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EKSPLORASI KUALITAS DAN KELAYAKAN PENYAJIAN TEKS BERITA MEDIA 

MASSA PADA BUKU TEKS BAHASA INDONESIA SMA SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN SISWA 
ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai: Satu mengetahui typografi dan kegrafikaan teks berita pada media 

massa yang digunakan dalam buku teks sebagai bahan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA? Dua 

mengetahui deskripsi keunggulan dan kelemahan isi pesan pada teks berita yang digunakan sebagai media 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA? Tiga mengetahui deskripsi kelayakan penggunaan teks berita 

pada buku teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA? Metode analisis data menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. (a) Metode padan translasional digunakan untuk analisis typografi dan 

grafikaan teks berita, (b) Metode padan translansional dan padan referensial untuk menganalisis 

keunggulan dan kelemahan bentuk isi pesan pada teks berita, (c) Teknik triangulasi pakar untuk analisis 

deskripsi kelayakan penggunaan alternatif teks berita daalam media pembelajaran. 

Dari 1-18 data terdapat 8 data yang memiliki unsur kegrafikaan dalam tekes berupa gambar yang 

dapat memberikan stimulus atau rangsangan bagi pembaca untuk memahami teks tersebut. berita lengkap. 

Adapun 10 data meliputi tidak didukung unsur kegrafikaan (gambar pendukung) sehingga dapat 

menimbulkan kebosanan pada peserta didik dalam membaca teks. Dari analisis data 1 – 18 dengan 

menggunakan perhitungan grafik fry dapat ditarik kesimpulan data 3, 4, 5, 8, 12 dan 14 sesuai dengan 

yang dibutuhkan peserta didik. Adapun data 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, dan18 keterbacaan tidak 

sesuai dengan tingkat penggunaan.  Data 1-18 syarat kelayakan berdasarkan KD sudah layak atau sesuai. 

Kemudian untuk unsur kebaharuan teks data 1, 2, 4, 7, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 sudah 

memenuhi unsur kebaruan informasi. Adapun data 3, 5, 6, dan 9 belum memenuhi karena data lebih dari 

pada peristiwa yang lama. 

Kata Kunci: kelayakan, teks berita, media pembelajaran 

EXPLORATION OF QUALITY AND FEASIBILITY OF PRESENTING MASS MEDIA 

NEWS TEXT IN INDONESIAN HIGH SCHOOL TEXT BOOK AS A STUDENT LEARNING 

MEDIA 
ABSTRACT 

The objectives to be achieved: Do you know the typography and graphics of news texts in 

the mass media used in textbooks as learning materials for Indonesian in high school? Two, to 

know the description of the advantages and disadvantages of message content in the news text 

used as a medium for learning Indonesian in SMA? Three, know the description of the feasibility 

of using news texts in textbooks in Indonesian language learning in SMA?Methods of data 

analysis using descriptive qualitative methods. (a) The translational equivalent method is used 

for the analysis of typography and news text graphics, (b) The translational and referential 

equivalent method is used to analyze the advantages and disadvantages of the form of the 

message content in the news text, (c) Expert triangulation technique to analyze the feasibility 

description of using alternative news text in learning media. 

From 1-18 data, there are 8 data that have graphic elements in the test in the form of 

images that can provide a stimulus or stimulus for the reader to understand the text. 

complete news. The 10 data include not supported by graphic elements (supporting images) so 

that it can cause boredom in students in reading tex. From data analysis 1 - 18 using fry chart 

calculations, it can be concluded that data 3, 4, 5, 8, 12 and 14 are in accordance with what 

students need. The data 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, and 18 readability do not correspond 

to the level of use. Data 1-18 eligibility requirements based on KD are feasible or appropriate. 

Then for the novelty elements of the data text 1, 2, 4, 7, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18, 

it has fulfilled the newness of the information. As for data 3, 5, 6, and 9 not yet fulfilled 

because the data is more than an old event. 

Keywords: feasibility, news text, learning media 
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1   PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa indonesia tidak lepas dari bahan bacaan sebagai sumber belajar. Selain 

menggunkaan buku dari pusat kurikulum guru dapat menggunakan buku pendamping 

pembelajaran bahasa indonesia. Pada buku tersebut bagian bahan ajar juga memanfaatkan berita 

sebagai bahan bacaan. Ada sumber berita yang diambil dari media cetak maupun sumber berita 

elektronik (daring). Sumber tersebut digunakan berdasarkan pertimbangan dari pengarang buku 

teks. Buku pendamping dijadikan alternative guru dalam memberikan pembelajaran kepada 

siswa tanpa mempertimbangkan kriteria bahan ajar yang baik.  

