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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Buku Teks  

1. Pengertian Buku Teks   

Buku teks merupakan buku acuan wajib yang digunakan pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan, ketakwaan akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional 

pendidikan (Sitepu, 2012: 17).  

Buku teks adalah komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran yang 

dirancang untuk penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para 

pakar atau para ahli dalam bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran 

yang sesuai dan serasi (Tarigan, 2009: 12).  

Daryanto (2011) mengungkapkan bahwa buku cetak atau sering disebut dengan 

buku pelajaran adalah suatu penyajian materi dalam bentuk bahan cetakan secara logis 

dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas (Abidin, 2012: 

47). Buku sebagai bahan ajar berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan 

dicapai, isi materi, informasi pendukung, dan latihan-latihan (Muslich, 2010) dalam 

(Pratiwi, 2012: 175).  

Pendapat para ahli yang telah dipaparkan mengenai buku teks di atas dapat 

didefinisikan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar, disusun para pakar dengan maksud dan tujuan intruksional. 

Buku teks juga dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah 

dipahami oleh para pemakainya di sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat 

menunjang suatu program pengajaran.  

 

2. Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan Buku Teks 

Agar lebih memahami mengenai arti penting dari buku teks, berikut dijelaskan 

tentang fungsi, tujuan, dan kegunaan buku teks pelajaran (Prastowo, 2011: 169):  

a. Fungsi Buku Teks Pelajaran  

1) Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. 

2) Sebagai bahan evaluasi. 
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3) Sebagai alat bantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum. 

4) Sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan 

digunakan pendidik.  

Sedangkan menurut Firdaus (2014), buku teks berfungsi sebagai sarana belajar 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Darwati (2010) menjelaskan bahwa buku teks memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Sebagai sarana pengembang bahan dan program dalam kurikulum pendidikan. 

2) Sebagai sarana pemerlancar tugas akademik guru. 

3) Sebagai sarana pemerlancar ketercapaian tujuan pembelajaran  

4) Sebagai pemerlancar efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran 

b. Tujuan Buku Teks Pelajaran   

1) Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran.  

2) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran 

atau mempelajari  pelajaran baru. 

3) Menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik.  

c. Kegunaan buku teks pelajaran  

1) Membantu peserta dalam melaksanakan kurikulum karena disusun 

berdasarkan kurikulum yang berlaku.  

2) Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran.  

3) Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau 

mempelajari pelajaran baru.  

4) Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik. 

5) Menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan 

pangkat dan golongan.  

6) Menjadi sumber penghasilan jika diterbitkan. 

7) Memberi pengetahuan dan metode pengajaran yang lebih (Nasirudin 2011)  

Sedangkan menurut Darwati (2010), buku memiliki kegunaan yaitu: 

1) Memudahkan guru merencanakan jangkauan bahan ajar yang akan 

disajikannya. 

2) Buku teks memuat masalah-masalah terpenting dari suatu bidang studi. 

3) Buku teks banyak memuat alat bantu pengajaran. 

4) Buku teks merupakan rekaman yang permanen yang memudahkan untuk 

mengadakan review. 
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5) Buku teks memuat bahan ajar yang relatif telah tertata menurut sistem dan 

logika tertentu. 

 

3. Karakteristik Buku Teks Pelajaran 

Sebagaimana bentuk bahan ajar yang lainnya, buku teks pelajaran memiliki 

karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik tersebut sebagai berikut (Prastowo, 2011: 

171):  

a. Secara formal buku teks pelajaran di terbitkan oleh penerbit tertentu dan memiliki 

ISBN.  

b. Penyusunan buku teks pelajaran memiliki dua misi utama yaitu:  

1) Optimalisasi pengembangan pengetahuan deklaratif dan prosedural.  

2) Pengetahuan tersebut harus menjadi target utama dari buku pelajaran yang 

digunakan di sekolah.  

c. Buku teks pelajaran dikembangkan oleh penulis dan penerbit buku dengan 

senantiasa mengacu apa yang sedang diprogramkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. Ketentuan tersebut diantaranya bahwa buku pelajaran harus:  

1) Mengikuti kurikulum pendidikan nasional yang sedang berlaku.  

2) Berorentasi pada keterampilan proses dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual, teknologi dan masyarakat serta demonstrasi atau eksperimen.  

3) Memberi gambaran secara jelas tentang keterpaduan atau keterkaitannya 

dengan disiplin ilmu lainnya.  

d. Buku teks pelajaran memiliki tujuh keuntungan sebagai berikut: 

1) Buku teks pelajaran membantu pendidik melaksanakan kurikulum.  

2) Buku teks pelajaran juga merupakan pegangan dalam menentukan metode 

pengajaran.  

