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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buku Teks 

2.1.1 Pengetian Buku Teks 

Buku mengandung berbagai konsep untuk disampaikan ke siswa oleh 

karenanya buku teks memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, 

kurikulum dan instruksi pembelajaran terutama di Negara berkembang 

(Chiapetta,2007). Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Buku teks 

adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan 

kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Buku teks merupakan 

salah satu sarana untuk belajar atau sumber belajar bagi siswa, di dalamnya 

berisi materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, materi disusun 

sedemikian rupa, dan terstruktur. 

Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran 

atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi 

berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa 

untuk diasimilasikan (Muslich, 2010). Menurut Lange dalam (Taringan ,2009) 

buku teks adalah buku standar /  buku setiap cabang studi dan dapat terdiri atas 



8 

 

dua tipe yaitu buku pokok dan suplemen yang digunakan untuk menunjang 

pelajaran tertentu, disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman 

sesuai kebutuhan pembacanya yaitu siswa.  

Buku teks merupakan sebuah bagian utama dari beberapa sistem 

pendidikan yang membantu untuk memaparkan hal yang terdapat dalam 

kurikulum dan dapat menjadi bantuan yang jelas bagi pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Buku teks berguna dan merupakan sumber belajar 

yang mudah didapatkan sehingga siswa dan guru dapat memanfaatkannya 

sesuai dengan yang di perlukan (Mahmood, 2011). Sedangkan, Yasmin (2007) 

menyatakan bahwa buku teks dirancang oleh ahli mata pelajaran berdasarkan 

kurikulum nasional dan lokal. Buku teks adalah salah satu bahan pembelajaran 

bagi siswa yang telah disusun sesuai dengan kurikulum yang ada. Buku yang 

merupakan suatu sumber ajar memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara 

guru dan siswa agar materi pelajaran yang di sampaikan dapat tersampaikan 

dengan baik. Buku teks juga dapat menjadi sarana pelengkap pembelajaran bagi 

guru dalam proses belajar mengajar (Safdar, 2011).  

2.1.2 Fungsi Buku Teks  

Menurut Tarigan (2009) dunia kita kini adalah dunia buku atau dengan kata 

lain dunia kita kini adalah dunia baca. Perlu kita sadari bahwa semua buku, 

buku teks atau buku pelajaran merupakan sarana atau instrument yang paling 

baik dan ampuh karena memberikan pengaruh besar terhadap suksesnya 

pembelajaran di kelas. Buku teks merupakan sara penting bagi penyediaan dan 
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pemenuhan pengalaman tak langsung dalam jumlah yang besar dan 

terorganisasi rapi. Buku teks memberikan kesempatan pada pemiliknya untuk 

menyegarkan kembali ingatan. Bahkan pembacaan kembali dapat pula dipakai 

sebagai pemeriksaan daya ingat seseorang terhadap hal yang penah di 

pelajarinya melalui buku teks. 

Menurut Muslich (2010) pelajaran dalam kelas sangat bergantung pada 

buku teks. Jika guru tidak memenuhi syarat, maka buku teks merupakan 

pembimbing dan penunjang dalam mengajar. Bagi siswa, buku teks bertugas 

sebagai dasar untuk belajar sistematis, untuk memperteguh, mengulang, dan 

untuk mengikuti pelajaran lanjutan. 

Program pembelajaran bisa dilaksanakan secara lebih teratur dengan buku 

teks, sebab guru sebagai pelaksana pendidikan akan memperoleh pedoman 

materi yang jelas. Muslich (2010) menyoroti nilai lebih buku teks bagi guru 

sebagai berikut: 

1. Buku teks memuat persediaan materi bahan ajar yang memudahkan 

guru merencanakan jangkauan bahan ajar yang disajikan pada satuan 

jadwal pengajaran  

2. Buku teks memuat masalah-masalah terpenting dari satu bidang studi 

3. Buku teks banyak memuat alat bantu pengajaran, misalnya gambar, 

skema, diagram, dan peta 

4. Buku teks merupakan rekaman yang permanen yang memudahkan 

untuk mengadakan review di kemudia hari 
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5. Buku teks memuat bahan ajar yang seragam, yang dibutuhkan untuk 

kesamaan evaluasi dan juga kelancaran diskusi 

6. Buku teks memungkinkan siswa belajar di rumah 

7. Buku teks memuat bahan ajar yang relatif telah tertata menurut sistem 

dan logika tertentu 

8. Buku teks membebaskan guru dari kesibukan mencari bahan ajar 

sendiri sehingga bagian waktunya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

lain 

Menurut Sitepu (2012) dilihat dari isi dan penyajiannya, buku teks 

pelajaran berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi 

guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran 

tertentu. Pedoman belajar bagi siswa berarti siswa menggunakannya sebagai 

acuan utama dalam: 

1. Memberikan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar 

di kelas. 

2. Berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas. 

3. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 

4. Mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif. 

Bagi guru, buku teks pelajaran dipergunakan sebagai acuan dalam: 

1. Membuat desain pembelajaran. 

2. Mempersiapkan sumber-sumber belajar lain. 

3. Mengembangakan bahan ajar yang kontekstual. 
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4. Memberikan tugas. 

5. Menyusun bahan evaluasi. 

Indikator atau ciri penanda buku teks sebagai berikut: 

1. Buku teks merupakan buku sekolah yang ditunjukan bagi siswa pada 

jenjang pendidikan tertentu. 