Bahan pembelajaran berita dalam buku teks dijumpai berita yang diambil dari internet 

dengan sumber yang tidak resmi. Jenis berita seperti ini tidak dapat dipertangungjawabkan 

validitasnya. Terlebih dari sumber alamat internet yang belum memiliki reputasi atau ijin resmi 

dari lembaga penyiaran. Berita yang digunakan sebagai bahan pembelajaran tersebut belum 

memiliki nilai kualitas dan kelayakan sesuai standar yag ditentukan. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “Eksplorasi 

Kualitas dan Kelayakan Penyajian Berita Media Massa yang Terdapat pada Buku Teks SMA 

sebagai Media Pembelajaran Siswa”. Penulis ingin menyajikan pembahasan mengenahi bahan 

ajar bahasa indonesia yang berbentuk teks berita. Permasalahan tersebut penulis rumuskan 

menjadi tiga rumusan masalah, (a) Bagaimana analisis kegrafikaan dengan menggunakan 

metode padan translasional, (b) Deskripsi keunggulan dan kelemahan bentuk penyajian dan isi 

pesan pada teks berita mengunakan metode padan translansional dan padan referensial, (c) 

Deskripsi kelayakan penggunaan alternatif teks berita dengan teknik triangulasi pakar.  

Penelitian pengembahan bahan ajar pernah dilakukan oleh oleh (Rustono: 2015), dengan 

judul penelitian “pengembangan Bahan Ajar Interaktif Kompetensi Memproduksi Teks 

Prosedur Kompleks yang Bermuatan Kesantunan bagi Peserta Dididik Kelas X SMA/MA”. Ada 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis lakukan. Persamaannya terletak pada bahan 

ajar bahasa Indonesia untuk tingkat SMA. Perbedaan yang terjadi dalam penelitian tersebut 

tentang bahan ajar memproduksi teks prosedur bermuatan kesantunan bagi peserta didik. 

sedangakan penelitian ini membahas bahan ajar ditinjau dari kualitas dan kelayakan bahan ajar 

teks berita dalam buku teks.  

Penelitian pengembagan bahan ajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia juga pernah 

dilakukan oleh (Saddhono: 2014) dengan judul “Pegembangan Bahan Ajar Membaca Biografi 

di SMA Melalui Analisis Novel Biografi Sepatu Dahlan”. Persamaan dengan penelitian penulis 

terdapat pada bahan ajar bahasa Indonesia. Perbedaannya penelitian Sadono fokus kajian 
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pembelajaran kesusastraan. Adapun penelitian yang penulis lakukan fokus pada materi berbasis 

teks berita (informasi).    

Penelitian pengembangan bahan ajar pernah dilakaukan oleh (Mahmod:20111). 

Perbedaaan dengan penelian penulis membahas kualitas dan kelayakan bahan ajar teks berita 

pada buku teks. Mahmood (2011:171) mengutarakan bahwa bahan ajar (textbooks) adalah jiwa 

dari aktifitas pembelajaran yang membuka cakrawala keilmuan untuk menuntun peserta didik 

agar mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Mahmood (2011) dalam penelitian yang 

berjudul “Conformity to Quality Characteristics of Textbooks: The Illusion of Textbook 

Evaluation in Pakistan” ini juga menyimpulkan bahwa bahan ajar tidak hanya mempengaruhi 

apa dan bagaimana peserta didik belajar, tetapi juga apa dan bagaimana guru mengajar dalam 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik. “Textbooks do not only influence what and how 

students learn, but also what and how teachers teach” 

Dari tiga jenis penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan dalam bidang bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA. Adapun 

perbedaan terdapat pada objek kajian peneliti pada teks berita pada buku pelajaran pendamping. 

Pada kajian ini penulis menggunakan beberapa teori:   

Bahan ajar pembeljaran bahasa Indonesia tidak lepas dai teks bacaan. Teks digunakan 

sebagai bahan bacaan seperti disampaikan Samsu (2016) membaca merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang penting dikuasai oleh siswa. Guru dalam menyampaikan bahan 

bacaan harus memenuhi unsure kegrafikaan khususnya bagian ilustrasi pendukung.  Bahan ajar 

yang menarik dengan gambar pendukung dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Kemenarikan bahan ajar dapat dilihat 

berdasarkan beberapa aspek kegrafikaan atau tampilan, ilustrasi gambar atau tabel harus 

disajikan dengan harmonis sehingga menunjukkan keterkaitan satu elemen dengan yang lainnya 

(Muslich, 2010:306). Dengan demikian, komponen kegrafikaan atau tampilan bahan ajar perlu 

diperhatikan sehingga peran bahan ajar dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dapat 

dicapai dengan optimal.  

Kegrafikaan yang diantaranya berupa gambar memiliki peranan penting seperti 

disampaikan oleh (Khoirotunnisa: 242) kegrafikaan bahan ajar menunjukkan kemenarikan suatu 

bahan ajar. Selain itu, kegrafikaan bahan ajar memengaruhi minat pembaca untuk 

mempelajarinya. Oleh sebab itu, kegrafikaan bahan ajar dibuat dengan format menarik dan 

mudah dibaca. Komposisi warna bahan ajar disusun secara seimbang dan tidak berlebihan. 

Senada dengan hal itu, Pannen dan Purwanto (2001:35) menyatakan bahwa ilustrasi akan 



4 

memberikan variasi penampilan bahan ajar sehingga bahan ajar lebih menarik bagi pembaca 

untuk mempelajarinya.  

Berita yang mempunyai gagasan utama adalah berita yang memiliki fokus sentral. 

Setelah mendapatkan fokus permasalahan yang hendak disampaikan, wartawan kemudian 

memilih informasi yang akan mendukung gagasan dasar atau fokus pemberitaan tersebut. 