3) Buku teks pelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran yang baru.  

4) Buku pelajaran dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, dan jika 

direvisi, maka dapat bertahan dalam waktu yang lama.  

5) Buku teks pelajaran yang  uniform memberi kesamaan mengenai bahan dan 

standar pengajaran.  

6) Buku teks pelajaran memberi pengetahuan dan metode mengajar yang lebih 

mantap jika guru menggunakan dari tahun ketahun.  

Darwati (2010) mengemukakan bahwa karakteristik buku yaitu: 
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a. Memiliki landasan keilmuwan yang jelas dan mutakhir. 

b. Berisi materi yang memadai, bervariasi, mudah dibaca, dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

c. Disajikan dengan sistematis, logis, dan teratur. 

d. Meningkatkan minat siswa untuk belajar. 

e. Berisi materi yang membantu siswa untuk memecahkan masalah keseharian. 

 

4.  Kualitas Buku Teks  

Buku adalah kunci kearah gudang ilmu pengetahuan, siapa yang ingin  maju dan 

pandai haruslah menggunakan manfaat buku. Bagi seorang pelajar dan mahasiswa 

salah satu buku yang sangat diperlukan ialah buku teks atau buku pelajaran. Buku 

teks berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran 

tertentu. Semakin baik kualitas buku teks, semakin sempurna pengajaran mata 

pelajaran yang ditunjangnya. Berikut adalah ciri-ciri buku yang berkualitas: 

a. Akurat  

Darmiyati Zuchdi (2003) dalam Akbar (2013) menyatakan bahwa untuk 

dapat menghasilkan buku ajar yang baik perlu memperhatikan akurasi. 

Keakuratan antara lain dapat dilihat dari aspek: kecermatan penyajian, benar 

memaparkan hasil penelitian, dan tidak salah mengutip pendapat pakar.  

b. Relevansi 

Buku ajar yang baik memiliki kesesuaian antara kompetensi yang harus 

dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, dan kompetensi pembaca. 

Relevasni hendaknya menggambarkan adanya relevansi materi, tugas, contoh 

penjelasan, latihan dan soal, kelengkapan uraian, dan ilustrasi dengan kompetensi 

yang harus dikuasai pembaca seseuai tingkat perkembangan pembacanya. 

c. Komunikatif 

Komunikatif artinya isi buku mudah dicerna, sistematis, jelas, dan tidak 

mengandung kesalahan bahasa. Agar komunikatif, menurut Degeng (2003) 

dalam Akbar (2013)  anggaplah Anda sedang mengajar melalui tulisan, dengan 

sangat tidak formal melainkan setengah lisan. 

d. Lengkap dan Sistematis 

Buku ajar yang baik menyebutkan kompetensi yang harus dikuasai pembaca, 

memberikan manfaat pentingnya kekuasaan kompetensi bagi kehidupan 

pembaca, menyajikan daftar isi dan menyajikan daftar pustaka. Uraian materinya 
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sistematis, mengikuti alur pikir dari sederhana ke kompleks dan dari lokal ke 

global. 

e. Berorientasi pada Student Centered 

Buku ajar hendaknya dapat mendorong rasa ingin tahu siswa, terjadinya 

interaksi antara siswa dengan sumber belajar, merangsang siswa membangun 

pengetahuan sendiri, menyemangati siswa belajar secara berkelompok, dan 

mengaitkan siswa mengamalkan isi bacaan. 

Darwati (2010) mengemukakan bahwa buku teks berkualitas harus memenuhi 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Menarik siswa yang menggunakannya. 

b. Mampu memberikan motivasi kepada siswa. 

c. Memuat ilustrasi yang menarik. 

d. Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan 

penggunanya. 

e. Dapat menstimuli, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa. 

f. Terhindar dari konsep-konsep yang samar yang dapat mengakibatkan 

miskonsepsi siswa. 

g. Memiliki sudut pandang yang jelas. 

 

B. Konsep Kurikulum 2013 

Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penyusunan 

kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari 

berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 

di depan wakil presiden selaku ketua komite pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 

November 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada 22 November 2012. Ketiga, 

pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.   

Tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi 

Kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2013). 

Inti dari Kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-

integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 

menghadapi masa depan. Oleh karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan  untuk mendorong peserta didik atau 

siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id/
http://guru.or.id/santri-muhammadiyah-juarai-lomba-lari-aksioma-diy.html
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mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui 

setelah menerima materi pembelajaran.  

Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan 

kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui 

pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan jauh lebih baik. Siswa akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga 

nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di 

zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik (Kemdikbud, 2013). 

Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-

integratif mengacu pada kurikulum 2006 di mana ada beberapa permasalahan diantaranya: 

1. Konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya 

mata pelajaran dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia 

anak. 

2. Belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. 

3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi 

pembelajaran aktif,  keseimbangan  soft skills dan hard skills, kewirausahaan) 

belum terakomodasi di dalam  kurikulum 

4. Belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, 

nasional, maupun global. 

5. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang 

rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung 

pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 

6. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses 

dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. 

7. KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan 

multi tafsir. 

 

C. Representasi Visual 

1. Pengertian Representasi Visual 

Representasi visual terdiri dari dua kata yaitu representasi dan visual. Representasi 

menurut KBBI (2008) berarti perwakilan, sedangkan visual berarti dapat dilihat dengan 

http://guru.or.id/belajar-berbuat-dan-bekerjasama.html
http://guru.or.id/samba-ketemu-saron-debora-fattin-macin-mahasiswa-asal-brasil-sedang-belajar-gamelan.html
http://guru.or.id/menjaga-warisan-leluhur.html
http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id/
http://guru.or.id/anak-di-tengah-hiruk-pilkada.html
http://guru.or.id/makna-karakter-versi-ki-hadjar-dewantara.html
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indra penglihatan. Sedangkan menurut Echols (2005) yaitu ketajaman mata, dapat 

dilihat dengan cara yang nampak, atau yang dapat disaksikan. Jadi, representasi visual 

adalah suatu perwakilan dari penjelasan yang disampaikan melalui suatu gambar yang 

dapat dilihat oleh indra penglihatan.  

Representasi visual merupakan komponen yang sangat penting dalam 

mengkomunikasikan berbagai ide atau informasi di dalam buku teks. Representasi 

visual dapat membantu seseorang untuk mengungkapkan pemikiran seseorang terhadap 

orang lain dengan jelas dan dapat lebih cepat dimengerti. Representasi visual sangat 

penting untuk mendukung bacaan yang disampaikan melalui tulisan dan memberikan 

penjelasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca (Fotakopoulou, 

2008). 

Representasi visual memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam buku teks, 

hal ini dikarenakan sebuah gambar dapat mewakili ribuan kata yang ingin diungkapkan 

oleh penulis (Wolff, 2013: 39). Representasi visual juga dapat menjadi pembentuk 

persepsi dalam memahami isi buku teks. Oleh sebab itu, dibutuhkannya representasi 

visual yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Teori yang dapat memperkuat alasan pentingnya mencantumkan tepresentasi 

visual di dalam buku teks salah satunya ialah kerucut pembelajaran Edgar Dale. Inti 

dari teori Cone of Learning adalah pembelajaran materi yang diarahkan menggunakan 

metode yang semakin konkret akan semakin mempermudah seseorang dalam 

memahami materi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran yang dibawa kedalam ranah 

yang semakin konkret akan membuat materi semakin lama untuk diingat oleh memori 

jangka panjang di dalam otak (Fadel, 2008).  
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Gambar 2.1 Cone of Learning 

Kerucut pembelajaran Edgar Dale menunjukkan setelah dua minggu,  

pembelajaran dengan visual akan membuat siswa mampu menyimpannya di dalam 

memori otak sebanyak 30%, lebih besar dari pembelajaran dengan membaca yang 

berkisar 20% dan belajar dengan hanya membaca sebesar 10%, sehingga representasi 

visual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari.  

 Representasi visual juga membantu memperkenalkan konsep abstrak dalam 

sains. Visual dan teks dalam sebuah buku harus saling terintegrasi sehingga akan 

terjadinya komunikasi yang efektif (Vinisha dan Ramadas, 2013: 7). Representasi visual 

sering digunakan untuk memperbaiki kesalahan komunikasi ketika metode konvensional 

gagal dalam menyampaikan suatu konsep dengan lengkap (Sankey, 2005: 251). Dalam 

Arum, Ismi dkk, 2013: 82-83) 

Budiningsih (2012: 43) mengemukakan bahwa teori belajar yang ada selama ini 

masih banyak menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar 

demikian tidak banyak bermakna bagi siswa. Teori Ausebel dalam (Dahar, 2011: 38), 

menjelaskan bahwa belajar bermakna adalah suatu proses dikaitkannya informasi baru 

pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.  

Selain struktur kognitif juga dikenal dengan suatu pembelajaran mental yang 

bertujuan membantu siswa di dalam mengintegrasikan pengetahuan baru dnegan 

pengetahuan terdahulu, mengarah kepada pembelajaran bermakna (Suyono, 2012: 

101). Pembelajaran juga harus dikaitkan dengan hal yang kontekstual yang ada dalam 
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kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dalam memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan nyata (Trianto, 2012: 37). 