2. Buku teks berisi bahan yang terseleksi. 

3. Buku teks biasanya disusun oleh para-pakar di bidangnya. 

4. Buku teks tulis untuk tujuan intruksional tertentu. 

5. Buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. 

6. Buku teks disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran 

tertentu. 

7. Buku teks untuk diasmilasikan dalam pembelajaran. 

8. Buku teks disusun untuk menunjang program pembelajaran.  

Apabila divisualisasikan, kesembilan butir indikator buku teks tersebut terlihat 

pada diagram berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Sembilan 

Indikator Buku 

Teks 

a. Ditujukan bagi 

siswa pada jenjang 

pendidikan 

tertentu 

b.  Berisi bahan yang 

telah terseleksi 

c.   Berkaitan 

dengan bidang 

studi atau 

mata pelajaran 

tertentu 
d.   Biasanya 

disusun oleh 

para pakar di 

bidangnya 

e.   Ditulis untuk tujuan 

instruksional tertentu 

f.   Biasanya dilengkapi dengan 

sarana pembelajaran 

g.   Disusun secara 

sistematis mengikuti 

strategi pembelajaran 

tertentu 

h.   Diasmilasikan 

dalam pembelajaran 

i. Disusun untuk menunjang 

program pengajaran 
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2.1.3 Karakteristik Buku Teks 

Secara umum buku teks merupakan karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu, sosok buku 

teks sama dengan sisik karya tulis ilmiah pada umumnya. Kesamaan ini terlihat pada 

hal-hal berikut: 

1. Segi isi. Buku teks berisi serangkaian pengetahuan atau informasi yang bisa 

dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 

2. Segi sajian. Materi yang terdapat di dalam buku teks diuraikan dengan 

mengikuti pola penalaran tertentu, sebagaiamana pola penalaran dalam sajian 

ilmiah, yaitu pola penalaran induktif, deduktif, atau campuran. 

3. Dari segi format. Buku teks mengikuti konveksi buku ilmiah, baik pola 

penulisan, pola pengutipan, pola pembagian, maupun pola pembahasannya. 

Selain ciri umum tersebut, buku teks juga mempunyai ciri khusus yang berbeda 

dengan buku ilmiah. Ciri-ciri khusus itu terlihat sebagai berikut: 

1. Buku teks disusun berdasarkan pesan kurikulum pendidikan 

Pesan kurikulum pendidikan bisa diarahkan kepada landasan dasar, 

pendekatan, strategi, dan struktur program. 

2. Buku teks memfokuskan ke tujuan tertentu 

Sajian bahan yang terdapat pada buku teks haruslah diarahkan pada 

tujuan tertentu. Rumusan tujuan ini dibuat berdasarkan rumusan pembelajaran 

yang terdapat dalam GBPP kurikulum pendidikan yang sedang berlaku, 

terutama rumusan pembelajaran setia caturwulan dan atau setiap kelas. 
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3. Buku teks menyajikan bidang pelajaran tertentu 

Buku teks dikemas untuk bidang pelajaran tertentu. Oleh sebab itu, 

tidak dibenarkan terdapat buku yang bersifat “gado-gado”, yang berisi 

berbagai bidang pelajaran. Bahkan, kemasan buku teks diarahkan kepada 

kelas dan jenjang pendidikan tertentu. Ini berarti tidak akan ada buku teks 

yang cocok untuk semua kelas, apalagi untuk semua jenjang pendidikan. 

4. Buku teks berorientasi kepada kegiatan belajar siswa 

Pada dasarnya buku teks disusun untuk siswa. Oleh karena itu, 

penyajian bahannya harus diarahkan kepada kegiatan belajar siswa. Dengan 

membaca buku teks, siswa dapat melakukan serangkaian kegiatan 

pembelajaran, baik dalam rangka pencapaian tujuan pemahaman, 

keterampilan, maupun sikap. 

5. Buku teks dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas 

Sajian buku teks hendaknya dapat mengarahkan guru dalam 

melakukan tugas-tugas pengajaran di kelas. Ini berarti langkah-langkah 

pembelajaran yang terdapat buku teks harus bisa “menyarankan” guru dalam 

penentuan langkah-langkah pengajaran di kelas. 

6. Pola sajian buku teks disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa 

sasaran 

Pola sajian dianggap sesuai dengan perkembangan intelektual siswa apabila 

memenuhi kriteria berikut, yaitu (1) Berpijak pada pengetahuan dan 

pengalaman siswa; (2) berpijak pada pola pikir siswa; (3) berpijak pada 
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kebutuhan siswa; (4) berpijak pada kemungkinan daya respon siswa; dan (5) 

berpijak pada kemampuan bahasa siswa. 

7. Gaya sajian buku teks dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar 

Buku teks agar dapat memunculkan kreativias siswa dalam belajar, gaya 

sajian buku teks hendaknya, (1) Dapat mendorong siswa untuk berfikir; (2) 

dapat mendorong siswa untuk berbuat dan mencoba; (3) dapat mendorong 

siswa untuk menilai dan bersikap; dan (4) dapat membiasakan siswa untuk 

mencipta. 

Buku teks dalam penulisannya tidak luput dari adanya kesalahan, dari penelitian 

menganalisis buku yang dilakukan oleh Handoko (2016) ditemukan adanya 20 

Kesalahan Konsep, yaitu Misidentification (MI) sebesar 20%, Overgeneralization 

(OG) sebesar 10%, Oversimplification (OS) sebesar 45%, Undergeneralizations (UG) 

sebesar 20%, dan Obsolote Concept and Terms (OCT) sebesar 5%. 

