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A. Pengertian Pengembangan 
Bahan Ajar

• Pengembagan bahan ajar adalah proses pemilihan, 
adaptasi, dan pembuatan bahan ajar berdasarkan 
kerangka acuan tertentu (lihat Nunan, 1991) 

• Bahan ajar dapat didefinisikan sebagai uraian yang 
sistematik berkait dengan latihan dan teknik yang 
digunakan dalam pengajaran di kelas. Ini mencakup 
a.l. buku ajar, paket audivisual, permainan, dan 
kegiatan lain yang digunakan dalam pemelajaran di 
kelas (Brown, 1996)  
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B. Kerangka acuan Pengembangan 
Bahan ajar

• Kebutuhan pembelajar

• Pendekatan

• Kurikulum dan/atau silabus termasuk pendekatan 
yang dianut

• Metode dan teknik

• Latihan
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C.  Karakteristik Bahan Ajar

1. Self - Instruction
a. Terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir

maupun tujuan antara;
b. Terdapat materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit

kecil/spesifik sehingga memudahkan peserta belajar secara
tuntas;

c. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan
pemaparan materi pembelajaran;

d. Terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang
memungkinkan peserta diklat memberikan respon dan mengukur
penguasaannya;

e. Kontekstual yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan
suasana atau konteks tugas dan lingkungan siswa;
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f. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif;

g. Terdapat rangkuman materi pembelajaran;
h. Terdapat instrumen penilaian/assesment, yang memungkinkan

pembelajar melakukan „ self assesment „;
i. Terdapat instrumen yang dapat digunakan peserta didik

mengukur atau mengevaluasi tingkat penguasaan materi;
j. Terdapat umpan balik atas penilaian , sehingga peserta didik

mengetahui tingkat penguasaan materi;
k.  Tersedia informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang 

mendukung materi pembelajaran dimaksud.
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2. Self-Contained
Seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau sub kompetensi
yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh.

3. Stand Alone (berdiri sendiri)
Bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau
tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain.

4. Adaptive
Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap
perkembangan ilmu dan teknologi.

5. User Friendly
Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan
bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam
merespon, mengakses sesuai dengan keinginan.
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D. Bentuk Bahan Ajar(Tampilan Bhn Ajar)
1. Konsistensi

a. Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman
ke halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan
beberapa cetakan dengan bentuk dan ukuran yang terlalu
banyak variasi.

b. Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antara judul dengan
baris pertama, antara judul dengan teks utama. Jarak
baris atau spasi yang tidak sama sering dianggap buruk
karena tidak rapih.

c. Gunakan tata letak dan pengetikan yang konsisten, baik
pola pengetikan maupun margin/batas-batas pengetikan.
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2.  Format
a. Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang

proporsional.

b. Gunakan format kertas (vertikal dan horizontal) yang
tepat. Penggunaan kertas secara vertikal atau horizontal
harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan.

c. Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap yang
bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap
penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak
tebal, cetak miring, atau lainnya.
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3. Organisasi
a. Tampilkan peta/bagan yang menggambarkan cakupan

materi yang akan dibahas dalam bahan ajar.

b. Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan
susunan yang sistematis, sehingga memudahkan siswa atau
pembelajar memahami materi pembelajaran.

c. Susun dan tempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi
sedemikian rupa sehingga informasi mudah dimengerti.

d. Organisasi antar bab, antar unit, dan antar paragraf
dengan susunan dan alur yang memudahkan pembelajar
memahaminya.

e. Organisasikan antara judul, sub judul, dan uraian yang
mudah diikuti oleh pembelajar.
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4. Daya Tarik
Daya tarik bahan ajar dapat ditempatkan dibeberapa bagian

seperti :

a. Bagian sampul (cover) depan dengan

mengkombinasikan warna, gambar (ilustrasi), bentuk,
dan ukuran huruf yang serasi.

b. Bagian isi bahan ajar dengan menempatkan rangsangan-
rangsangan berupa gambar dan ilustrasi, pencetakan
huruf tebal, miring, garis bawah atau warna.

c. Tugas dan latihan yang dikemas sedemikian rupa.
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5. Bentuk dan Ukuran Huruf

a. Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah

dibaca sesuai dengan karakteristik umum
peserta didik/pembelajar.

b. Gunakan perbandingan huruf yang proporsional
antara judul, sub judul, dan isi naskah.

c. Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh
teks, karena dapat membuat proses membaca
menjadi sulit.
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6. Ruang (spasi kosong)
Gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau
gambar untuk menambah kontras penampilan bahan ajar.

Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa
tempat seperti :

Ruangan sekitar judul bab dan sub bab.

Batas tepi (margin); batas tepi yang luas memaksa
perhatian siswa/peserta diklat untuk masuk ke tengah-tengah
halaman.

Spasi antar kolom; semakin lebar kolomnya, semakin luas spasi
diantaranya.

Pergantian antar paragraf dan dimulai dengan huruf kapital.

Pergantian antar bab atau bagian.
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E. Tahapan Pengembangan Bahan   
Ajar secara sistematik

1. Analisis Bahan Ajar

a. Pengertian
Merupakan kegiatan menganalisis bahan ajar dari sisi seleksi,
gradasi, penyajian, dan keterbacaan bahan ajar untuk
menentukan jumlah dan cakupan bahan ajar yang dibutuhkan
untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dengan
mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan pembelajar,
pendekatan, dan standar isi.

b. Tujuan
Untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan cakupaan
bahan ajar yang harus dikembangkan untuk mencapai suatu
kompetensi.
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Tahapan Pengembangan Bhn. Ajar 
secara sistematik

Mat Pokok Analisis Indikator
Bhn Ajar
Draft1

Kaji 1

SI&SKL Teks

Draft2

Kaji 2
Draft 
akhir
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c. Pelaksanaan

Langkah-langkah :

1) Kaji Standar Kompetensi (SK) dan Standar Kompetensi

Lulusan (SKL)

2) Tetapkan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam

Standar Isi atau silabus yang akan disusun bahan ajarnya;

2) Identifikasi dan rumuskan indikator (yang merupakan

subkompetensi) yang mencakup komponen pengetahuan,

keterampilan, dan sikap untuk pencapaian KD;

3) Pilih jenis wacana baik lisan maupun tulis yang disarankan

dalam silabus
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Langkah-langkah pengemb. Bhn ajar

4)  Tetapkan sekurang-kurangnya dua keterampilan berbahasa 

untuk setiap unit dengan urutan siklus lisan (listening dan 

speaking)  dan siklus tulis (reading dan writing) pada unit 

berikutnya.

5) Analisis unsur-unsur makna ( interpersonal, transactional dan  
ideasional, textual) yang tercakup dalam jenis wacana yang dipilih 

* ideasional: makna bahasa yang tersurat yang 

mengungkapkangagasan dan pengalaman penutur atau 

penulis (misal menyangkut peristiwa, tindakan, orang, benda, 

keadaan dll.)
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Langkah-langkah pengemb. Bhn ajar

* interpersonal: makna bahasa yang menunjukkan, membangun, dan 
memelihara hubungan sosial; misal, bentuk sapaan, 

memperkenalkan diri, instruksi, modalitas (deklaratif,interogatif, 

imperatif)

* transactional: makna bahasa/fungsi bhs yg menekankan pada 
“getting and sharing information”     

* tekstual: makna yang dibentuk oleh tataran teks (lisan maupun 
tulis) baik pada tataran klausa maupun tataran teks yg lebih besar 
yang sejalan dengan situasi/konteks penggunaannya.

6) Identifikasi unsur-unsur bahasa dan ujaran yang merealisaikan 
makna tersebut

7) Tuangkan hasil analisis dengan langkah-langkah di atas pada

sebuah matriks berikut:
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Format Analisis Bahan Ajar

Kompetensi

Dasar

Indikator:

Pg Ket Skp

Ket. 
Ber-

bahasa

Fungsi

bahasa

Unsur Bhs:

Fonem,Ksk,

Frase,klausa,

Str Kal

Alokasi

waktu

Judul Materi 
Penga

yaan

Memahami 
wacana lisan 
monolog 
berbentuk 
naratif

-Merespon 
wacana lisan 
monolog 

-Menentukan 
pilihan setuju 
atau tdk 
setuju thd 
suatu 
tindakan yg 
terungkap 
dlm wacana

Listening Tekstual:

deklaratif

Interogat
if,

imperatif

Fonem:/I/; /i:/

Ksk:God, 
heaven, I, me

Frase: NP

Str: 

-Wh Q 
(interogatif)

dll.

2 jam 
pel

Tales

of 
Wisdom

Enrich-

ment

(Read,

Wrt, 
etc)
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d. Catatan: Merumuskan KD ke dalam 
indikator

1. Kaji SK dan KD,kemudian tetapkan fokus pada KD 
untuk setiap keterampilan berbahasa  

2. Rumuskan indikator untuk setiap keterampilan 
berbahasa (listening, speaking, reading, dan writing) 
yang tercakup dalam KD . 