Standar yang digunakan para wartawan dalam menuliskan berita dapat dijabarkan ke dalam 

tiga hal. Pertama Lead berita, berupa kalimat yang berinsikan gagasan untuk mengantarka 

pembaca melanjutkan membaca hingga menyelesaikan seluruh berita yang disampaikan. Lead 

berisikan hal penting yang disebut dengan rumus 5w+1H yaitu What (berisi tentang peristiwa 

apa yang diberitakan), Who (berisi tentang siapa saja yang terlibat dengan peristiwa), When 

(berisi tentang waktu peristiwanya, kapan saja terjadinya), Where (berisi mengenahi tempat 

peristiwa berlangsung, di mana saja terjadinya), Why (berisi pertannyaan mengapa peritiwa 

tersebut terjadi, faktor-faktor yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi), serta How (berisi 

pertannyaan bagaimana peristiwa tersebut terjadi).  

Kedua bagian tubuh berita yang berisikan fakta atau kutipan yang mendukung lead 

berita, termasuk menyebutkan sumber informasi yang didapat. Pada bagian tubuh berita berisi 

penjabaran dari peristiwa dalam ringkasan lead berita. Pembaca dapat memahami berita secara 

menyeluruh melalui tubuh berita.  

Ketiga bagian penutup dalam pemberitaan. unsur berita yang ada dalam led seperti 

pendapat berikut: berita yang berisi kutipan sumber utama berita yang menyimpulkan isu 

keseluruhan, penjelasan mengenai tindakan selanjutnya atau fakta tambahan lain. 

Kedudukan bahan ajar teks bacaan tidak lepas digunakan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. Materi pembelajaran (instructional materials) atau Bahan ajar adalah ilmu 

pengetahuan, ilmu keterampilan, dan sikap (kepribadian) yang harus dipelajari peserta didik 

untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku 

(Depdiknas 2006:4). Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai-nilai 

karakter yang dibutuhkan siswa. 

Berdasarkan pengertian bahan ajar yang dirumuskan maka pengertian bahan ajar dalam 

penelitian ini adalah sebuah materi atau bahan pelajaran yang dapat dipergunakan oleh siswa 

sebagai media untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Bahan ajar yang digunakan 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta mencapai indikator dari standar 

kompetensi yang telah ditetapkan. Bahan ajar dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang 
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berlaku dan disesuaikan pula dengan aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan psikologis 

peserta didik. 

Buku teks merupakan buku yang dijadikan pedoman guru dalam memberikan 

pembelajaran di kelas selama rentang waktu yang sudah ditentukan. Buku yang beredar di 

pasaran berjumlah lebih dari satu oleh karena itu guru dalam memilih buku teks perlu 

memperhatikan karakteristik buku yang baik dan sesuai dengan kurikulum. Menurut Hartono 

(2016:23) buku teks memiliki dua karakterstik, pertama ciri umum dan kedua ciri khusus. 

Ciri umum, yaitu ciri yang berlaku secara umum untuk kriteria buku. Ciri umum buku teks 

sama dengan ciri karya tulis ilmiah karena buku teks termasuk karya tulis ilmiah. Kesamaan 

ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek isi, sajian, dan format sesuai dengan standar dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ciri khusus, yaitu ciri yang berbeda dengan 

karya tulis imiah.  

Berikut ini penjelasan kekhasan buku teks menurut Muslich dalam Hartono (2016:23): 

a). Disusun berdasarkan kurikulum pendidikan yang berlaku (sesuai KI dan KD), b). 

Memfokuskan pada tujuan tertentu yang ingin dicapai, c). Menyajikan pada mata pelajaran 

tertentu, d). Berfokus kepada kegiatan belajar siswa, e). Memberikan petunjuk kegiatan 

mengajar guru, f). Sesuai dengan perkembangan intelektual siswa sasaran, g). Gaya sajian 

buku teks memberikan stimulus sehingga memunculkan kreativitas siswa. 

Untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian keterbacaan wacana mahasiswa dengan 

tingkatan kelas di SMA, maka harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu dengan 

menggunakan formula keterbacaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yasa (2013:245), 

memberikan pendapat untuk bahan ajar yang digunakan untuk siswa pendidik perlu 

menyesuaikan antara peserta didik dengan tingkat keterbacaan teks pada usia tersebut. 

Gambar 1.  Rerata tekt per 10 kata 
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Keterbacaan memiliki sifat perkiraan, sehingga mungkin saja terjadi penyimpangan 

baik itu ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu, peringkat keterbacaan wacana hendaknya 

ditambah satu tingkat dan dikurangi satu tingkat (Harjasujana & Yeti, 1997, p. 121). 

Selanjutnya, jika ada teks wacana yang kurang dari 100 kata, maka untuk 

mengukurnya menggunakan langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Laksono (2008: 

422) langah-langkahnya meliputi: Langkah pertama menghitung kata dalam wacana dan 

bulatkan pada bilangan puluhan terdekat; Langkah kedua hitunglah jumlah suku kata dan 

kalimat yang ada dalam wacana; Langkah ketiga, masukkan tabel perhitungan jumlah 

kalimat, jumlah kata, dan jumlah suku kata. Tebel yang sudah jadi sandingkan dengan grafik 

fry yang tersedia untuk melhat tingkat keterbacaan teks bahan ajar.  