2.1.4 Dasar – Dasar Penyusunan Buku Teks  

 Menurut Tarigan (2009) terdapat dua patokan dalam dasar-dasar penyusunan 

buku teks, patokan pertama bersifat umum yang berlaku pada setiap buku teks dan 

patokan kedua bersifat khusus yang berlaku bagi buku teks tertentu saja, misalnya 

buku teks matematika, biologi, dan buku teks Bahasa Indonesia. Patokan umum 

biasanya bersumber dari kurikulum sedangkan patokan khusus bersumber dari 

karakteristik setiap mata pelajaran. 

Menurut Tarigan, (2009) patokan umum yang berlaku bagi setiap buku teks 

meliputi sebagai berikut. 
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1) Pendekatan  

2) Tujuan: 

a) Kognitif  

b) Afektif 

c) Psikomotor 

3) Bahan pengajaran 

4) Program: 

a) Kelas  

b) Semester  

c) Jam pelajaran 

5) Metode 

6) Sarana dan sumber 

7) Penilaian 

8) Bahasa  

Kurniasih (2014) menyatakan dalam penulisan buku teks pelajaran diperlukan 

beberapa ketentuan agar buku yang disusun memberikan informasi yang utuh, adapun 

ketentuannya sebagai berikut. 

1. Harus memperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan isi diantaranya adalah. 

a. buku harus memuat sekurang-kurangnya materi minimal yang harus 

dikuasai peserta didik, 

b. relevan dengan tujuan pendidikan nasional dan sesuai dengan 

kemampuan yang akan dicapai, 
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c. sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kompetensi penulis. 

d. sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, 

e. sesuai dengan jenjang dan sarana, 

f. isi dan  bahan mengacu pengembangan konsep, prinsip, dan teori, 

g. tidak mengandung muatan politisi  maupun hal-hal yang berbau sara. 

2. Memperhatikan persyaratan penyajian, 

a. adanya keteraturan sesuai dengan urutan setiap bab; 

b. isi buku haruslah konseptual; 

c. menarik minat dan erhatian sarana pembaca yang telah ditentukan; 

d. menantang dan merangsang untuk dibaca dan dipelajari; 

e. mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor; 

f. penyajian yang menggunakan bahasa ilmiah dan formal. 

3. Memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan bahasa, 

a. menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar; 

b. menggunakan kalimat yang sesuai dengan pengetahuan dan 

perkembangan sarana pembaca; 

c. menggunakan istilah, kosa kata, indeks, simbol yang mempermudah 

pemahaman; 

d. menggunakan kata-kata terjemahan yang dibakukan. 

4. Memenuhi  ketentuan yang berkaitan dengan ilustrasi, 

a. relevan dengan konsep, prinsip yang disajikan; 
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b. tidak menggunakan kesinambungan antar kalimat, antar bagian, dan antar 

paragraf; 

c. merupakan bagian terpadu dari bahan ajar; 

d. jelas, baik, dan merupakan hal-hal esensial yang membantu memperjelas 

materi. 

Menurut Muslich (2010) terdapat 4 landasan dalam penulisan buku teks 

yakni: 

1. Landasan Keilmuan; 

Landasan pertama yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks 

adalah landasan keilmuan. Ini berarti bahwa setiap penulis buku teks harus 

memahami dan menguasai teori yang berkaitan dengan bidang keilmuan atau 

bidang studi yang ditulisnya. Seperti penulis buku teks Biologi harus 

memahami dan menguasai teori yang berkaitan dalam bidang studi Biologi. 

Begitu pula penulis buku teks Kimia, Fisika, Matematika, Bahasa Indonesia 

harus memahami dan menguasai teori yang terkait dengan bidang studi yang 

ditulisnya. Secara teknis, landasan keilmuan ini meliputi keakuratan materi, 

cakupan materi, dan pendukung materi. 

2. Landasan Ilmu Pendidikan dan Keguruan; 

Landasan kedua yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks 

adalah landasan pendidikan dan keguruan, terutama hal hal yang terkait 

hakikat belajar, pembelajaran konseptual, pembelajaran model pakem, 

pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa, berikut 

penjelasannya. 
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a. Hakikat Belajar 

Belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan prilaku individu. Bahkan, 

sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui pembelajaran. 

b. Pembelajaran Kontekstual 

Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan 

antara materi dan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran 

efektif yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, 

pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Dengan konsep itu, hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna. 

c. Pembelajaran Model Pakem 

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pendidikan di 

Indonesia adalah pelaksanaan pembelajaran yang dipandang masih belum 

efektif. Indikasinya adalah adanya praktik pembelajaran yang cendrung 

membosankan bahkan membuat siswa menjadi terktekan pendekatan dan 

metode yang digunakan tampak kurang bervariasi karena didominasi oleh 

pemberian informasi yang berlebihan, untuk mengantisipasinya, 

pembelajaran model pakem dipandang lebih efektif. Pakem adalah 

akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
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d. Pengembangan Aktivitas, Kreativitas, dan Motivasi Siswa. 

Efektivitas pembelajaran banyak bergantung kepada kesiapan dan cara 

belajar yang dilakukan oleh siswa, baik yang dilakukan secara mandiri, 

maupun kelompok. Sehubungan dengan itu, sajian buku teks hendaknya 

dapat memadu dalam pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi 

siswa di dalam pembelajaran. 