Suparno (1997) dalam Kosasih (2013: 68) mengatakan bahwa pembelajaran 

bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan 

dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang dalam proses pembelajaran. 

Teori generatif desain buku teks menjelaskan bahwa beban kognitif dan 

pembelajan generatif, pembelajaran bermakna melibatkan kedua masukan yakni verbal 

dan visual, serta peluang untuk mengintegrasikan masukan ini melalui lima proses 

kognitif yang berbeda: pemilihan kata, pemilihan gambar, organisasi kata, organisasi 

gambar menggunakan pengetahuan sebelumnya, lalu pengintegrasian antara kata dan 

gambar (Mayer, 1995: 32). 

Teori Gestalt dalam Sanjaya, (2012: 33), teori ini bergerak dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan persepsi manusia yaitu proses kecenderungan manusia 

menangkap sesuatu yang dilihatnya. Inti dari teori ini adalah bahwa manusia akan 

mudah mempersepsi dengan melihat secara keseluruhan atau kesatuan yang utuh. Apa 

yang dipelajari dan dipikirkan bersumber dari apa yang dikenal lewat fungsi 

pengamatan. 

Representasi visual merupakan salah satu komponen yang mampu membuat 

penjelasan tulisan berupa kalimat di dalam buku teks menjadi semakin konkret karena 

adanya visualisasi yang direpresentasikan di dalam buku teks. Representasi Visual juga 

dapat membantu memperjelas penyampaian pesan atau materi yang ingin dimaksud 

oleh penulis kepada pembaca sehingga tidak menyebabkan terjadinya miskonsepsi 

dalam penyampaian pesan tersebut. 

 

2. Peran Representasi Visual 

Anagnostopoulou (2012: 1840) mengatakan bahwa teks, matematis, dan gambar 

visual membutuhkan representasi saintifk dan penjelasan karena keduanya bersifat 

abstrak dan kompleks. Oleh karena itu, representasi visual memudahkan penyajian 

konsep abstrak dengan gambaran yang konkret.  

Rangsangan lisan datang dalam bentuk verbal dan non verbal yang diproses 

dengan cara yang berbeda dan sistem sensorik yang sama. Akan memungkinkan jika 

kedua sumber kesepahaman tersebut untuk saling memperkuat sehingga akan 

terjadinya pengintegrasian diantara keduanya (Paivio 1986 dalam Gilbert 2010). 
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Teori-teori yang ada mengungkapkan bahwa representasi visual memegang 

peranan penting dalam suatu bahan ajar. Adapun peran representasi visual dalam bahan 

ajar adalah sbb. 

1) Menyediakan acuan konkret bagi gagasan. 

2) Visual bersifat ikonik yaitu mereka mewakili kemiripan dengan hal-hal yang 

mereka wakili. 

3) Membuat gagasan abstrak menjadi konkret. 

4) Memotivasi Pemelajar. 

5) Visual dapat meningkatkan ketertarikan pada sebuah mata pelajaran dan 

menciptakan keterlibatan dalam proses belajar. Visual memanfaatkan 

kepentingan personal para pemelajar untuk menjadikan pengajaran relevan. 

6) Mengarahkan perhatian 

7) Mengulangi informasi. 

8) Visual mendampingi informasi lisan atau tulisan, mereka menyajikan 

informasi tersebut falam modalitas yang berbeda, yang memberikan 

kesempatan kepada para pemelajar untuk memahami secara visual apa yang 

mungkin mereka lewatkan dalam format teks. 

9) Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya, visual dapat digunakan 

untuk mengaktifkan pembelajaran sebelumnya yang tersimpan dalam ingatan 

jangka panjang. 

10) Mengurangi usaha belajar 

Visual bisa menyederhanakan informasi yang sulit dimengerti. Konten buku 

bisa dikomunikasikan lebih mudah dan efektif secara visual. 

 Visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan 

(reserver), di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. 

Simbol-simbol tersebut harus dipahami benar, artinya agar proses penyampain pesan 

dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus grafis berfungsi 

pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila digrafiskan. 

Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa 

dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar/ilustrasi, 

sketsa/gambar garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. 

Foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari 
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sesuatu objek atau situasi. Sementara itu, grafik merupakan representasi simbolis dan 

artistik sesuatu objek atau situasi (Smaldino, 2011: 73). 