Kelayakan buku teks dipengarui oleh bahan yang ada dalam buku tersebut. Bahan 

dalam buku teks meliputi pedomaan kurikulum sebagai komponen utama. Materi dan bahan 

bacaan dalam buku teks bahasa indonesia memiliki peranan untuk menentukan buku teks 

layak atau tidak berdasarkan criteria isi. Menurut Muslich (2010:292) dalam hal kelayakan 

isi uku teks, ada tiga kriteria yang harus diperhatikan, yaitu pertama kesesuaian uraian materi 

bahan ajar pada buku teks dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang 

terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan; kedua mengenahi keakuratan 

materi yang ada di dalam bahan ajar; dan ketiga materi pendukung pembelajaran yang ada 

pada materi ajar. 

2    METODE 

Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan penekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik pustaka (library research). Teknik pustaka yaitu 

serangkaian kegiatan penelitian yang berkaiatan dengan proses pengumpulan, pembacaan, 

pencatatan, serta pengolahan bahan dan data penelitian berdasarkan sumber pustaka. Objek 

penelitian teks berita pada buku teks pembelajaran Bahasa Indonesia, penerbit Tiga 

Serangkai dan Kemdikbud, tahun terbit 2018, meliputi buku kelas X, XI, dan XII. Masing-

masing buku diambil 3 sampel sehigga terkumpul 18 teks bacaan 

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. (a) Metode padan 

translasional digunakan untuk analisis typografi dan grafikaan teks berita, (b) Metode padan 

translansional dan padan referensial untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan bentuk 

isi pesan pada teks berita, (c) Teknik triangulasi pakar untuk analisis deskripsi kelayakan 

penggunaan alternatif teks berita daalam media pembelajaran. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis data teks berita yang digunakan pada pembelajaran berdasarkan kegrafikaan akan 

penulis bahas pada bab ini. Adapun kegrafikaan pada pembahasan ini berkaitan dengan 

gambar pendukung teks berita. Bagian lain yaitu Typografi teks merupakan bentuk teks 

berita, penulis fokus pada unsur pembentuk berita yang terdiri atas 5W+1H. Teks bacaan 

(data dalam penelitian) tidak penulis cantumkan secara utuh pada pembahasan akan tetapi 

penulis sampaikan pada lampiran yang tersusun mulai data 1 sampai data 18.  Berikut 

pembahasan data berdasarkan kegrafikaan teks dan typografi. 

Tabel: 1 kegrafikaan bahan ajar 

No. 

Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Kegrafikaan 

- 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

- 

V 

- 

V 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

Kekurangan 

Unsur 

V 

- 

V 

- 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

V 

V 

- 

V 

V 

- 

- 

V 

Kekurangan 

Unsur 

- 

Siapa, Kapan 

- 

Siapa? Kapan? Di mana? 

- 

- 

- 

- 

- 

Kapan? 

- 

- 

Siapa? 

- 

- 

Di mana? 

Kapan, dan Di mana? 

V 

Bentuk teks 

Observasi 

Observasi 

Observasi 

Prosedur 

Eksplanasi 

Eksplanasi 

Editorial 

Editorial 

Editorial 

Eksposisi 

Eksposisi 

Eksposisi 

Eksplanasi 

Eksplanasi 

Eksplanasi 

Editorial 

Editorial 

Editorial 

Keterangan: 

-Tanda (V): Tepenuhi     

- Tanda (-): Belum Terpenuhi 
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Dari 1-18 data terdapat 8 data yang memiliki unsur kegrafikaan yaitu data 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

11, dan 15. Kegrafikaan dalam tekes berupa gambar yang dapat memberikan stimulus atau 

rangsangan bagi pembaca untuk memahami teks tersebut. berita lengkap. Seperti disampaikan 

Muqodas (2015:111) Pada bahan ajar ini sengaja menampilkan banyak gambar dengan tingkat 

ketajaman dan kecerahan warna yang baik, dengan harapan pembaca tidak mudah bosan. Adapun 

10 data meliputi data 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, dan 18 tidak didukung unsur kegrafikaan 

(gambar pendukung) sehingga dapat menimbulkan kebosanan pada peserta didik dalam 

membaca teks. Seperti disampaikan oleh Sorraya (2014:19) Dalam bahan ajar perlu disediakan 

pembangkit motivasi agar siswa dapat lebih bersemangat dalam belajar. Ditampilakan motivasi 

yang berupa gambar-gambar dan foto agar minat siswa dalam mempelajari bahan ajar menjadi 

meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sadjati (2012:55) yang memaparkan bahwa 

ilustrasi digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Selain itu, 

dengan adanya ilustrasi yang tepat, bahan ajar dapat terlihat menarik, memotivasi, komunikatif, 

serta membantu retensi dan pemahaman mahasiswa terhadap isi materi yang disajikan dalam 

bahan ajar. 

Pembahasan berdasarkan typografi didasarkan pada kelengkapan unsur berita terdapat 12 

data yang sudah memenuhi unsu berita nmeliputi data, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, dan 18. 