3. Landasan Kebutuhan Siswa 

Landasan ketiga yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks 

adalah landasan kebutuhan siswa. Hal itu dikarenakan landasan kebutuhan ini 

erat kaitannya dengan motivasi, maka pemahaman tentang teori motivasi 

perlu diperdalam. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) 

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya 

dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri 

individu maupun dari luar individu. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki 

individu akan banyak menentukan terhadap kualitas prilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam 

kehidupan lainya. 

4. Landasan Keterbacaan Materi dan Bahasa yang digunakan; 

Landasan keempat yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks 

adalah landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Landasan ini 

diperlukan karena buku teks merupakan sarana komunikasi siswa dalam 

pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi, dan redaksi sajian yang 

terdapat dalam buku teks harus bisa dipahami siswa. secara teknis, indikator 
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yang mendukung aspek keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam 

buku teks adalah komunikatif, diaglogis dan interaktif, lugas, keruntutan alur 

pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan 

penggunaan istilah dan simbol atau lambang yang sesuai dengan 

perkembangan peserta didik. 

Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) buku teks harus 

memenuhi 4 kelayakan yaitu (1) kelayakan isi, (2) kelayakan penyajian, (3) 

kelayakan kebahasaan, (4) kelayakan kegrafikan. Bagi penilai buku teks, instrumen 

ini dipakai sebagai dasar penentuan layak tidaknya buku teks sebagai buku standar. 

Bagi penulis buku teks, instrumen ini dapat dipakai sebagai dasar pengembangan atau 

penulisan buku teks sehingga hasilnya tidak menyimpang dari harapan BNSP. Secara 

berturut-turut keempat unsur kelayakan tersebut dan indikator masing-masingnya 

dijelaskan di bawah ini. 

1. Kelayakan Isi 

Kelayakan isi, terdapat tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu (a) 

kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar 

(KD) yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan; (b) 

keakuratan materi; dan (c) materi pendukung pembelajaran (Muslich, 2010). 

1.1 Kesesuain Uraian Materi dengan KI dan KD 

Indikator kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD ini diarahkan pada 

hal: 

a. kelengkapan materi 

b. keluasan materi 
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c. kedalaman Materi 

1.2 Keakuratan Materi 

Indikator keakuratan materi diarahkan pada sasaran berikut: 

a. akurasi konsep dan definisi; 

b. akurasi prinsip 

c. akurasi prosedur 

d. akurasi contoh,fakta, dan ilustrasi 

e. akurasi Sosial. 

1.3 Materi Pendukung Pembelajaran 

Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal 

berikut: 

a. Kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

b. Ketertarikan fitur, contoh, dan rujukan. 

c. Penalaran (reasoning). 

d. Pemecahan masalah (problem solving). 

e. Ketertarikan antarkonsep. 

f. Komunikasi (write and talk). 

g. Penerapan (aplikasi). 

h. Kemenarikan materi. 

i. Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh. 

j. Materi pengayaan (enrichment). 
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2. Kelayakan Penyajian 

Kelayakan penyajian, ada tiga indikator yang harus diperhatikan, yaitu 

teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian 

(Muslich, 2010). 

2.1 Teknik Penyajian 

Indikator teknik penyajian buku teks ada tiga poin, yaitu sistematika 

penyajian, keruntutan penyajian, dan keseimbangan antar-bab. 

2.1.1 Sistematika Penyajian 

Pendahuluan memberikan gambaraan umum yang singkat tentang judul 

bab. Pendahuluan dalam bab lebih rinci adalah sebagai berikut: 

a. memberikan latar belakang informasi singkat tentang judul bab kepada 

pembaca. 

b. merangsang minat pembaca untuk terus melanjutkan membaca bagian 

berikutnya. 

c. menunjukan susunan atau organisasi isi bab. 

d. memberitahukan bagian-bagian utama bab (subjudul bab) 

e. menyatakan tujuan bab atau pelajaran yang akan dicapai 

(kurniasih,2014). 

2.1.2 Keruntutan Penyajian 

Penyajian dalam buku teks sesuai alur berpikir induktif atau deduktif. 

Penyajian alur berpikir induktif (khusus ke umum) untuk membuat 

kesimpulan dari suatu fakta atau data. Penyajian alur berpikir deduktif 

(umum ke khusus) untuk menyatakan kebenaran suatu proposisi. Konsep 
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disajikan dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang 

kompleks, atau dari yang informal ke yang formal sehingga siswa dapat 

memahami materi pokok yang baik. 

2.1.3 Keseimbangan Antar-bab 

Uraian substansi antar-bab (tercermin dalam jumlah halaman) tersaji 

secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan KI dan KD. Uraian 

substansi antarsubbab dalam bab (tercermin dalam jumlah halaman) juga 

tersaji secara proporsional dengan mempertimbangkan KD yang ingin 

dicapai. 

2.2 Penyajian Pembelajaran 

Indikator penyajian pembelajaran dalam buku teks diarahkan pada hal-hal 

berikut. 

2.2.1 Berpusat Pada Siswa 

Penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif dan partisipatif 

sehingga memotivasi siswa untuk belajar mandiri, misalnya dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan, gambar yang menarik, kalimat-

kalimat ajakan, kegiatan (termasuk kegiatan kelompok), dsb. 

2.2.2 Mengembangkan Keterampilan Proses 

Penyajian dan pembahasan dalam buku teks lebih menekankan pada 

keterampilan proses (berfikir dan psikomotorik) sesuai dengan kata kerja 

operasional pada KI dan KD, bukan hanya pada perolehan hasil akhir. 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 
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approach). Penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran melibatkan 

lima keterampilan proses yang esensial, yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan menyaji/mengomunikasikan. 