 

3. Klasifikasi Representasi Visual 

Moline dalam Agnostopoulou (2015: 101) membuat klasifikasi representasi visual 

ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Representasi Visual Moline dalam Agnostopoulou (2015) 

Tipe Representasi Visual Keterangan 

Foto (Photograph) Foto dari sebuah subjek atau pemandangan 

Gambaran Naturalistik (Naturalistic 

Drawing) 

Sebuah ciri-ciri dari subjek digambarkan 

secara rinci 

Daftar gambar (Picture Glossary) Bagian dari gambar yang diberi nama 

dengan label 

Grafik panah (Flow Chart) Anak panah atau nomor yang ditandai pada 

gambar sebagai tahapannya 

Peta (Map) Ciri-ciri geografis, seperti gunung atau 

bangunan yang ditandai untuk 

memperlihatkan keterkaitan hubungan 

Tabel (table) Tabel terdiri dari kolom 

Grafik (Diagram, Histogram)/Graphs 

(Diagramd, Hystograms) 

Kuantitas informasi yang tersusun di dalam 

format atau grafik yang bersifat relatif 

Potongan gambar (Cutaway Exhibitions) Bagian dalam dari proses yang ditandai 

dengan label 

Gambar bermodel (Stylized Drawing) Grafik yang hanya menggambarkan sketsa 

atau simbol gambar 

           

 Selain Moline, Yeah & Mc Tigue dalam Agnostopoulou (2015: 100) juga 

mengelompokkan representasi visual berdasarkan fungsinya, diantaranya yaitu. 

1. Level 1 

Level 1 merupakan level tingkat terendah. Representasi visual 

menampilkan informasi yang berlebihan terhadap pertanyaan di dalam buku 

teks. Representasi visual tersebut dianggap tidak perlu untuk menjawab 



 

21 
 

pertnayaan karena tanpa adanya representasi visual, pertanyaan masih bisa 

dijawab dengan benar. 

2. Level  

Tingkat level 2 yaitu, representasi visual memberikan informasi parsial 

yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Artinya, 

siswa harus memperoleh informasi dari representasi visual, teks lisan dan 

pengetahuan mereka sebelumnya dalam rangka menyelesaikan tugas. 

3. Level 3 

Tingkat ini sebuah representai visual dari tingkat yang memiliki semua 

informasi yang diperlukan untuk menjawan pertanyaan. Para siswa harus 

manafsirkan dan mereorganisasi informasi untuk menjawab pertanyaan. 

Namun, siswa tidak bergantung pada pengetahuan mereka sebelumnya, tetapi 

sebaliknya siswa membeutuhkan pengetahuan prosedural. 

Smaldino (2011) seorang ahli visual mengemukakan bahwa ada 6 jenis 

representasi visual yaitu: 

1.   Realistik 

Visual relaistik menampilkan objek sebenar-benarnya yang sedang 

dipelajari. Contoh visual realistik yaitu seperti foto berwarna dari sebuah 

kereta tertutup. Penggunaan warna-warna alamiah dapat meningkatkan derajat 

realisme. 

2.   Analogis  

Visual analogis menyampaikan sebuah konsep atau topik dengan 

menampilkan sesuatu yang menyiratkan kemiripan. Contoh dari visual 

analogis yaitu mengajarkan aliran lsitrik dengan menampilkan aliran air dalam 

pipa berangkai seri dan pararel. Sebuah analogi untuk sel darah putih yang 

menyerangi infeksi bisa berupa pasukan tentara yang menyerang benteng. 

Siswa yang belajar dengan analogi visual mampu menafsirkan informasi baru 

terkait dengan pengetahuan sebelumnya sehingga memudahkan belajar. 

3. Organisasional 

Visual organizational menampilkan hubungan kualitatif diantara berbagai 

elemen. Contoh-contoh umum yang meliputi diagram kualifikasi, time lines, 

diagram alur, dan peta. Jenis visual ini membantu menkomunikasikan 

penyusunan konten. Konten materi akan lebih mudah dipahami dengan 

adanya visualisasi jenis ini. 
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4. Relasional 

Visual relasional mengkomunikasikan hubungan-hubungan kuantitatif. 

Contoh-contohnya meliputi diagram batang, grafik gambar, diagram kue, dan 

grafik garis. Contoh tersebut memuat data berupa angka-angka sehingga 

dikatakan memiliki hubungan kuantitatif. 

5. Transformasional 

Visual tranformational menggambarkan pergerakan atau perubahan sesuai 

dengan waktu dan tempat. Contoh-contohnya yaitu diagram beranimasi 

tentang bagaimana menjelaskan sebuah prosedur seperti mengikat talisepatu 

atau membuat baja. Contoh lainnya yaitu meliputi coretan garis dengan 

indikator gerakan dan sebuah animasi dari siklus air. Visual jenis ini 

menampilkan perubahan atau pergerakan sejalan dengan waktu dan tempat. 

6.   Interpretif  

Visual interpretif menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. 

Contohnya yaitu diagram skematik dari sebuah sirkuit listrik. Jenis vsiual ini 

membantu para pembelajar membangun model dari kejadian atau proses yang 

tak terlihat atau keduanya. 

