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Penelitan ini dilatar belakangi oleh keanekaragaman sumber belajar yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran. Khususnya penggunaan buku tematik kurikulum 2013 

yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana pada buku tematik 2013 

kelas III SD semester 2 revisi 2018 guna mengetahui sesuai atau tidak sesuai dengan 

tingkatan kelasnya. Buku tematik yang ada di kelas III SD semester 2 terdiri dari Tema 

5 Cuaca, Tema 6 Energi dan Perubahannya, Tema 7 Perkembangan Teknologi, dan 

Tema 8 Praja Muda Karana. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptip kualitatif. Data yang digunakan berupa teks wacana yang ada pada buku 

tematik kurikulum 2013 kelas III SD semester 2 revisi 2018 terbitan kemendikbud. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data, dimana sumber 

data menjadi acuan untuk pemetaan secara jelas agar hasil perhitungan dapat diukur 

dan ditentukan tingkat keterbacaannya menggunakan langkah-langkah grafik fry. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 sampel wacana sebagai data yang di 

analisis tingkat keterbacaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keterbacaan 

buku tematik kurikulum 2013 kelas III SD semester 2 revisi 2018 menggunakan grafik 

fry yang terdiri dari empat tema diperoleh hasil sebagai berikut: Buku Tematik Tema 

5 Cuaca memperoleh hasil tingkat keterbacaan untuk kelas 5, 6, dan 7 sehingga kurang 

sesuai untuk peserta didik kelas III SD. Buku Tematik Tema 6 Energi dan 

Perubahannya tidak terbaca (invalid) sehingga tidak sesuai untuk peserta didik kelas 

III SD. Buku Tematik Tema 7 Perkembangan Teknologi memperoleh tingkat 

keterbacaan untuk kelas 3, 4, dan 5 sehingga sesuai untuk peserta didik kelas III SD. 

Buku Tematik Tema 8 Praja Muda Karana tidak terbaca (invalid) sehingga tidak sesuai 

untuk peserta didik kelas III SD. 
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