2.2.3 Memerhatikan Aspek Keselamatan Kerja 

Kegiatan yang disajikan untuk mengembangkan keterampilan proses 

aman dilakukan oleh siswa. Bahan, peralatan, tempat, dan bentuk kegiatan 

yang dilakukan tidak mengandung bahaya bagi siswa. Apabila ada resiko 

bahaya, maka perlu ada petunjuk yang jelas. Memuat tugas observasi, 

investigasi, eksplorasi, atau inkuiri. Materi dalam buku menyajikan 

masalah kontekstual. Masalah yang dapat merangsang tumbuhnya 

pemikiran kritis, kreatif, atau inovatif. 

2.3 Kelengkapan Penyajian 

Indikator kelengkapan penyajian dalam buku teks diarahkan pada hal-hal 

berikut. 

2.3.1 Bagian Pendahuluan 

Pada bagian awal buku teks terdapat prakata, petunjuk penggunaan, dan 

daftar isi atau daftar simbol atau notasi. 

Prakata adalah sebuah pengantar dari penulis yang berisi ulasan tentang 

maksud dan metode yang digunakan penulis dalam menulis bukunya 

(Iyan, 2007). 
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2.3.2 Bagian Isi 

Penyajian materi dalam buku teks dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, 

tabel, rujukan atau sumber acuan, soal latihan atau rangkuman setiap 

bab. 

2.3.3 Bagian Penyudah 

Pada akhir buku teks terdapat daftar pustaka, indeks subyek, daftar istilah 

(glosarium), daftar simbol atau notasi dapat dicantumkan pada akhir buku. 

3. Kelayakan Bahasa 

Kelayakan bahasa, terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu (1) 

kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa; (2) 

pemakaian bahasa yang komunikatif; (3) pemakaian bahasa memenuhi syarat 

keruntutan dan keterpaduan alur berpikir (Muslich, 2010). 

3.1 Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Siswa 

Indikator pemakaian bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, 

yaitu: 

3.1.1 Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual. 

Bahasa yang digunakan dalam buku teks untuk menjelaskan konsep atau 

aplikasi konsep atau ilustrasi sampai dengan contoh yang abstrak sesuai 

dengan tingkat intelektual siswa (yang secara imajinatif dapat 

dibayangkan oleh siswa). 
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3.1.2 Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Sosial Emosional. 

Bahasa yang digunakan dalam buku teks sesuai dengan kematangan sosial 

emosional siswa dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-konsep 

mulai dari lingkungan terdekat (lokal) sampai dengan lingkungan global. 

3.2 Kekomunikatifan 

Indikator pemakain bahasa yang komunikatif diarahkan pada hal-hal berikut: 

3.2.1 Keterbacaan Pesan. 

Pesan dalam buku teks disajikan dengan bahasa menarik, jelas, tepat 

sasaran, tidak menimbulkan makna ganda (menggunakan kalimat 

efektif), dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia sehingga 

mendorong siswa untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. 

3.2.2 Keterbacaan Kaidah Bahasa Indonesia. 

Kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengacu 

pada kaidah bahasa Indonesia, ejaan yang digunakan mengacu pada 

pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan istilah yang 

menggambarkan suatu konsep, prinsip, asas atau sejenisnya harus tepat 

makna dan konsisten. 

3.2.3 Keruntutan dan Keterpaduan Alur Pikir. 

Indikator keruntutan dan keterpaduan alur pikir dalam pemakaian bahasa 

yaitu:  
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a. Keruntutan dan Keterpaduan Antar-bab. 

Penyampaian pesan antara satu bab dan bab lain yang berdekatan 

dan antar subbab dalam bab mencerminkan hubungan yang logis. 

b. Keruntutan dan Keterpaduan Antar-paragraf. 

Penyampaian pesan antarparagraf yang berdekatan dan antar 

kalimat dalam paragraf mencerminkan hubungan logis. 

4. Kelayakan Kegrafikan 

Menurut Muslich (2010) kelayakan kegrafikan, terdapat tiga indikator yang 

harus diperhatikan dalam buku teks, yaitu ukuran buku, desain kulit buku, desain 

isi buku. 

4.1 Ukuran Buku 

Indikator ukuran buku yaitu: 

4.1.1 Kesesuaian Ukuran Buku dengan Standar ISO 

Ukuran buku teks adalah A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), dan 

B5 (176 x 250 mm). Toleransi perbedaan ukuran antara 0- 20 mm. 

4.1.2 Kesesuaian Ukuran dengan Materi Isi Buku. 

Pemilihan ukuran buku teks perlu disesuaikan dengan materi isi buku 

berdasarkan bidang studi tertentu. Hal ini akan memengaruhi tata letak 

bagian isi dan jumlah halaman buku. 

4.2 Desain Kulit Buku 

Indikator desain kulit buku yaitu: 
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4.2.1 Tata Letak. 

Penampilan unsur tata letak pada kulit muka, belakang, dan punggung 

secara harmonis memiliki irama dan kesatuan serta konsisten. Penampilan 

pusat pandang (center point) yang baik. Komposisi dan ukuran unsur tata 

letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll.), proposional, seimbang, dan 

seirama dengan tata letak isi sesuai pola. Warna unsur tata letak harmonis 

dan memperjelas fungsi tertentu. Menempatkan unsur tata letak konsisten 

dalam satu seri. 