Sadiman (2012: 28-46) mengklasifikasikan tipe visual berdasarkan media grafis, 

yaitu: 

1. Gambar/foto, memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

a. Sifatnya konkret, gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata. 

b. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, 

objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu  bisa dibawa ke 

objek peristiwa tersebut.  

c. Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Contohnya yaitu sel 

atau penampang daun yang tak mungkin dilihat dengan mata telanjang 

dapat disajikan dengan jelas. 

d. Foto dapat memperjelas suatu masalah, dan dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman. 

Ada 6 syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar/foto yang baik, yaitu: 

1) Autentik, gambar harus secara jujur melukiskan situasi yang 

sebenarnya. 
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2) Sederhana, komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan 

poin pokok dalam gambar. 

3) Ukuran relatif, gambar/foto dapat membesarkan atau memperkecil 

obejek/benda sebenarnya. Apabila gambar/foto tersebut tentang 

benda/objek yang belum dikenal, maka siswa akan kesulitan 

membayangkannya. Oleh sebb itu, perlu membandingkan dua gambar 

yang sudah dikenal dengan ukuran yang berbeda.  

2. Sketsa  

Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan 

bagian bagian fokok tanpa detail. Sketsa dapat memperjelas penyampaian 

pesan. 

3. Diagram  

Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan 

simbol, menggambarkan struktur dari objek secara garis besar. Diagram 

menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses 

yang ada di situ. Diagram biasanya berisi petunjuk-petunjuk. Diagram 

menyederhanakan hal yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian 

pesan.  

Ciri-ciri diagram yang baik: 

a. Benar, rapi, diberi titel, lebel dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. 

b. Cukup besar dan ditempatkan di tempat strategis. 

c. Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum yaitu dari 

kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 

4. Bagan/chart 

Fungsi visual adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit 

disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual/bagan mampu memberi 

ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Pesan yang akan 

disampaikan biasanya berupa ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau 

hubungan-hubungan penting.  

5. Grafik 

Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau 

gambar, untuk melengkapinya sering kali simbol-simbol verbal digunakan pola 

di situ. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, 
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menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu objek atau peristiwa 

yang saling berhubungan secara singkat dan jelas.  

Beberapa kelebihan grafik: 

a. Grafik bermanfaat sekali untuk mempelajari dan mengingat data-data 

kuantitatif dan hubungan-hubungannya. 

b. Grafik dengan cepat memungkinkan kita mengadakan analisis 

interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik 

dalam hal ukuran, jumlah, pertumbuhan, dan arah.  

c. Penyajian data grafik: jelas, cepat, menarik, ringkasi, dan logis.  

Grafik yang baik harus memenuhi syarat berikut: 

a. Jelas dan memerlukan informasi tambahan. 

b. Hanya menyajikan satu ide setiap grafik.  

c. Ada jarak/ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya. 

d. Warna yang digunakan kontras dan harmonis. 

e. Berjudul dan ringkas. 

f. Sederhana 

g. Menggambarkan kenyataan 

h. Teliti  

6. Kartun 

Adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk 

menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas. Kartun biasanya hanya 

menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya kedalam 

gambar sederhana. Kartun tanpa digambar detail dengan menggunakan simbol-

simbol yang mudah dimengerti. 

Menurut Sanjaya (2012: 159), representasi visual dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

1. Bagan 

Yaitu grafis yang menyajikan pesan pembelajaran dengan 

mengombinasikan unsur tulisan, gambar, dan foto menjadi kesatuan yang 

bermakna dengan maksud untuk menyederhanakan bahan pelajaran yang 

kompleks agar mudah dipahami. 

2. Karikatur 

Karikatur berusaha mengungkapkan ide atau sikap dan pandangan terhadap 

seseorang, kondisi, kejadian atau situasi tertentu. 
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3. Grafik  

Memvisualisasikan perkembangan atau keadaan teretentu secara sederhana 

dan ringkas melalui garis dan gambar. 

4. Gambar dan Foto 

Gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan melatih 

keterampilan berpikir serta mengembangkan kemampuan imajinasi siswa.  

Teori yang mengungkapkan tentang pengklasifikasian representasi visual lain 

yaitu teori Fotakopolou (2008) dalam penelitiannya tentang representasi visual  buku 

teks ekonomi sekolah menengah. Teori ini membagi representasi visual menjadi empat 

dimensi, diantaranya: 1) tipe RV; 2) hubungan Rv dengan konten; 3) hubungan RV 

dengan realitas; dan 4) fungsi. Keempat dimensi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa 

kategori. Selain itu, Lee (2010) juga mengklasifikasikan representasi visual kedalam 

beberapa dimensi. Hal ini berdasarkan penelitiannya tentang desain buku teks sains di 

Amerika Serikat. 

