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No BUTIR SKALA SKOR SKOR DISKRIPSI BUTIR 
1 2 3 4 

I.    KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
1 Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai oleh 

peserta didik (pembaca). 
     Pada bagian pengantar buku dijelaskan kompetensi apa saja 

yang akan diperoleh peserta didik setelah membaca buku ini. 

2 Menjelaskan relevansi isi buku dalam kegiatan 
pembelajaran. 

     Mejelaskan relevansinya dengan bidang pekerjaan tertentu, 
pengetahuan tertentu, sikap hidup tertentu, atau yang lainnya. 

3 Diskripsi cakupan isi buku.      Menjelaskan ruang lingkup pembahasan buku (isi buku) 
dikaitkan dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

SUB-TOTAL  SKOR KOMPONEN KELAYAKAN ISI   

II.    KOMPONEN PENYAJIAN 
1 Konsistensi sistematika sajian dalam bab.      Sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas (memiliki 

pendahuluan, isi dan penutup. 

2 Kelogisan penyajian.      Penyajian sesuai dengan alur berpikir deduktif (umum ke 
khusus) atau induktif (khusus ke umum). 

3 Keruntutan konsep.      Penyajian konsep dari yang mudah ke sukar, dari yang konkret 
ke abstrak, dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 
dikenal sampai yang belum dikenal. 

4 Koherensi      Hubungan yang logis antarfakta, antarkonsep, dan antarteori 

5 Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi      Kesesuaian/ketepatan penggunaan illustrasi dengan materi 
dalam setiap BAB. 

6 Advance Organizer (pembangkit motivasi belajar) 
pada awal BAB 

     Uraian singakat pada awal BAB yang mengemukakan isi bab 
dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. 

7 Contoh-contoh soal dalam setiap BAB      Contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan 
pemahaman konsep/prinsip yang ada dalam materi. 

8 Soal latihan pada setiap akhir BAB      Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan 
menerapkan konsep/prinsip yang berkaitan dengan materi 
dalam BAB sebagai feedback. 

9 Kunci jawaban soal latihan pada akhir buku      Kunci jawaban soal latihan untuk soal nomor ganjil/genap pada 
akhir buku. 

10 Daftar tetapan (konstanta) alam      Konstanta yang relevan dengan materi buku. 

11 Rujukan/sumber acuan termasa (up to date) untuk 
teks, tabel, gambar, dan lampiran 

     Untuk teks, tabel, gambar, dan lampiran yang bukan buatan 
sendiri, harus menyebutkan rujukan/sumber acuan termasa (up 
to date). 

12 Keterlibatan peserta didik      Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang 

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN 

AKTIVITAS INSTRUKSIONAL – P3AI 

Perpustakaan Pusat, Lantai 6 

Telp./Fax. (031) 5994419, PABX : 5994251-54 ext. 1136 

Email : p3ai@its.ac.id 

INSTRUMEN PENILAIAAN BUKU PEMBELAJARAN 



Page 2 of 6 
 

memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional 
dalam pencapaian kompetensi. 

13 Berpusat pada peserta didik (SCL)      Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek 
(pelaku) pembelajaran. 

14 Menciptakan komunikasi interaktif      Penyajian materi bersifat dialogis yang memungkinkan peserta 
didik seolah-olah berkomunikasi dengan penulis buku. 

15 Kesesuaian dengan karakteristik mata pelajaran      Metode dan pendekatan penyajian diarahkan ke metode 
inkuiri/eksperimen. 

16 Kemampuan memunculkan umpan balik untuk 
untuk evaluasi diri 

     Setiap BAB menyajikan rangkuman/kesimpulan dan atau soal 
latihan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. 