4.2.2 Tipografi Kulit Buku. 

Tipografi kulit buku menyangkut penggunaan huruf yang menarik dan 

mudah dibaca. Ukuran huruf judul buku lebih dominan dan proporsional 

dibandingkan (ukuran buku, nama pengarang, dan penerbit). Warna judul 

buku kontras dengan warna latar belakang. 

4.2.3 Penggunaan Huruf. 

Pada buku teks, penggunaan huruf tidak menggunakan terlalu banyak 

kombinasi jenis huruf. Tidak menggunakan huruf hias dan jenis huruf 

sesuai dengan huruf isi buku. 

4.3 Desain Isi Buku 

Indikator pemakaian bahasa yang komunikatif yaitu:  

4.3.1 Pencerminan Isi Buku. 

Menggambarkan isi/materi ajar dan mengungkapkan karakter objek. 

Bentuk warna, ukuran, proporsi objek sesuai realita. Penempatan unsur 
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tata letak konsisten berdasarkan pola. Pemisahan antarparagraf jelas. 

Tidak ada widow atau orphan. 

4.3.2 Keharmonisan Tata Letak. 

Bidang cetak dan margin proporsional. Margin dua halaman yang 

berdampingan proposional. Spasi antar teks dan ilustrasi sesuai. 

4.3.3 Kelengkapan Tata Letak. 

Judul bab, subjudul bab, dan angka halaman/folio dan ilusrtasi, dan 

keterangan gambar. 

4.3.4 Daya Pemahaman Tata Letak. 

Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak mengganggu 

judul, teks, dan angka halaman. Penempatan judul, subjudul, ilustrasi, dan 

keterangan gambar tidak mengganggu halaman. 

4.3.5 Tipografi Isi Buku. 

Tipografi isi buku meliputi kesederhanaan, daya keterbacaan, dan daya 

kemudahan pemahaman. 

4.3.6 Ilustrasi Isi. 

Ilustrasi isi daya meliputi: pemerjelas dan pemermudah pemahaman dan 

kedayatarikan ilustrasi isi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar penyusunan 

buku teks harus memerhatikan segi isi/materi, pendekatan, bahasa, serta media yang 

terdapat dalam buku teks. Peneliti merujuk pada teori BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan) sebagai acuan dalam penyusunan buku teks yaitu pendekatan yang 
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termasuk dalam penilaian kelayakan penyajian. Penelitian ini difokuskan pada segi 

pendekatan, pendekatan yang digunakan kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. 

 

2.1.5 Jenis – Jenis Buku Teks 

Menurut Tarigan (2009) membedakan jenis buku teks menjadi dua bagian, 

yaitu dari segi cara penulisan buku teks dan dari segi jumlah penulis buku teks. 

Berikut ini penjelasan dua bagian tersebut. 

1. Berdasarkan segi cara penulisan buku teks dikenal tiga jenis buku teks, yaitu: 

a. Buku teks tunggal; 

Buku teks tunggal adalah buku teks yang terdiri atas satu buku saja. 

b. Buku teks berjilid; 

Buku teks berjilid adalah buku pelajaran untuk satu kelas 

tertentu atau untuk satu jenjang sekolah tertentu. 

c. Buku teks berseri; 

Buku teks berseri adalah buku pelajaran berjilid mencakup beberapa 

jenjang sekolah, misalnya dari SD, SMP, dan SMA. 

2. Berdasarkan jumlah penulis buku teks. Jumlah penulis buku teks dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Penulis tunggal; 

Penulis tunggal adalah penulis yang menyiapkan buku teks tertentu 

seorang diri. 

b. Penulis kelompok; 
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Penulis  kelompok  adalah  penulis  yang  terdiri  atas  beberapa  orang  

untuk menyiapkan buku teks tertentu. 

 

2.2 Kesalahan Konsep 

2.2.1 Pengertian Kesalahan Konsep 

Kesalahan konsep atau biasa disebut dengan miskonsepsi menunjuk pada 

suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang 

diterima oleh pakar dalam bidang itu. Kesalahan konsep terdapat dalam semua 

bidang sains, seperti fisika, kimia, biologi, bumi, dan antariksa. Kesalahan 

konsep ada yang mudah dibetulkan, tetapi ada yang sangat sulit, terlebih bila 

konsep itu memang berguna dalam kehidupan yang nyata (Suparno, 2013). 

Kesalahan konsep dapat terjadi disemua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar 

sampai dengan perguruan tinggi, bahkan juga terjadi pada guru dan dosen 

(Ramadhani, 2016) 

2.2.2 Penyebab Kesalahan Konsep 

Kesalahan konsep disebabkan oleh bermacam-macam hal namun secara 

garis besar, penyebab kesalahan konsep dapat diringkas dalam lima kelompok, 

yaitu: Siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar. 

2.2.2.1 Penyebab dari siswa 

Kesalahan konsep yang berasal dari siswa dapat dikelompokkan dalam 

beberapa hal, antara lain: 

1. Prakonsepsi atau konsep awal siswa 
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Prakonsepsi ini diperoleh dari orang tua, teman, sekolah awal, dan pengalaman 

di lingkungan siswa. 

2. Pemikiran asosiatif siswa 

Asosiatif siswa terhadap istilah-istilah sehari. 

3. Pemikiran Humanistik 

Siswa kerap memandang semua benda dari pandangan manusiawi. Benda-

benda dan situasi dipikirkan termasuk pengalaman orang dan secara manusiawi. 