Penelitian analisis buku teks yang dilakukan ini menggunakan teori yang telah 

dimodifikasi dari gabungan kedua penelitian Fotakopoulou (2008) dan Lee (2010) 

yang kemudian menjadi acuan dalam proses analisis buku teks. Berikut ini bagan 

dimensi dan kategori representasi visual dari gabungan teori Fotakopoulou (2008) dan 

Lee (2010). 
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Berikut ini bagan dimensi dan kategori representasi visual dari gabungan teori 

Fotakopoulou (2008) dan Lee (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Representasi Visual Fotakopoulou (2008) dan Lee (2010) 

*Dimodifikasi oleh peneliti 

Representasi 

Visual 

Tipe 

1. Sketsa-komik 

2. Klip-scrap 

3. Foto/gambar 

4. Skematik 

5. Tabel 

6. Grafik 

7. Diagram  

8. Bagan  

Hub RV dengan Materi 

1. Tidak ada Hubungan 

2. Ada Hubungan 

3. Bermakna 

Hub RV dengan Realitas 
1. Realistis 

2. Metafora  

3. Hibrid  

Fungsi RV 

1. Penjelas  

2. Ilustratif 

3. Demonstrasi  

4. Penjelas + Ilustratif 

5. Penjelas + Demonstrasi  

6. Ilustratif + Demonstrasi 

7. Penjelas + Ilustratif + 

Demonstrasi 

 

8.  

9.  

 

Warna RV 1. Berwarna  

2. Hitam-putih 

Kejernihan Tampilan 

RV 

1. Transparan 

2. Translusens 

3. Opaque  
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Tipe representasi visual tergolong dikategorikan kedalam 8 bagian. Berikut 

penjelasannya. 1) Sketsa-komik, RV berupa suatu gambaran rekaan, animasi, atau 

gambar yang tidak nyata. 2) Klip & scrap, RV merupakan suatu gambar yang disusun 

secara sistematis sehingga memiliki makna yang utuh, dapat berupa gabungan dari foto 

dan sketsa. 3) Foto/gambar, RV merupakan suatu gambar nyata, asli, dan real. 4) 

Skematik, RV merupakan suatu gambaran skema, proses, atau tahapan yang memiliki 

alur. 5) Tabel, RV merupakan tampilan yang terdiri dari baris dan kolom. 6) Grafik, 

RV merupakan tampilan yang menyajikan data tertentu berupa garis yang 

berhubungan. 7) Diagram, RV merupakan tampilan yang memperlihatkan suatu data 

yang disajikan. 8) Bagan, merupakan tampilan susunan pikiran pokok suatu konsep 

yang disusun secara sistematis dan memiliki makna yang saling berkaitan. 

Representasi visual yang dikelompokkan berdasarkan hubungan RV dengan 

konten dibagi menjadi tiga kategori: 1) Tidak ada Hubungan, apabila RV yang 

ditampilkan tidak berhubungan dengan bacaan. 2) Ada hubungan, apabila RV memiliki 

hubungan dengan bacaan namun tidak terlalu memengaruhi persepsi terhadap konsep 

dalam bacaan. 3) Bermakna, apabila RV memiliki hubungan dengan bacaan dan sangat 

memengaruhi pembentukan persepsi terhadap konsep. Jika RV tidak ada, 

dikhawatirkan akan terjadi miskonsepsi. 

Representasi visual yang dikelompokkan berdasarkan hub RV dengan realitas juga 

dibagi menjadi tiga kategori: 1) Realistis, berupa tampilan RV yang sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya, benar-benar nyata, asli, tidak mengandung unsur rekaan 

atau rekayasa. 2) Metafora, berupa tampilan RV yang memiliki unsur rekaan atau 

rekayasa ilustrasi, sketsa, tidak menampilkan tampilan yang benar-benar nyata. 3) 

Hibrid, berupa tampilan RV yang terdiri dari gabungan realistis dengan metafora. 

Representasi visual berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tujuh kategori: 1) 

Penjelas, RV berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran mekanisme, 

struktur, dan proses dari sebuah fenomena. 2) Ilustratif, RV berfungsi untuk 

memberikan ilustrasi atau gambaran dari konsep yang tertera pada bacaan, namun 

tidak menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, serta sangat memengaruhi 

terhadap pembentukan persepsi tentang konsep. 3) Demonstratif, RV berfungsi untuk 

menjelaskan berbagai aktivitas di laboratorium yang berkaitan dengan  konten materi. 

4) Penjelas + Ilustratif, fungsi RV merupakan gabungan dari penjelas dengan ilustratif. 

