
FORMAT PENULISAN BUKU AJAR 

 

Buku ajar (lecture notes) ditujukan sebagai kelengkapan proses pembelajaran dengan ciri 

ruang lingkupnya dibatasi kurikulum dan silabus. Penulisan buku ajar berorintasi pada 

transformasi pengetahuan yang sistematis dan terstruktur. Format buku ajar meliputi tata 

letak dan sistematika. Buku ajar merupakan bagian dari kelengkapan atau sarana 

pembelajaran yang memiliki misi menghantarkan materi sesuai dengan kurikulum dan 

silabus (rencana pembelajaran semester). 

Sehingga buku ajar  dapat dimaksud dengan: 

 
1. Buku yang ditulis dengan tujuan utama sebagai sumber acuan pembelajaran 

2. Mencakup bidang ilmu tertentu 

3. Memenuhi kaidah ilmiah penulisan karya   ilmiah  

4. Diterbitkan dan disebarluaskan  
5. Disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu  

6. Memuat tujuan yang hendak dicapai dalam setiap babnya  
7. Menunjukkan hubungan dengan bidang/mata kuliah lain 

8. Hanya disebar luaskan dikalangan mahasiswa yang diajar 

 

Materi komponen/isi utama 

Sumber: 

1. Hasil penelitian 

2. Buku,jurnal,makalah 

3. Materi lain yang diperoleh via online yang dirasa benar 

4. Pengalaman pribadi:modul,makalah-makalah nara sumber 

 

Teknik penyajian 

1. Meningkatkan pemahaman pembaca dengan benar dan lebih cepat 

2. Kualitas tulisan dan gambar yang baik 

3. Hindari salah ketik 

 

Bahasayang digunakan 
Tata bahasa yang baku dan tepat 

 
Tata tulis 
A. Bagian depan/awal 

B. Judul 

Kata pengantar/prakata:memuat tujuan/alasan penulisan buku,keunikan buku 

dibandingkan buku yang telah ada,kelompok sasaran,struktur /isi buku dan ucapan 

terimakasih 

C. Daftar isi 

D. Daftar table/gambar 

E. Isi merupakan Inti buku ajar 

Bab 1,Bab 2,dst……dengan tujuan intruksional yang diambil dari rencana 

pembelajaran semester (RPS)tiap bab, standar  kompetensi, rangkuman, latihan 

F. Daftar Pustaka  

 

 

 



Contoh  

Isi Tiap Bab 

Secara umum isi tiap bab terdiri dari tiga bagian: 1) pendahuluan, 2) penyajian, dan 3) 

penutup. Isi masing masing bagian adalah: 

A. Pendahuluan 

1. Sasaran Pembelajaran 

2. Kemampuan yang mahasiswa yang menjadi prasyarat 

3. Keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya 

4. Manfaat atau pentingnya bahan pembelajaran ini 

5. Petunjuk belajar mahasiswa, penjelasan tentang hal hal yang perlu dilakukan 

mahasiswa dalam mempelajari materi ini. 

 

B. Penyajian 

1. Judul bab, subbab, uraian dan penjelasan yang diikuti contoh- contoh, kasus, 

ilustrasigrafik, gambar, konsep, teori dan bahan lain yang perlu disampaikan kepada 

mahasiswa yang relevan dengan pokok bahasan. Isi pada bagian ini dapat berisi 

beberapa subbab sesuai dengan subpokok bahasan dan luasnya cakupan bahan 

pembelajaran. 

Gaya bahasa dalam uraian penjelasan, contoh dan interpretasi hendaknya dengan 

bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna.Dalam ini ini sebaiknya banyak 

ilustrasi, pengertian dan defenisi agar mahasiswa sebagai calon ilmuan mudah 

memahami bahan pemebelajaran. 