SUB-TOTAL  SKOR KOMPONEN PENYAJIAN   

PRELIMINARIES  ADA TIDAK   

17 Halaman Judul Utama.     

18 Halaman Persembahan.     

19 Halaman Daftar Isi.     

20 Halaman Daftar Tabel.     

21 Halaman Daftar Gambar/grafik.     

22 Halaman Daftar Simbul/lambang.     

23 Halaman Daftar Singkatan.     

24 Halaman Kata Pengantar (Foreword).     

25 Halaman Prakata (Praface).     

26 Halaman Pendahuluan(Introduction)     

POSTLIMINARIES  ADA TIDAK   

27 Hlm. Daftar Pustaka.     

28 Hlm. Daftar Istilah (Glosarium/Senarai).     

29 Hlm. Catatan Akhir.     

30 Hlm. Lampiran-Lampiran.     

31 Hlm. Indeks.     

COVER DEPAN  ADA TIDAK   

32 Judul Utama (Headline).     

33 Anak Judul.     

34 Nama Penulis/Pengarang.     

35 Ilustrasi/Gambar/Photo.     

36 Logo ITS atau Penerbit     

37 Judul Punggung.     

COVER BELAKANG  ADA TIDAK   
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38 Testimoni/Endorsement oleh Riviewer atau peer 
group satu bidang keilmuan. 

    

39 Biografi Penulis / pengarang.     

40 ISBN atau No. Kontrak Jika dibiayai oleh Hibah 
Kompetisi. 

    

III.  KOMPONEN KEBAHASAAN 
1 Kesesuaian dengan tingkat perkembangan  

berpikir peserta didik  

     Bahasa yang digunakan, baik untuk menjelaskan konsep 
maupun ilustrasi aplikasi konsep, menggambarkan contoh 
konkret (yang dapat dijumpai oleh peserta didik) sampai 
dengan contoh abstrak (yang secara imajinatif dapat 
dibayangkan peserta didik). 

2 Kesesuaian dengan tingkat perkembangan  
sosial-emosional peserta didik  

     Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan emosi 
peserta didik dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-
konsep dari lingkungan terdekat sampai dengan lingkungan 
internasiona. 

3 Keterpahaman peserta didik terhadap pesan       Pesan (dapat berbentuk materi ajar) disajikan dengan bahasa 
yang menarik dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa 
Indonesia. 

4 Kesesuaian ilustrasi dengan substansi pesan       Ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan materi dalam setiap 
bab atau subbab relevan dengan pesan yang disampaikan 
dalam wacana. 

5 Kemampuan memotivasi peserta didik untuk  
merespons pesan  

     Bahasa yang digunakan menumbuhkan rasa senang ketika 
peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk 
mempelajari buku tersebut secara tuntas. 

6 Dorongan berpikir kritis pada peserta didik       Bahasa yang digunakan mampu merangsang peserta didik 
untuk mempertanyakan dan mencari jawaban wacana dalam 
buku teks. 

7 Ketepatan struktur kalimat       Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan yang disampaikan dan 
mengikuti tata kalimat yang benar dalam Bahasa Indonesia atau 
bahasa lainnya. 

8 Kebakuan istilah       Istilah yang digunakan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (kamus bahasa lainnya) dan/atau istilah teknis ilmu 
pengetahuan yang disepakati. 

9 Ketertautan antara bab/ sub-bab/ alinea       Penyampaian pesan antara satu bab dengan bab lain/sub-bab 
dengan sub-bab/antaralinea dalam sub-bab yang berdekatan 
mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. 

10 Keutuhan makna dalam bab / sub-bab/alinea       Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/sub-bab/ 
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REKAPITULASI SKORING 

No BUTIR SKOR KETERANGAN 
I    KOMPONEN KELAYAKAN ISI   
II KOMPONEN PENYAJIAN  
III KOMPONEN KEBAHASAAN  

SKOR TOTAL  
SKOR RATA-RATA  

 

alinea harus mencerminkan kesatuan tema. 

11 Ketepatan tata bahasa      Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, 
mengacu pada kaidah tatabahasa Indonesia yang baik dan 
benar . Jika menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, 
disesuikan dengan kaidah tatabahasa yang digunakan. 

12 Konsistensi penggunaan istilah      Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep, prinsip, 
asas, atau sejenisnya harus konsisten antar bagian dalam buku. 

13 Konsistensi penggunaan simbol/lambang      Penggunaan simbol/lambang yang menggambarkan suatu 
konsep, prinsip, asas, atau sejenisnya harus konsisten antar 
bagian dalam buku dan sesuai dengan konteks substansi. 

SUB-TOTAL  SKOR KOMPONEN KEBAHASAAN   

IV.  SUMBER MATERI  
 YA TIDAK   

1 Buku Teks     Buku teks yang menjadi acuan, relevan dengan buku yang 
sedang disusun/ditulis. 

2 Laporan Hasil Penelitian    Bisa hasil penelitiannya sendiri, atau peer group, atau penelitian 
orang lain yang relevan. 