5) Penjelas + Demonstratif, fungsi RV merupakan gabungan dari penjelas dengan 

demonstratif. 6) Ilustratif + Demonstratif, merupakan gabungan dari ilustratif dan 
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demonstratif. 7) Penjelas + Ilustratif + Demonstratif, fungsi RV merupakan gabungan 

dari penjelas, ilustratif dan demonstratif. 

Kategori warna dalam representasi visual dibagi menjadi dua bagian, diantaranya 

yaitu: 1) Berwarna, tampilan RV terdiri dari beberapa warna dan  sesuai dengan warna 

aslinya/menyerupai. 2) Hitam-putih, tampilan RV terdiri dari warna hitam-putih tidak 

sesuai dengan warna aslinya/tidak menyerupai. 

Representasi visual berdasarkan kejernihan tampilan dibagi menjadi tiga kategori, 

diantaranya: 1) Transparan, keseluruhan tampilan dapat terlihat dengan jelas dan tepat 

sesuai dengan bentuk asli. 2) Translusens, sebagian tampilan dapat terlihat dengan 

jelas dan tepat  sesuai dengan bentuk asli. 3) Opaque, Tampilan tidak dapat terlihat 

dengan jelas dan tepat, hanya berupa bentuk asli secara global. 

Pengklasifikasian representasi visual ini merupakan gabungan dari teori 

Fotakopoulou dan Victor Lee tentang desain representasi visual pada buku teks. 

Representasi visual yang digunakan di dalam buku teks harus disesuaikan dengan 

materi pembelajaran dan disajikan untuk menunjang kebutuhan penyampaian 

informasi agar pembaca dapat mudah memahami apa yang disampaikan dan dapat 

berpengaruh terhadap persepsi konsep (Treagust, 2013: 5). 

 

D. Tinjauan Konsep Sistem Ekskresi 

Materi sistem ekskresi merupakan materi yang harus dipelajari oleh siswa kelas XI 

SMA pada semester II agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Materi sistem eksresi 

secara keseluruhan memiliki jenis konsep konkret dengan proporsi yang lebih banyak 

daripada konsep abstrak. Meskipun demikian, konsep sistem ekskresi sangat sulit 

dipersepsikan dan membutuhkan pemahaman serta penalaran yang cukup tinggi. Alasan 

inilah yang membuat pentingnya mencantumkan representasi visual yang tepat di dalam 

buku teks dengan tujuan membantu mempermudah siswa dalam memahami konsep sistem 

ekskresi.   

Buku teks pelengkap tingkat SMA yang akan dinilai membutuhkan buku sumber atau 

buku acuan dari para ahli di bidang biologi, diantaranya yaitu Campbell, Raven, dan 

Solomon. 

Menurut kamus biologi (2010: 97), sistem ekskresi adalah suatu sistem pembuangan 

limbah yang dihasilkan metabolisme sel dari dalam tubuh hewan atau tumbuhan melalui 

saluran atau jaringan khusus. Campbell (2008: 113) mengemukakan bahwa sistem 

ekskresi merupakan hal yang pokok dalam homeostasis karena sistem tersebut membuang 
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limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara 

mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. 

Ahli bologi lain yaitu Raven (2008: 1189) mengatakan bahwa sistem ekskresi adalah 

proses pengeluaran macam-macam zat yang memiliki potensi berbahaya baik dari 

makanan atau minuman. Sistem ekskresi mengandung pembuangan nitrogen, seperti urea 

dan asam urat. Kedua zat tersebut adalah hasil katabolisme dari asam amino dan asam 

nukleat.  

Solomon (2008: 818) mengatakan bahwa sistem urinaria adalah saluran sistem ekskresi 

yang membantu mengatur tekanan darah. Ginjal sebagai salah satu alat dari sistem 

ekskresi mengeluarkan sisa kelebihan dari kandungan darah yang tidak digunakan lagi 

oleh tubuh dan produksi urin.  

Sistem ekskresi manusia melibatkan alat-alat/organ diantaranya yaitu ginjal, kulit, 

paru-paru, dan hati. Zat-zat sisa yang dikeluarkan dari organ-organ tersebut berasal dari 

proses metabolisme. Zat-zat sisa dalam tubuh yang tidak dibutuhkan lagi harus 

dikeluarkan karena dapat mengganggu, bahkan meracuni tubuh. Adapun peran ginjal 

dalam sistem ekskresi yaitu mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru 

mengeluarkan karbondioksida dan uap air, serta hati mengeluarkan empedu.  

Materi sistem ekskresi di dalam buku teks memiliki label konsep. Kedudukan label 

konsep terdapat dalam lampiran peta konsep dan analisis konsep yang telah divalidasi 

oleh para ahli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