2. Rangkuman, berisi intisari bahan pembelajaran dalam bab ini. 

 

C. Penutup 

o Soal Latihan atau Kasus dibuat setiap bab menyajian, dalam bagian ini diberikan 

soal soal atau kasus kasus yang perlu diselesaikan mahasiswa secara mandiri agar 

pemahaman bahan pembelajaran lebih terinternalisai. 

o Umpan balik dan Tindak lanjut, jelaskan di sini masalah umpan balik atau tindak 

lanjut, hal ini pada prinsipnya merupakan petunjuk bagi mahasiswa untuk mengukur 

capaian pembelajarannya setelah membaca bahan pada bab ini dan petunjuk tentang 

tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan mahasiswa untuk lebih mengembangkan 

kapasitas belajarnya. 

 

D. Daftar Pustaka  

Setelah semua bab ditulis, maka pada lembar lembar akhir buku ajar diisi dengan: 

Daftar Pustaka 

Di sini ditulis daftar pustaka secara keseluruhan 

E. Senarai Kata Penting 

     Di sini ditulis senarai atau daftar kata penting secara keseluruhan 

F. Indeks.Berisi kata kata penting, atau yang bermakna khusus, disertai dengan nomor 

halaman tempat kata itu ditemukan. 

 

Sebagai Lampiran pada buka ajar: 

1. Profil Lulusan Program Studi 

2. Kompetensi atau Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi 

3. Analisis kebutuhan Pembelajaran 

4. Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 

5. Kontrak Perkuliahan 

 

 



Standar format dibawah ini bersumber dari format yang ada di Hibah Buku Dikti, 

Slide. 

 

1. Standar Kertas Kerja DanPenulisan 

a. Kertas kerja menggunakan kertas berukuran minimal (Lebarxtinggi) 

sebesar15,5cmx23cm (sumber Dikti) 

b. Font menggunakan Calibri atau Time New Roman dengan ukuran (11 –12) 

c. Spasi1,5 

 

2. Standar Kelengkapan BukuAjar 

a. Prakata 

b. DaftarIsi 

c. Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, 

d. DaftarPustaka, 

e. Glosarium 

f. Indeks(sebaiknya) 

 

3. Standar Struktur BAB (BatangTubuh) 

a. Setiap Bab adalah Pokok Bahasan pada 1 (satu) minggu pertemuan sesuai SAP Mata 

Kuliah atau RPS matakuliah 

b. Jumlah Bab sama dengan jumlah minggu pertemuan (jika memungkinkan) seperti 

dalam SAP/RPS Matakuliah 

c. Setiap Bab memiliki struktur sebagaiberikut: 

i) Tujuan Instruksional (sesuaiSAP/RPS) 

Tujuan instruksional terbagi menjadi 2 dalam SAP/RPS yaitu Tujuan 

Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK). 

Tujuan Instruksional Umum 

 Ini merupakan tujuan dari matakuliah 

 Struktur TIK dari setiap pokok bahasan akan membentuk/atau memastikan 

tercapainya TIU 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

 Ini merupakan tujuan dari setiap pokokbahasan 

 Setiap pokok bahasan memilikiTIK 

 Kumpulan dari TIK akan membentukTIU 

ii) Paparan materi 

iii) Informasipendukung 

iv) Dinamika belajar 

Dinamika belajar akan menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan 

pembaca (mahasiswa). Bagian dinamika belajar ini, dirancanguntuk 

memastikan tercapainya sasaran pembelajaran (TIK). Rancangan dimaksud 

menggambarkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Beberapa dinamika yang dapat dimasukkan seperti : 

a. Praktik: praktik dapat berupa prakti dikelas, praktik di laboratorium, 

atau praktik lapangan. 

b. Tugas : dapat berupa tugas pribadi, tugas kelompok, atau Kerja 
kelompok 

c. Kegiatan : kegiatan dapat berupa: 



1) pengamatan, kegiatan analisis, 

2) Eksperimen, demonstrasi, karyawisata, 

3) Permainan-permainan, simulasi : sosiodrama 

v) Kesimpulan/Ringkasan 

vi) Soal-soal latihan/evaluasi 

vii) Daftar Pustaka 

 

4. Standar Ketebalan BukuAjar 

a. Buku ajar yang diusulkan memiliki Batang Tubuh dengan ketebalan minimal 140 

Halaman 

b. Buku ajar tersebut mendukung 100% SAP matakuliah. 