3 Jurnal (Hasil penilitian & pemikiran ilmiah)    Jurnal nasional ataupun internasional . 

4 Majalah Ilmiah    Majalah Ilmiah nasional maupun internasional. 

5 Majalah Populer    Majalah popular nasional maupun internasional. 

6 Karya Profesional     

7 Penerbitan berkala : Koran, majalah, tabloid 
mingguan,dll. 

    

8 TV, Video, Audio, radio, dll.    Berupa siaran yang didistribusikan/dipancarkan secara nasional 
maupun internasional. 

9 Dokumen kurikulum (rencana pembelajaran/ 
GBPP/SAP) 

   Dokumen kurikulum yang sedang digunakan sebagai dasar 
kegiatan pembelajaran mahasiswa. 
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CIRI-CIRI YANG MEMBEDAKAN JENIS BUKU 

 Buku Referensi  Diktat  Buku Ajar  Modul Ajar  

Dasar menulis  Hasil penelitian / 
pemikiran  

 Hasil mengemas kembali 
buku referensi  

 Rencana pembelajaran 
(RP) 

 Rencana pembelajaran 
(RP) 

 

Pengguna utama  Dosen untuk mengajar & 
meneliti  

 Dosen untuk mengajar   Mahasiswa untuk belajar   Mahasiswa untuk belajar  

Alur & struktur  o Sesuai alur logika/urutan 
keilmuan, 

o Ada peta keilmuan 
(scientific root map), 

o Ada studi kasus dan 
ilustrasi. 

 o Sesuai alur 
logika/urutan keilmuan, 

o Ada contoh soal, 
o Ada soal latihan (umpan 

balik) 

 o Sesuai RP, 
o Ada ilustrasi, 
o Ada contoh, 
o Ada studi kasus, 
o Ada soal latihan 

(umpan balik) 

 o Sesuai RP, 
o Ada prosedur 

belajar/kerja, 
o Ada lembar kerja, 
o Moduler. 

 

Bahasa  o Formal 
o Mengatakan  

 o Formal 
o Mengatakan  

 o Semi-formal, 
o Menggambarkan  

 o Semi-formal, 
o Menggambarkan  

 

Publikasi  o Diterbitkan & 
disebarluaskan, 

o Ber-ISBN. 

 Diedarkan dikalangan 
mahsiswa sendiri. 

 o Diterbitkan & 
disebarluaskan, 

o Ber-ISBN. 

 o Diedarkan dikalangan 
mahsiswa sendiri. 

 

Kepadatan materi  Sesuai dengan kedalaman 
hasil penelitian. 

 Sesuai dengan kebutuhan 
belajar. 

 Sesuai dengan 
kebutuhan belajar. 

 Sesuai dengan 
kebutuhan belajar. 

 

Untuk belajar  Terbimbing  Terbimbing  Mandiri  Mandiri   

Tujuan penggunaan Pengajaran  Pengajaran  Pembelajaran  Pembelajaran   

KATAGORI BUKU 

NO JENIS BUKU BERI TANDA 
YG SESUAI 

KETERANGAN 

1 Buku Teks (Buku Referensi)   
2 Buku Ajar  
3 Diktat  
4 Modul Ajar / Modul Petunjuk Praktikum  

 Surabaya, ……………………. 

 Reviewer, 

 

 (…………………………………..) 
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Keterangan : 

1. Skoring : [1=Kurang sekali , 2=Kurang , 3=Baik , 4=Baik sekali] 

2. SKOR TOTAL = JUMLAH SEMUA SKOR YANG DIBERIKAN PADA SETIAP BUTIR. 

3. SKOR RATA-RATA = [SKOR TOTAL / JUMLAH BUTIR YANG DIBERI SKOR] 

4. Buku teks (buku referensi) adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang 

ilmu yang merupakan hasil penelitian, ditulis mengikuti kaidah ilmiah dan disebarluaskan secara resmi. 

5. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi 

kaidah pembelajaran (sesuai Rencana Pembelajaran) serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. 

6. Diktat adalah buku untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah 

tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. 

7. Modul Ajar/Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis 

data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut 

dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. 

8. Definisi no. 4-7 sesuai dengan KEPMEN DIKNAS Nomor : 36/D/O/2001 tahun 2001, Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN. 


