
Buku Ajar: Teori & Praktek 

Rachmat Kriyantono, Ph.D 



Jenis Bahan Ajar 

• Buku Ajar/Buku Teks 

Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yg ditulis 
dan disusun oleh pakar bidang terkait dan 
memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan 
secara resmi dan disebarkan (Kepmendiknas no 
36/2001; Pedoman PAK Dosen 2009). 

* Jenis buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
sebagai bekal pengetahuan dasar, dan digunakan 
sebagai sarana belajar serta dipakai untuk 
menyertai kuliah (Kurniawan, 2013).  

 



Jenis Bahan Ajar 

• Buku Referensi 
suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi 
pembahasannya pada satu bidang ilmu. Isi tulisan harus 
memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, 
yaitu:  
a. adanya rumusan masalah yang mengandung 
b. nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, 

dukungan data atau teori mutahir 
c. yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar 

pustaka. (Pedoman PAK Dosen 2009) 
d. Terbit secara resmi untuk dipasarkan (Panduan Penulisan 

Buku Dikti) 



Jenis Bahan Ajar 

• Buku Diktat 
bahan ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan 
disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti 
kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan 
kepada peserta kuliah. 
 
• Modul  
bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang 
ditulis oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti 
kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta 
kuliah. 



Fungsi Buku Ajar 

• Fasilitator kegiatan pembelajaran mandiri bagi 
mahasiswa, baik tentang substansi maupun 
tentang penyajiannya              dg memasukkan 
sejumlah prinsip mengembangkan kompetensi 
(expertise, skillfull, dan good behave).  

    Contoh: merancang sejumlah soal latihan 
yang berbasis pencarian informasi secara 
terprogram.   



Fungsi buku Ajar 

• Memberi kebebasan bagi dosen dalam memilih, 
mengembangkan, dan menyajikan materi:  

- Membantu dosen menentukan materi apa yang 
akan disampaikan.  

- Variasi materi yang dapat digabungkan dengan 
materi dari sejumlah sumber lainnya.  

- Cara penyajian dalam sebuah buku ajar dapat 
dijadikan contoh untuk menyajikan bahan dalam 
kegiatan pembelajaran mahasiswa.  



Prinsip Dasar 

 
 

• Apa yg dibahas? 
• Siapa sasarannya? 
• Mengapa penting dibahas? 
• Diferensiasi? 
• Kolaborasi: konseptual/teoritis & 

praktek/aplikatif/contoh? 
• Komunikatif? 
• Di up date berkala? 

 
 

Landasan 
Keilmuan 

Keterbacaan & tata 
bahasa 



Proses Penulisan Buku Ajar 

• Penyusunan silabus  

• Pengorganisasian buku  

• Pemilihan materi 

• Penyajian materi  

• Penggunaan bahasa dan keterbacaan 

• Lay out  

 



Silabus 

• Standar kompetensi (expertise, skillfull, code of 
conduct & basic life skill)  

• Materi pokok (penjabaran standar kompetensi) 

• Pengalaman belajar (jgn hanya mendengar & 
menghafal, tapi juga mengalaminya, 
mempraktekkan)        contextual learning  

• Alokasi waktu (terkait waktu untuk suatu materi 
pokok)  

• Sumber bahan (referensi lain yg bisa dibaca mhs)  

 



Pengorganisasian Buku 

• Pendahuluan  

-halaman (judul: judul, pengarang, ISBN) 

-daftar isi  

-daftar gambar 

-daftar tabel 

-pengantar (ahli) 

-prakata (penulis: ttg isi buku, alasan menulis, 
sasaran, ucapan terima kasih) 

 

 



Pengorganisasian Buku 

• Isi Buku (halaman naskah/batang tubuh) 

-Bagian awal (berisi tujuan 
pembelajaran/deskripsi umum) 

-bagian isi (materi bahasan) 

-penutup 

-setiap bab ada rangkuman dan latihan 

 



Pengorganisasian Buku 

• Halaman penyudah 

-lampiran 

-daftar pustaka 

-Indeks (penjurus) 

-glossary/glosarium (takarir)  



Pemilihan Materi 

• Sesuai dengan silabus 

• Sesuai tujuan pendidikan (kesadaran akan 
keberagaman; pengembangan ilmu; 
pengembangan kecerdasan bernalar; etika 
akademik 

• Relevansi dengan perkembangan iptek 



Penyajian materi 

• Aspek tata bahasa & norma penulisan 

• Jelas tujuan pembelajarannya 

• Menarik minat membaca 

• Mudah dipahami 

• Keaktifan mahasiswa 

• Keterkaitan antarmateri 

• Evaluasi 

 



Lay out (unt hibah dikti) 

• Times New Roman (font 12) 

• A4; 1.5 spasi 

• Jumlah tdk kurang dari 200 halaman (hanya 
batang tubuhnya) 

• Hrs ada: prakata, daftar isi, batang tubuh 
(bab/bagian), daftar pustaka, glosarium, 
indeks (sebaiknya) 



Sumber Bacaan 

• Kepmendiknas n0 36/2001 

• Pedoman PAK Dosen 2009 

• Kurniawan, K. Handout Mata Kuliah Menulis 
Buku Ajar/Ilmiah, UPI 
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