4. Reasoning yang tidak lengkap/salah 

Penalaran siswa yang tidak lengkap atau salah, karena informasi yang diperoleh 

atau data yang didapatkan tidak lengkap. 

5. Intuisi yang salah 

Intuasi adalah suatu perasaan dalam diri seseorang, yang secara spontan 

mengungkapkan sikap atau gagasannya tentang sesuatu sebelum secara 

obyektif dan rasional diteliti. 

6. Tahap perkembangan kognitif siswa 

Secara umum, siswa yang masih dalam tahap operational concrete bila 

mempelajari sesuatu bahan yang abstrak sulit menangkap dan sering salah 

mengerti tentang konsep bahan tersebut. 

7. Kemampuan siswa 

Siswa yang memiliki kemampuan kurang sering mengalami kesulitan dalam 

menangkap konsep yang benar dalam proses belajar. Meskipun guru telah 

mengkomunikasikan bahan secara benar dan pelan-pelan, meskipun buku teks 
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ditulis dengan benar sesuai dengan pengertian para ahli, pengertian yang 

mereka tangkap dapat tidak lengkap dan bahkan salah. 

8. Minat belajar siswa 

Seseorang yang tidak berminat, bila salah menangkap suatu bahan, sering kali 

tidak berminat untuk mencari mana yang benar dan merubah konsep yang 

salah. 

2.2.2.2 Penyebab dari Guru 

Penyebab dari guru dapat berupa ketidakmampuan guru, kurangnya 

penguasaan bahan, cara mengajar yang tidak tepat atau sikap guru dalam 

berelasi dengan siswa yang kurang baik. 

2.2.2.3 Penyebab dari Buku Teks 

Penyebab dari buku teks biasanya terdapat pada penjelasan atau uraian 

yang salah dalam buku tersebut. Buku teks yang terlalu sulit bagi level siswa 

yang sedang belajar dapat juga menumbuhkan kesalahan konsep karena siswa 

sulit menangkap isi dari buku tersebut. Akibatnya siswa menangkap hanya 

sebagian atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Pengertian yang tidak utuh ini 

dapat menyebabkan kesalahan konsep yang besar. 

2.2.2.4 Penyebab dari Konteks 

Penyebab dari konteks dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut ini: 

1. Pengalaman 

2. Bahasa sehari-hari 

3. Teman lain 
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4. Keyakinan dan Ajaran Agama 

2.2.2.5 Penyebab dari Metode Mengajar 

Penyebab dari metode mengajar yaitu hanya menekankan kebenaran satu segi 

sering memunculkan salah pengertian pada siswa. Guru perlu kritis dengan 

metode yang digunakan dan tidak membatasi diri dengan satu metode saja. Ada 

beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode ceramah, metode 

praktikum, metode demonstrasi, metode diskusi. 

 Faktor penyebab kesalahan konsep dibagi menjadi lima sebab utama, yaitu 

berasal dari siswa, pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar yang sudah 

dijelaskan di atas. Buku teks dalam perannya memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembelajaran karena buku teks dijadikan satu-satunya sumber informasi bagi 

guru maka akan mendorong terjadinya kesalahan konsep pada guru dan siswa (Odom, 

1993). Dari penuturan tersebut bisa diketahui bahwa buku teks memiliki dampak 

yang cukup besar terhadap terjadinya kesalahan konsep pada guru dan siswa. 

Kesalahan yang terjadi pada buku teks disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

penjelasannya keliru, konsep usang, kesalahan identifikasi, dan gagasan yang kurang 

dan berlebih.     

2.2.3 Faktor Penyebab Kesalahan Konsep pada Buku Teks 

1. Penjelasan Keliru  

Keliru merupakan sinonim dari kata salah yang berarti anggapan yang 

kurang tepat. Faktor penyebab kekeliruan dapat disebabkan karena faktor 

performasi dan  keterbatasan dalam mengingat sesuatu. Kekeliruan terjadi 
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secara tidak sistematis atau tidak terjadi secara terus menerus. Kekeliruan 

bersifat sementara yang dapat segera diperbaiki oleh diri sendiri atau dibantu 

oleh orang lain. Penjelasan yang keliru dari suatu konsep yang terdapat di 

dalam buku teks dapat memicu terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi 

suatu konsep oleh siswa. 

2. Konsep Usang 

Kebutuhan buku teks dari waktu kewaktu akan mengalami perubahan. 

Sebagai contohnya terjadi perubahan kurikulum. Dengan adanya perubahan 

kurikulum maka terdapat pula perubahan-perubahan isi buku untuk mencapai 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Selain perubahan kurikulum 

adanya kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

menyebabkan sebagian materi dalam bahan pustaka menjadi usang (Yulia, 

2009)  

3. Kesalahan Identifikasi 

Pengertain identifikasi menurut Sugihartono (2006) adalah penentuan 

jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar 

belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang 

tampak. 

Kesalahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  berasal dari kata 

salah yang artinya tidak benar, tidak betul, atau keliru. Jadi, kesalahan dalam 

identifikasi adalah ketidakmampuan atau kekeliruan dalam mengambil 

kesimpulan yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat. 
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4. Gagasan yang kurang dan berlebihan 

Materi hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai 

kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak 

boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya 

kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Sebaliknya, jika terlalu 

banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target 

kurikulum.  