Dalam merumuskan indikator gunakan analisis tugas 
kegiatan pembelajaran (learning task analysis) yang 
disarankan Gagne dkk(1992)  dengan prosedur berikut:
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Langkah learning task analysis

a. Tetapkan KD untuk keterampilan berbahasa yang menjadi 
fokus  pada satu unit (sebagai „target objectives‟) sekurang-
kurangnya mencakup dua keterampilan berbahasa,

misalnya Reading dan Writing

b. Lakukan learning task analysis dengan cara mengidentifikasi 
semua unsur kebahasaan, pembentuk wacana, 
sosialkultural,dll yang akan membantu pembelajar memahami 
dan memprodukasi berbagai jenis teks yang disarankan dalam 
standar isi dan dirumusakan dalam indikator (sebagai 
„enabling objectives‟ ).  
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Untuk membantu analisis tersebut, daftar urutan 
keterampilan mikro dan makro untuk tiap 
keterampilan berbahasa (listening, sepaking, 
reading, dan writing) yang diusulkan oleh  
Richards(1983) dapat menjadi salah satu acuan.

(lihat contoh daftar ket. mikro dan makro dari 
Richards) 
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Latihan #1 Analisis Teks: Recount 

Dear Granpa and Grandma

Yesterday at my school we had International day. 

We had performances, food stalls, displays, raffle

Ticket draw and some of us were dressed in 

constumes.

We started our day off with performances but the

one I liked best was the one from fourth grade.

It was about games. The performance I was in

Was called Labamba.  
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Straight after our performances we had our lunch.

There were food stalls. They came from Australia,

Asian, Arabic, and Greece.

Everyone had a job. These people were from sixth grade.

I did my job after I had lunch.y job was to sell Interna-

Tional Day Books.

We had displays in the hall.

These displays were good but I didn‟t get to see them.

The displays came from a lot of countries.
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There was also a Trash & Treasure stall where

They sold toys. The school got these things by

Asking the children to bring them in.

After lunch we had a raffle ticket draw. I didn‟t

win anything but a lot of people did.

Although I didn‟t win anything, International Day

Was still fun.

Love from Huy. 
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Task # 1: Identify the social function or  
purpose of the text 

Task # 2 : Identify language features found in   

the text (the tenses used, focus on

individual participants, focus on 

temporal sequence of events, etc) 

Task # 3: Identify the generic structure of the

text (how the ideas are organized in

the text)
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e. Use the result of your analysis of the text 

as source from which you formulate the 
indicators

Task # 4: Now, based on your text analysis,    

formulate the indicators. Use the 

form  suggested.
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f. Hasil
Dari format analisis kebutuhan bahan ajar maka
dapat diketahui cakupan, urutan, dan fokus
bahan ajar yang akan dikembangkan untuk
setiap unit.
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2. Penyusunan Draft Bahan Ajar

1. Pengertian

Penyusunan draft bahan ajar merupakan proses
penyusunan dan pengorganisasian bahan ajar dari
satu Kompetensi Dasar (KD) menjadi satu kesatuan
yang sistematis.

2. Tujuan

Penyusunan draft bahan ajar bertujuan
menyediakan draft suatu bahan ajar sesuai dengan
KD yang telah ditetapkan berdasarkan analisis.
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3. Pelaksanaan 
Langkah-langkah :
a. Tetapkan judul bahan ajar;
b. Tetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus dicapai

oleh peserta didik setelah selesai mempelajari satu bahan ajar
(merujuk kepada KD);

c. Tetapkan tujuan antara yaitu kemampuan spesifik yang
menunjang tujuan akhir (merujuk kepada Indikator);

d. Tetapkan garis-garis besar atau outline bahan ajar (gunakan
matriks analisis bahan ajar);

e. Kembangkan materi pada garis-garis besar;
f. Periksa ulang draft yang telah dihasilkan;
g. Draft 1 dikaji oleh ahli materi, metodologi, kebahasaan,

media, guru, dan pengguna lulusan
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4.Hasil
Kegiatan penyusunan draft bahan ajar hendaknya menghasilkan

draft bahan ajar yang sekurang-kurangnya mencakup :

a. Judul bahan ajar yang menggambarkan materi yang akan
dituangkan di dalam bahan ajar.

b. Kompetensi(KD) atau sub kompetensi(Indikator) yang akan

dicapai setelah meyelesaikan/ mempelajari bahan ajar.

