lanjut atau lebih 
lengkap dari apa yang tercantum dalam buku. Penulusuran informasi dilakukan melalui buku 
referensi, internet, atau artikel lain, sehingga anak mampu berfikir kritis , kreatif dan inovatif 
dalam memcahkan masalah aktual yang berhubungan dengan lingkungan.  
� Baik sekali : Bila semua unsur deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Baik : Bila ada sebagian besar deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Kurang : Bila sebagian deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  



186 
 

� Kurang sekali : Bila sebagian kecil deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku.  
 

Butir 15  Keterampilan berkomunikasi  
Deskripsi  Dalam penugasan ada kesempatan bagi siswa untuk menghasilkan karya terbaiknya dalam 

bentuk artikel, makalah, majalah dinding, dan publikasi lainnya, serta mampu menjelaskan 
gagasannya secara lisan  
� Baik sekali : Bila semua unsur deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Baik : Bila ada sebagian besar deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Kurang : Bila sebagian deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku  
� Kurang sekali : Bila sebagian kecil deskriptor ada dalam setiap bab dalam buku.  
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