Data tersebut sudah memiliki unsur yang lengkap. informasi tidak lengkap. Adapun data 2, 4, 

10, 13, 16, dan 17 ada bebrapa unsur yang belum terpenuhi. Data 2 belum ada unsur siapa dan 

kapan tentang yang diinformasikan. Data 4 ketiadaan unsur siapa? kapan? Dan di mana? Data 

10 ketiadaan unsur kapan? Data 13 unsur siapa? Tidak ada. Data 16 tidak memiliki unsure di 

mana?  Data 17 tidak memiliki unsure kpan dan di mana? Dalam pemberian bahan ajar harus 

mencakup unsur kelengkapan informasi agar tidak membingungkan siswa. Dapat dikatakan 

bahan ajar yang digunakan guru perlu mempertimbangkan kelengkapan unsur berita dan 

pelengkap gambar dalam mendukung teks. Selain itu untuk unsur 5W belum menyatu dalam 

satu paragraf (teras berita). Setelah mendapatkan fokus permasalahan yang hendak 

disampaikan, wartawan kemudian memilih informasi yang akan mendukung gagasan dasar atau 

fokus pemberitaan tersebut. Informasi ini biasanya berisi keterangan yang menjawab pertanyaan 

pembaca setelah membaca pesan dalam berita (Ishwara 2011:97). Teks berita yang dijadikan 

bahan ajar yang lengkap sehingga ampu menjajawab pertanyaan pembaca setelah membaca 

pesan dalam berita. Dalam pemahaman lain pembaca memperoleh informasi yang lengkap. 

Pada pembahasan keunggulan dan kekurangan penulis gunakan indikator keterbacaan 

dari teks berita yang digunakan dalam pembelajaran. Grafik Fry merupakan landasan dalam 
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mengukur tingkat keterbacaan teks (Gumono, 2016:122). pada awalnya digunakan untuk 

mengukur keterbacaan dengan objek teks bahasa Inggris. Pada akhir ini teks bahasa Indonesia 

juga dapat memanfatkan grafik fry dalam mengukur keterbacaan teks.  

Ada perbedaan dalam pengukuran teks bahasa inggris dan bahasa Indonesia.dalam 

pengukuran teks bahasa Indonesia yaitu mengalikan hasil perhitungan suku kata dengan angka 

0,6. Angka ini diperleh dari hasil penelitian yang memperoleh bukti bahwa perbandingan antara 

jumlah suku kata bahasa inggris dengan jumlah suku kata bahasa Indonesia itu 6:10 (6 suku 

kata dalam bahasa Inggris sama dengan 10 suku kata dalam bahasa Indnesia). 

Hasil dari pengukuran ini bersifat perkiraan. Penyimpangan dalam pengukuran mungkin 

terjad, baik geser ke atas atau ke bawah. Leh karena itu hasil keterbacaan teks hendaknya 

ditambah atau dikurangi satu titik atau satu peringkat. Sebagai contoh hasil keterbacaan pada 

peringkat 5 maka tidak mutlak hasil pada peringkat 5. Akan tetapi hasil dapat bergeser satu 

peringkat diatasnya yaitu 6 atau hasil bergeser peringkat di bawahnya yaitu 4. 

Cara perhitungan keterbacaan teks dengan grafik fry ini menggunakan sampel 100 kata 

dalam teks. Dari 100 kata dihitung jumlah kalimat danjumlah suku kata. Pertemuan baris antara 

jumlah kalimat dan jumlah suku kata menunjukkan nilai keterbacaan teks. Dalam teks bahasa 

Indnesia jumlah suku kata per 100 kata dikalikan 0.6 umtuk mendapatkan hasil. 

Pada bagian dua analisis mencakup keunggulan dan kelemahan bahan ajar ditinjau dari 

keterbacaan bahan ajar. Pada analisis menggunakan grafik fry sebagai alat bantu menghitung 

keterbacaan teks bacaan. Data yang terkumpul dapat diketahui memiliki keterbacan rendah atau 

tinggi. Berikut tabel keterbacaan teks berita pada data 1-9. 

Tabel. 2 Keterbacaan teks berita 1-9 buku kemendikbud 

No. 

Data 

Ke 

las 

Jumlah 

kata 

Jumlah 

Kalimat 

Jumlah 

suku kata 

Perkali

an 0.6 

Jumlah 

suku kata 

Keterba

caan 

1 X 100 6 240 0.6 144 7 

2 X 100 6 233 0.6 139 7 

3 X 100 5 266 0.6 159.6 11 

4 XI 100 7 268 0.6 160.8 10 

5 XI 100 7 271 0.6 162.6 10 

   6 XI 100 8 256 0.6 153.6 7 

7 XII 100 5 249 0.6 149.4 10 

8 XII 100 7 271 0.6 162.6 11 



10 

Data 1 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 6, suku kata 240 dikalikan 0,6 sama 

dengan 144. titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat VII. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat VIII atau peringkat VI. 

Titik temu pada peringkat VII. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan 

oleh kelas X namun nilai keterbacaan tidak pada peringkat X akan tetapi keterbacaan peringkat 

VII atau bahan bacaan tepat digunakan kelas VII. Dapat dikatakan teks tersebut tidak tepat 

digukanan pada bahan ajar SMA kelas X.  