d. Bahan ajar yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik.
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e. Prosedur atau kegiatan pembelajaran yang harus diikuti

oleh peserta didik untuk mempelajari bahan ajar.

f. Soal-soal, latihan, dan atau tugas yang harus dikerjakan
atau diselesaikan oleh peserta didik.

g. Bahan pengayaan (enrichment) yang disediakan bagi
pembelajar yang sudah mencapai kompetensi yang
ditentuka

g. Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur
kemampuan/kemajuan belajar peserta didik dalam
menguasai bahan ajar sehingga mereka dapat melakukan
refleksi atas kemajuan belajarnya

h. Kunci jawaban dari soal, latihan, dan atau pengujian.
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5. Uji Coba
1. Pengertian

Uji coba draft bahan ajar adalah kegiatan penggunaan bahan ajar
pada peserta terbatas, untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat
bahan ajar dalam pembelajaran sebelum bahan ajar tersebut
digunakan secara umum.

Terdapat dua macam uji coba yaitu uji coba dalam kelompok kecil dan
uji coba lapangan.

Uji coba kelompok kecil adalah uji coba yang dilakukan hanya kepada
2-4 peserta didik.

Uji coba lapangan adalah uji coba yang dilakukan kepada peserta
dengan jumlah 20-30 peserta didik.
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2. Tujuan 
a. Mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta

didik dalam memahami dan menggunakan bahan
ajar;

b. Mengetahui efisiensi waktu belajar dengan
menggunakan bahan ajar;

c. Mengatahui efektifitas bahan ajar dalam membantu
peserta didik mempelajari dan menguasai materi
pembelajaran.
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3. Pelaksanaan

Langkah-langkah :

a. Siapkan dan gandakan draft bahan ajar yang akan diuji
cobakan sebanyak peserta yang akan diikutkan dalam uji
coba;

b. Susun instrumen pendukung uji coba (lihat bag instrumen
penilaian bahan ajar) ;

c. Distribusikan draft bahan ajar dan instrument pendukung uji
coba kepada peserta uji coba;

d. Informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba
dan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta uji coba;

e. Kumpulkan kembali draft bahan ajar dan instrument uji coba;

f. Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang
dijaring melalui instrument uji coba.
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4. Hasil

Kegiatan uji coba draft bahan ajar akan
menghasilkan berbagai masukan untuk perbaikan
draft bahan ajar. Perbaikan tersebut dapat dijaring
melalui instrument uji coba.
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6. Validasi
1. Pengertian 

Validasi adalah proses permintaan persetujuan atau
pengesahan terhadap kesesuaian bahan ajar dengan
kebutuhan peserta didik.

Validasi dapat dimintakan dari beberapa pihak sesuai dengan 
keahliannya masing-masing, antara lain :

a. Ahli materi dan media belajar;

b. Ahli kebahasaan untuk melihat aspek kebahasaan bhn 

ajar ;

c. Ahli metode  untu melihat bentuk penyajian bhn. ajar;

d. Penutur asli untuk mencek kewajaran bahasa yg digunakan
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2. Tujuan

Validasi bahan ajar bertujuan untuk memperoleh
pengakuan atau pengesahan kesesuaian bahan ajar
dengan kebutuhan pembelajar(atau standar
bhn.ajar), sehingga bahan ajar tersebut layak dan
cocok digunakan dalam pembelajaran.

Validasi bahan ajar meliputi :

a. Isi materi atau substansi bahan ajar;

b. Penggunaan bahasa dan keterbacaan;

c. Penggunaan metode penyajian.
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3. Pelaksanaan
Langkah-langkah :

a. Siapkan dan gandakan draft bahan ajar yang akan divalidasi
sesuai dengan banyaknya validator yang terlibat;

b. Susun instrumen pendukung validasi;
C. Distribusikan draft bahan ajar dan instrumen validasi kepada

peserta validator;
d. Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan

kegiatan yang harus dilakukan oleh validator;
e. Kumpulkan kembali draft bahan ajar dan instrumen validasi;
f. Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring

melalui instrumen validasi.

4. Hasil
Dari kegiatan validasi draft bahan ajar akan dihasilkan draft bahan
ajar yang mendapat masukan dan persetujuan dari para validator
sesuai dengan bidangnya.
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7. Revisi
1. Pengertian 

Revisi atau perbaikan merupakan proses
penyempurnaan bahan ajar setelah memperoleh
masukan dari kegiatan uji coba dan validasi.