Faktor penyebab kesalahan konsep yang telah dijelaskan di atas dapat 

diketahui bahwa kesalahan konsep dapat terlihat secara signifikan pada konsep yang 

diterima (Dikmenli, 2009). Bentuk kesalahan konsep yang dapat terjadi di buku teks 

dapat berbentuk konsep yang telah usang, kesalahan identifikasi, dan gagasan yang 

kurang dan berlebih.  

2.2.4 Bentuk Kesalahan Konsep pada Buku Teks 

Bentuk kesalahan konsep yang terjadi pada buku teks menurut Harsey (2004) dapat 

dikategorikan menjadi lima yaitu: 

1. Obsolete concept 

Obsolete concept atau dalam bahasa Indonesia adalah konsep yang 

telah usang. Kebutuhan buku teks dari waktu kewaktu akan mengalami 

perubahan. Sebagai contohnya terjadi perubahan kurikulum. Dengan adanya 

perubahan kurikulum maka terdapat pula perubahan-perubahan isi buku untuk 

mencapai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Selain perubahan 

kurikulum adanya kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 
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dapat menyebabkan sebagian materi dalam bahan pustaka menjadi usang 

(Yulia, 2009). 

2. Misidentification 

Misidentification yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah 

kesalahan mengidentifikasi. Pengertain Identifikasi menurut Sugihartono 

(2006) adalah penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan 

dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis 

gejala-gejala yang tampak. 

Kesalahan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia  berasal dari kata 

salah yang artinya tidak benar, tidak betul, atau keliru. Jadi, kesalahan dalam 

identifikasi adalah ketidak mampuan atau kekeliruan dalam mengambil 

kesimpulan yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat. 

3. Overgeneralization and undergeneralization 

Overgeneraliztion and undergeneralization yang memiliki arti 

penjelasan yang berlebihan dan penjelasan yang kurang. Maksud dari 

Overgeneraliztion and undergeneralization mengarah pada materi seharusnya 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa dalam membantu menguasai 

kompetensi dasar. Materi yang diajarkan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak 

boleh terlalu banyak. Materi yang terlalu sedikit kurang dapat membantu 

tercapainya standar kompetensi yang sudah di tetapkan, sebaliknya jika terlalu 

banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target 

kurikulum. Ketika siswa dapat menggunakan konsep yang dipelajari dan 



38 

 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari siswa telah memiliki 

kemampuan yang disebut literasi sains (Bybee, 2009) 

4. Oversimplification 

Oversimplification adalah keadaan dimana konsep yang diutarakan terlalu 

menyederhanakan, sehingga konsep yang esensial tidak disampaikan secara 

utuh (Harsey, 2004). Maksud dari menyederhanakan adalah konsep yang 

ditulis telah terjadi perubahan menjadi lebih singkat atau tidak utuh yang 

menyebabkan terjadinya perubahan konten isi dari suatu kalimat. 

Bentuk-bentuk dari adanya kesalahan konsep pada buku teks yang telah 

dijelaskan di atas dapat diketahui dari adanya konsep yang diutarakan tidak layak 

digunakan lagi akibat sudah ada konsep yang baru, konsep yang diutarakan tidak bisa 

dipakai secara luas, konsep yang diutarakan terlalu menyederhanakan, konsep yang 

diutarakan terlalu luas, dan konsep yang diutarakan salah penafsiran (Harsey, 2004). 

2.2.5 Indikator Kesalahan Konsep pada Buku Teks  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian indikator adalah sesuatu 

yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk. Jadi, Indikator kesalahan konsep pada 

buku teks adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk terjadinya kesalahan 

konsep pada buku teks. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui terjadinya 

kesalahan konsep pada buku teks yaitu: 

1. Oversimplification 

Indikator yang menunjukkan terjadinya kesalahan konsep pada kategori 

Oversimplification adalah penggunaan analogi untuk suatu konsep yang 
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diutarakan keliru, konsep tidak disampaikan secara utuh, dan sebagian isi 

konsep dihilangkan sehingga pernyataan menjadi kurang lengkap atau 

salah (Handoko, 2016). 

2. Overgeneralization and Undergeneralization 

Indikator yang menunjukkan terjadinya kesalahan konsep pada kategori 

Overgeneralization adalah konsep yang diutarakan tidak memperhatikan 

batasan pengecualian atau konsep yang disampaikan terlalu luas,  

sedangkan Indikator yang menunjukkan terjadinya kesalahan konsep pada 

kategori Undergeneralization adalah konsep yang disampaikan hanya 

merujuk pada sebagian objek atau permasalahan biologi dan konsep yang 

dikemukakan hanya bisa digunakan untuk merumuskan sebagain konsep 

atau masalah (Handoko, 2016). 

3. Misidentification 

Indikator yang menunjukkan terjadinya kesalahan konsep pada kategori 

Misidentification adalah konsep yang diutarakan bertentangan dengan 

naskah ilmiah pada umumnya (Handoko, 2016).  

4. Obsolete concept 

Indikator yang menunjukkan terjadinya kesalahan konsep pada kategori 

Obsolote concept adalah konsep yang diutarakan keliru karena sudah ada 

konsep yang terbaru berdasarkan hasil penelitian (Handoko, 2016). 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Konsep Salah 

Faktor Penyebab 

Penjelasan Keliru Gagasan Kurang dan 

Berlebih 

Misidentification Overgeneralization Undergeneralization Obsolote 

Concept

Bentuk Kesalahan 

Oversimplification 

Buku Teks 

Komponen 

Judul Konsep/Materi Latihan Penilaian 

Konsep Benar 

Konsep Usang Kesalahan Identifikasi 