Data 2 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 6, suku kata 233 dikalikan 0,6 sama 

dengan 139. titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat VII. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat VIII atau peringkat VI. 

Titik temu pada peringkat VII. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan 

oleh kelas X namun nilai keterbacaan tidak pada peringkat X akan tetapi keterbacaan peringkat 

VII atau bahan bacaan tepat digunakan kelas VII. Dapat dikatakan teks tersebut tidak tepat 

digukanan pada bahan ajar SMA kelas X.  

Data 3 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 5, suku kata 266 dikalikan 0,6 sama 

dengan 159,6. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XI. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat X atau peringkat XII. Titik 

temu pada kolom peringkat XI. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan 

oleh kelas X dan nilai keterbacaan pada peringkat XI. Dapat dikatakan teks tersebut tepat 

digunakan pada bahan ajar SMA kelas X. Karena hasil analisis dapat bergeser ke peringkat di 

atas atau di bawah dari titik temu pada grafik. 

Data 4 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 7, suku kata 266 dikalikan 0,6 sama 

dengan 160,8. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat X. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat IX atau peringkat XI. Titik 

temu pada kolom peringkat X mendekati daerah invalid. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XI dan nilai keterbacaan pada peringkat X. Dapat 

dikatakan teks tersebut tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas XI karena keterbacaan 

dalam grafik masih dapat digunakan satu tingkat di atas atau di bawahnya.  

Data 5 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 7, suku kata 271 dikalikan 0,6 sama 

dengan 162,6. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat X. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat XI atau peringkat XII. 

9 XII 100 6 260 0.6 156 9 
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Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XI dan nilai 

keterbacaan pada peringkat X. Dapat dikatakan teks tersebut masih tepat digukanan pada bahan 

ajar SMA kelas XI, karena masih dalam satu tingkat di atas nilai keterbacaan. 

Data 6 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 8, suku kata 265 dikalikan 0,6 sama 

dengan 153,6. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat VII. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat VII atau peringkat IX. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XI dan nilai 

keterbacaan pada peringkat VII. Dapat dikatakan teks tersebut tidak tepat digukanan pada 

bahan ajar SMA kelas XI karena nilai keterbacaan rendah. 

Data 7 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 5, suku kata 249 dikalikan 0,6 sama 

dengan 149,4. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat X. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat IX atau peringkat XI. Titik 

temu pada kolom peringkat X. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan 

oleh kelas XII dan nilai keterbacaan pada peringkat X. Dapat dikatakan teks tersebut kurang 

tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas XII. Teks tersebut untuk digunakan kelas IX, X 

dan XI masih tepat. 

Data 8 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 7, suku kata 271 dikalikan 0,6 sama 

dengan 162,6. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XI. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat X atau peringkat XII. 

Namun titik temu mendekati pada kolom peringkat X. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XII dan nilai keterbacaan pada peringkat XI. Dapat 

dikatakan teks tersebut tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas XII karena hanya bergeser 

satu tingkat dari kela XI menjadi kelas XII.  

Data 9 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 6, suku kata 260 dikalikan 0,6 sama 

dengan 156. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat IX. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat VIII atau peringkat X. 

Titik temu pada kolom peringkat IX. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang 

digunakan oleh kelas XII dan nilai keterbacaan pada peringkat IX. Dapat dikatakan teks 

tersebut kurang tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas XII.  

Dari analisis data 1 – 9 dengan menggunakan perhitungan grafik fry dapat ditarik 

kesimpulan data 3, 4, 5 dan 8 sesuai degan yang dibutuhkan peserta didik. Adapun data 1, 2, 6, 

7, dan 9 keterbacaan tidak sesuai dengan tingkat penggunaan. Data 1, 2, 6, 7, dan 9 memiliki 

keterbacaan rendah, teks tersebut tidak sesuai digunakan pada kelas tingkatan penggunanya. 
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Adapun data 3, 4, 5 dan 8 memiliki nilai keterbacaan tinggi sesuai digunakan untuk pelajar 

diatas SMA. Teks pelajaran haruslah memiliki keterbacaan yang disesuaikan dengan tiap 

tingkatan siswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yasa (2013:245), memberikan pendapat 

untuk bahan ajar yang digunakan untuk siswa pendidik perlu menyesuaikan antara peserta didik 

dengan tingkat keterbacaan teks pada usia tersebut. Penyesuaian tingkat keterbacaan teks 

dengan peserta didik diharapkan dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Apabila 

teks tidak memiliki kesesuaian dengan tingkat keterbacaan peserta didik dapat menghambat 

ketercapaian tujuan pembelajaran.  

Tabel. 4 perhitungan keterbacaan teks buku Tiga Serangkai 

No. 