Aspek-aspek penting penyusunan bahan ajar :

a. Pengorganisasian materi pembelajaran;

b. Penggunaan metode pembelajaran;

c. Penggunaan bahasa dan keterbacaan;

d. Pengorganisasian tata tulis dan perwajahan.
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2. Tujuan
Kegiatan revisi draft bahan ajar bertujuan untuk
melakukan finalisasi atau penyempurnaan
akhir yang komprehensif terhadap bahan ajar,
sehingga bahan ajar siap diproduksi.
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3.  Pelaksanaan

Langkah-langkah :

a. Siapkan bahan ajar dan semua masukan dari hasil
uji coba dan validasi;

b. Identifikasi hal-hal yang harus dilakukan perbaikan;

c. Analisis dan kaji ulang terhadap kebutuhan
perbaikan tersebut;

d. Lakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan;

e. Cetak terbatas bahan ajar yang telah diperbaiki;

f. Lakukan baca ulang (Proofread) sebelum bahan
ajar digandakan;
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4. Hasil
Bahan ajar siap diproduksi bila telah mendapat
persetujuan dari :

a. Penulis sebagai ahli materi substansi;

b. Editor bahasa sebagai ahli bahasa;

c. Editor metode pembelajaran;

d. Perancang perwajahan bahan ajar sebagai ahli
perwajahan bahan ajar.
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B.1 Kerangka Bahan Ajar (Contoh utk 
Modul, Self-instructional text book)

Halaman Sampul

Berisi tentang judul bahan ajar, keterangan revisi,    gambar  
ilustrasi, institusi penerbit, dan edisi  atau  tahun terbit.

Halaman Francis (Sampul Dalam)

Judul bahan ajar, nama penyusun, nama editor, tahun cetak, tahun 
revisi.

Kata Pengantar 

Informasi tentang peran bahan ajar dalam proses pembelajaran.

Daftar Isi

Outline bahan ajar dan disertai dengan nomor halaman.

Glosarium

Memuat kata-kata atau istilah sulit dan asing yang terdapat dalam 
bahan ajar berikut artinya dan disusun menurut abjad.
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BAB I PENDAHULUAN
A. Deskripsi

B. Prasyarat

C. Petunjuk Penggunaan bahan ajar

1. Penjelasan bagi siswa antara lain :
a. Langkah-langkah belajar yang ditempuh;

b. Perlengkapan yang harus dipersiapkan;

c. Cara penilaian pembelajaran ;

d. Peran guru dalam proses pembelajaran.
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2. Peran guru antara lain :
a. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar;

b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang
dijelaskan dalam tahap belajar;

c. Membantu siswa dalam memahami konsep dan praktik baru dan
menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar
siswa;

d. Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber
tambahan lain yang diperlukan untuk belajar;

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan;

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja
untuk membantu jika diperlukan;

g. Melaksanakan penilaian;

h. Menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang perlu untuk
dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya;

i. Mencatat pencapaian kemajuan siswa.
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D.Kompetensi
Memuat uraian kompetensi yang akan dipelajari 
pada bahan ajar yang terdiri dari Standar 
kompetensi, kompetensi dasar, kriteria unjuk kerja 
(indikator), ruang lingkup kompetensi.

E. Cek Kemampuan
Berisi tentang daftar pertanyaan yang akan 
mengukur penguasaan kompetensi siswa terhadap 
kompetensi yang akan dipelajari pada bahan ajar 
ini.
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BAB II PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

Berisi tentang jenis kegiatan, tanggal, waktu, dan
tempat pencapaian, alasan perbuatan, dan disetujui
oleh guru.

B. Kegiatan Belajar

Serangakian pengalaman belajar yang
diorganisasikan dalam satu satuasn aktivitas belajar
dalam rangka mempermudah siswa menguasai
kompetensi yang dipelajari dalam satu bahan ajar.
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1. Kegiatan Belajar 1

a. Kompetesi dan indikator hasil belajar keg belajar 1
b. Uraian materi 1
c. Rangkuman 1
d. Tugas 1

1. Kegiatan observasi untuk mengenal fakta;
2. Menyusun learning avidence indicator;
3. Melakukan diskusi bersama teman belajar;
4. Tutorial dengan guru.

e. Tes Formatif 1
f. Kunci jawaban formatif
g. Lembar kerja 1

2. Kegiatan Belajar2 
3. Kegiatan belajar N
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BAB III EVALUASI

Evaluasi hasil belajar peserta diklat meliputi evaluasi penguasaan :

1. Kognitif skill;

2. Psikomotorik skill;

3. Attitude skill;

(merujuk kepada indikator yang dirumuskan pada kegiatan
belajar)

Kunci Jawaban
Berisi jawaban pertanyaan dari tes formatif dan evaluasi yang

dilengkapi dengan kriteria penilaian setiap item kelas.
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BAB VI PENUTUP
Berisi informasi tentang cara peserta diklat memperoleh balikan setelah
menyelesaikan suatu kompetensi dan melanjutkan ke bahan ajar
berikutnya.