Data 

Ke 

las 

Jumlah 

kata 

Jumlah 

Kalimat 

Jumlah 

suku kata 

Perkali

an 0.6 

Jumlah 

suku kata 

Keterba

caan 

10 X 100 5 168 0.6 100.8 6 

11 X 100 7 287 0.6 172.2 14 

12 X 100 8 272 0.6 163.2 10 

13 XI 100 5 274 0.6 164.4 15 

14 XI 100 6 270 0.6 162 11 

15 XI 100 7 250 0.6 150 8 

16 XII 100 6 289 0.6 173.4 15 

17 XII 100 8 276 0.6 165.6 10 

18 XII 100 7 288 0.6 172.8 14 

Data 10 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 5 suku kata 168 dikalikan 0,6 sama 

dengan 100,8. titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat VI. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat VII atau peringkat V. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas X namun nilai 

keterbacaan tidak pada peringkat X akan tetapi keterbacaan peringkat VI atau bahan bacaan 

tepat digunakan kelas VI. Dapat dikatakan teks tersebut tidak tepat digukanan pada bahan ajar 

SMA kelas X.  

Data 11 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 7 suku kata 287 dikalikan 0,6 sama 

dengan 172,2. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XIV. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat XV atau peringkat XIII. 

Namun titik yang temu mendekati daerah invalid. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 

teks yang digunakan oleh kelas X namun nilai keterbacaan tidak pada peringkat X akan tetapi 
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keterbacaan peringkat XIV atau bahan bacaan tepat digunakan kelas XIV. Dapat dikatakan teks 

tersebut tidak tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas X karena peringkat keterbacaan 

terlalu tinggi. 

Data 12 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 8 suku kata 272 dikalikan 0,6 sama 

dengan 163,2. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat X. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat XI atau peringkat IX. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas X nilai keterbacaan 

pada peringkat X sudah sesuai.  

Data 13 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 5, suku kata 272 dikalikan 0,6 sama 

dengan 164,4. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XV. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat XVI atau peringkat XIV. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XI namun nilai 

keterbacaan tidak pada peringkat XI akan tetapi keterbacaan peringkat atau bahan bacaan tepat 

digunakan peringkat XV. Dapat dikatakan teks tersebut tidak tepat digukanan pada bahan ajar 

peringkat XI.  

Data 14 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 6, suku kata 270 dikalikan 0,6 sama 

dengan 162. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XI. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat XII atau peringkat X. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XI dan nilai 

keterbacaan pada peringkat XI bahan bacaan tepat digunakan kelas XI.  

Data 15 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 7, suku kata 250 dikalikan 0,6 sama 

dengan 150. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat VIII. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat IX atau peringkat VII. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XI namun nilai 

keterbacaan tidak pada peringkat XI akan tetapi keterbacaan peringkat VIII atau bahan bacaan 

tepat digunakan kelas VIII. Dapat dikatakan teks tersebut tidak tepat digukanan pada bahan ajar 

SMA kelas XI.  

Data 16 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 5, suku kata 289 dikalikan 0,6 sama 

dengan 173,4. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XV ke atas. Hasil keterbacaan melampaui batas. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dikatakan teks yang digunakan memiliki tingkat keterbacaan terlalu tinggi.  Dapat 

dikatakan teks tersebut tidak tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas XII.  
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Data 17 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 8, suku kata 276 dikalikan 0,6 sama 

dengan 165,6. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat X. Hasil keterbacaan ini dapat bergeser ke peringkat XI atau peringkat IX. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang digunakan oleh kelas XII namun nilai 

keterbacaan tidak pada peringkat XII akan tetapi keterbacaan peringkat X atau bahan bacaan 

tepat digunakan kelas IX, X, XI. Dapat dikatakan teks tersebut kurang tepat digunakan pada 

bahan ajar SMA kelas XII.  

Data 18 dari sampel 100 kata dengan jumlah kalimat 7, suku kata 288 dikalikan 0,6 sama 

dengan 172,8. Titik pertemuan antara jumlah kalimat dan suku kata menunjukkan keterbacaan 

pada peringkat XIV ke atas. Hasil keterbacaan melampaui batas. Untuk dapat digunakan pada 

peringkat XIII dan peringkat XV. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan teks yang 

digunakan oleh kelas XII terlalu tinggi tingkat keterbacaannya. Dapat dikatakan teks tersebut 

kurang tepat digukanan pada bahan ajar SMA kelas XII.  

Dari analisis data 10 – 18 dengan menggunakan perhitungan grafik fry dapat ditarik 

kesimpulan data 12 dan 14 sesuai degan yang dibutuhkan peserta didik. Adapun data 10, 11, 

13, 15, 16, 17, dan18 keterbacaan tidak sesuai dengan tingkat penggunaan. Data 10, 11, dan 13 

memiliki keterbacaan rendah, teks tersebut sesuai digunakan untuk kelas di bawah SMA. 

Adapun data 15, 16, 17, dan 18 memiliki nilai keterbacaan tinggi sesuai digunakan untuk 

pelajar di atas SMA. Teks pelajaran haruslah memiliki keterbacaan yang disesuaikan dengan 

tiap tingkatan siswa. Ketidaksesuaian keluasan dan keterbacaan materi dengan KD menurut 

Depdiknas (2017: 12) dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa dalam proses belajar. Apabila 

bahan ajar teks berita pada buku yang dipelajari memuat materi yang tingkat keterbacaannya 

rendah atau seharusnya sudah dipelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya, maka dapat 

mengakibatkan tingkat kognitif peserta didik tidak berkembang.  

Kelayakan bahan ajar diukur dengan kesesuaian antara bahan ajar dengan kurikulum 

yang berlaku. Sealin itu peneliti juga mempertimbangkan antara peristiwa yang terjadi dalam 

teks bacaan dengan waktu digunakan dalam pembelajaran. Aspek kebaruan informasi menjadi 

pertimbangan dalam memilih bahan ajar. Serta cakupan ruang lingkup teks berita. 

Tabel:6 Deskripsi Kelayakan Penggunaan Teks Berita 

No. 

Data 

1 

2 

Kesesuaian KD 

V 

V 

Keaktualan peristiwa 

V 

V 

Cakupan 

lokal 

- 

- 

Cakupan 

Nasional 

V 

V 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

V 

- 

- 

V 

V 

- 

V 

V 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

V 

V 

- 

Keterangan: 

Tanda (V) : Tepenuhi     

Tanda (-)  : Belum Terpenuhi 

Data 1-18 syarat kelayakan berdasarkan KD sudah layak atau sesuai. Kemudian untuk 

unsur kebaharuan teks data 1, 2, 4, 7, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 sudah memenuhi 

unsur kebaruan informasi. Adapun data 3, 5, 6, dan 9 belum memenuhi karena data lebih dari 

pada peristiwa yang lama lebih dari 3 tahun. Mahmood (2011:171) mengutarakan bahwa bahan 

ajar (textbooks) adalah jiwa dari aktifitas pembelajaran yang membuka cakrawala keilmuan 

untuk menuntun peserta didik agar mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Maka dalam 

menentukan bahan ajar perlu memperhatikan unsur kebaharuan informasi dan cakupan ruang 

lingkup materi.  

4    PENUTUP 

Simpulan penelitian “Eksplorasi Kualitas dan Kelayakan Penyajian Teks Berita Media Massa 

pada Buku Teks Bahasa Indonesia SMA Sebagai Media Pembelajaran Siswa” sebagai berikut: 

Dari 1-18 data terdapat 8 data yang memiliki unsur kegrafikaan. Kegrafikaan dalam teks berupa 

gambar yang dapat memberikan stimulus atau rangsangan bagi pembaca untuk memahami teks 
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tersebut. berita lengkap. Adapun 10 data tidak didukung unsur kegrafikaan (gambar pendukung) 

sehingga dapat menimbulkan kebosanan pada peserta didik dalam membaca teks.   

Dari analisis data 1 – 9 dengan menggunakan perhitungan grafik fry dapat ditarik 

kesimpulan data 3, 4, 5 dan 8 sesuai degan yang dibutuhkan peserta didik. Adapun data 1, 2, 6, 7, 

dan 9 keterbacaan tidak sesuai dengan tingkat penggunaan. Data 1, 2, 6, 7, dan 9 memiliki 

keterbacaan rendah, teks tersebut tidak sesuai digunakan pada kelas tingkatan penggunanya. 

Adapun data 3, 4, 5 dan 8 memiliki nilai keterbacaan tinggi sesuai digunakan untuk pelajar diatas 

SMA. Dari analisis data 10 – 18 dengan menggunakan perhitungan grafik fry dapat ditarik 

kesimpulan data 12 dan 14 sesuai degan yang dibutuhkan peserta didik. Adapun data 10, 11, 13, 

15, 16, 17, dan18 keterbacaan tidak sesuai dengan tingkat penggunaan. Data 10, 11, dan 13 

memiliki keterbacaan rendah, teks tersebut sesuai digunakan untuk kelas di bawah SMA. Adapun 

data 15, 16, 17, dan 18 memiliki nilai keterbacaan tinggi sesuai digunakan untuk pelajar di atas 

SMA. Teks pelajaran haruslah memiliki keterbacaan yang disesuaikan dengan tiap tingkatan 

siswa. Data 1-18 syarat kelayakan berdasarkan KD sudah layak atau sesuai. Kemudian untuk 

unsur kebaharuan teks data 1, 2, 4, 7, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 sudah memenuhi 

unsur kebaruan informasi. Adapun data 3, 5, 6, dan 9 belum memenuhi karena data lebih dari 

pada peristiwa yang lama lebih dari 3 tahun. 

Berdasarkan hasil analisis ada tiga saran mendasar dari penelitian ini: Dalam memilih 

bahan ajar pendidik diharapkan mempertimbangkan aspek kegrafikaan, keunggulan dan 

kelemahan bahan ajar berita disesuaikan dengan tingkat keterbacaan siswa, dan kelayakan berita 

ditinjau dari isi bahan ajar sesuai KD dan kebaharuan. Pemilihan materi teks berita untuk 

dijadikan bahan ajar tidak harus berdasarkan pada buku teks apabila berita yang digunakan 

merupakan berita lama atau teks yang memiliki tingkat keterbacaan tidak sesuai. Penelitain ini 

baru terbatas pada 18 data berupa bahan ajar teks berita yang diambil dari 9 buku teks dari 2 

penerbit meliputi buku kelas X, XI, dan XII karena keterbatasan waktu dan keterjangkauan 

peneliti. Mudah-mudah ada pengembangan terhadap buku teks yang belum peneliti lakukan. 
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