Daftar Pustaka
Berisikan daftar buku atau referensi yang digunakan untuk acuan
dalam menulis bahan ajar dan disusun secara alphabetis.

Kaidah penulisan daftar pustaka yaitu :
Nama penulis, tahun terbit, judul (dicetak tebal/miring/garis bawah), 
nama penerbit, kota tepat diterbitkan.

Contoh :
Burk, John, 1989, Competency Based Education and Training, The 
Palmer Press, London, UK.
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B2.Contoh Kerangka Buku Teks 
Bhs.Inggris

Untuk buku teks Bhs. Inggris yg digunakan di sekolah 
terdapat tiga jenis kerangka buku:

(1) Buku Pegangan Siswa (Student‟s Book);

(2) Lembar Kerja Siswa(Workbook); 

(3) Buku Pegangan Guru (Teacher‟s Manual)
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1. Kerangka Buku Pegangan Siswa

Halaman Sampul
Berisi tentang judul bahan ajar, keterangan revisi,    gambar  ilustrasi, institusi 
penerbit, dan edisi  atau  tahun terbit.
Halaman Francis (Sampul Dalam)
Judul bahan ajar, nama penyusun, nama editor, tahun cetak, tahun revisi.
Kata Pengantar 
Informasi tentang peran bahan ajar dalam proses pembelajaran dan kaitannya 
dengan kurikulum yang berlaku  
Prakata
Penjelasan  pendektan yg dianut oleh buku ajar termasuk  liputan bahan ajar 
tiap unit. Bagian ini mencakup pula visi dan misi buku teks.
Daftar Isi
Outline bahan ajar dan disertai dengan nomor halaman.
Peta bahan ajar dalam buku per unit (silabus) 
Glosarium
Memuat kata-kata atau istilah sulit dan asing yang terdapat dalam bahan ajar 
berikut artinya dan disusun menurut abjad.



53

2. Kerangka penyajian tiap unit buku teks

• Judul Unit 

• Uraian Standar Kompetensi (diturunkan dari kurikulum)

• Uraian Kompetensi Dasar (KD) (diturunkan dari kurikulum)

• Indikator Keberhasilan Belajar (IKB)

• Penyajian bahan ajar berdasarkan urutan IKB guna

mencapai KD yang didasarkan pada metode yg disarankan

dalam kurikulum atau yg diyakini oleh penulis buku ajar

• Latihan-latihan untuk mencapai IKD

• Pengayaan bhn. Ajar (Enrichment)
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3. Kerangka Buku Pegangan Guru

Halaman Sampul
Berisi tentang judul bahan ajar, keterangan revisi,    gambar  
ilustrasi, institusi penerbit, dan edisi  atau  tahun terbit.
Halaman Francis (Sampul Dalam)
Judul bahan ajar, nama penyusun, nama editor, tahun cetak, tahun 
revisi.
Kata Pengantar 
Informasi tentang peran bahan ajar dalam proses pembelajaran dan 
kaitannya dengan kurikulum yang berlaku;  Penjelasan  pendektan yg 
dianut oleh buku ajar termasuk  liputan bahan ; visi dan misi buku 
teks: silabus
Daftar Isi
Outline bahan ajar dan disertai dengan nomor halaman.
Peta bahan ajar dalam buku per unit untuk bukus siswa (silabus)
Saran penyajian tiap unit
Kunci jawaban berikut penjelsannya (termasuk kunci jawaban utk 
workbook dan Tape Transcripts 
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4. Kerangka Workbook

Halaman Sampul

Berisi tentang judul bahan ajar, keterangan revisi,    gambar  
ilustrasi, institusi penerbit, dan edisi  atau  tahun terbit.

Halaman Francis (Sampul Dalam)

Judul bahan ajar, nama penyusun, nama editor, tahun cetak, 
tahun revisi.

Daftar Isi

Outline bahan ajar dan disertai dengan nomor halaman.

Penyajian latihan tiap unit sebagai pengayaan pada latihan 
dalam buku siswa tiap unit


