
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Buku teks pelajaran sangat penting peranannya dalam proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, setiap guru dan calon guru harus mampu membekali dirinya dengan 

pengetahuan tentang analisis buku teks pelajaran. Adanya buku teks pelajaran di 

lembaga pendidikan yang memang kondisinya sangat kompleks pasti memiliki  nilai 

tertentu. Nilai buku teks pelajaran bergantung pada bobotnya, juga pada misi, dan 

juga fungsinya. 

Pada proses pembelajaran tidak hanya diperlukan seorang pengajar dan 

peserta didik, akan tetapi  diperlukan juga sebuah media dalam pembelajaran. Salah 

satu alat pembelajaran yang sering dipakai adalah buku teks pelajaran. Melalui buku 

teks pelajaran, guru dan siswa akan terbantu dalam memperlancar proses 

pembelajaran. Menurut Puji (2011) dalam kegiatan pembelajaran penggunaan buku 

teks pelajaran sangat membantu guru dalam proses transfer ilmu. Buku ajar 

merupakan sumber belajar bagi siswa, namun buku juga dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi guru. Buku pada hakekatnya merupakan sarana komunikasi tulis yang 

mendokumentasikan sekaligus menyampaikan informasi yang dapat memperkaya 

pengetahuan dan pengalaman serta dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 



Seorang guru diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis 

terhadap keberadaan buku ajar sebagai pendukung kurikulum yang berlaku, yang 

pengadaannya semakin gencar dilakukan. Tahap selanjutnya, guru dapat mengkaji 

buku teks pelajaran sehingga guru tidak hanya sekadar menerima apa saja yang ada 

dalam buku teks pelajaran, namun mampu memahami, mengkritisi dengan menelaah 

buku teks pelajaran, sehingga tidak terjadi kesalahan konsep dalam menerangkan 

konsep yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. 

Buku teks pelajaran merupakan komponen pendidikan yang sangat penting di 

dalam proses pembelajaran. Menurut survei semua guru di setiap tingkatan 

pendidikan menggunakan paling sedikit satu buku teks pelajaran di dalam proses 

pembelajarannya. Hasil penelitian di Amerika menyimpulkan bahwa sebanyak 90% 

guru sains menggunakan waktu pembelajarannya dengan menggunakan satu buku 

teks pelajaran. Sekitar 90% waktu dalam pembelajaran guru Amerika menggunakan 

satu buku teks pelajaran (Stake & Easley, 1978 dalam Adisendjaja, 2007). Sebesar 

75% pembelajaran di kelas dan 90% pekerjaan rumah didasarkan atas buku teks 

pelajaran (Blystone, 1989 dalam Adisendjaja, 2007). Hal ini tidak jauh berbeda 

dengan kondisi di Indonesia bahwa kebanyakan guru menggunakan paling tidak satu 

buku teks pelajaran baik untuk pembelajaran di kelas maupun untuk memberi tugas 

dan pekerjaan rumah (Adisendjaja, 2007).  

Menurut Hidayati (2005) Buku teks pelajaran yang baik harus dapat terbaca 

oleh para penggunanya dan memenuhi syarat yaitu: berisi bahan pelajaran yang jelas, 



benar, relevan dengan kurikulum, konsisten, mengikuti perkembangan IPTEK, 

informasi jelas, ada evaluasi yang relevan, dan menggunakan rujukan buku. 

Begitu pentingnya buku teks pelajaran, maka guru sangat berperan penting di 

dalam memilih buku ajar. Guru memiliki fungsi sebagai “filter” untuk menyeleksi 

ketidaktepatan isi atau metodologi sains. Apakah buku ajar telah menampilkan isi 

(content), hakekat, dan metodologi sains yang tepat? Pertanyaan tersebut merupakan 

pertanyaan yang sering didiskusikan pada akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan 

meningkatnya kecenderungan banyaknya buku sains yang ditulis secara “inhouse”, 

yaitu para penulis bekerja untuk penerbit. Seharusnya buku teks sains harus ditulis 

oleh penulis yang selalu mengendalikan teks yang ditulisnya. Buku teks pelajaran 

sains harus menampilkan sains sebagai ilmu yang dinamis, sebagai sains eksperimen 

bukan merupakan kumpulan fakta-fakta dan istilah-istilah. Keterampilan proses sains 

harus digunakan untuk membangun dasar sains dan juga perlu dialami oleh siswa. 

Jadi siswa perlu mengalami sains dengan mengerjakan sains (learning science, 

learning about science, and doing sceience). Rasionalnya adalah bahwa 

pengembangan keterampilan proses sains merupakan hal yang sangat penting dalam 

belajar sains dan memiliki aspek penerapan praktis untuk membuat keputusan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Penelitian yang berkaitan dengan buku teks pelajaran masih sangat jarang 

dibanding dengan penelitian yang berkaitan dengan komponen pendidikan lainnya. 

Penelitian yang berkaitan dengan buku ajar di antaranya berkaitan dengan analisis 



materi dari segi kedalaman, keluasan dan kesesuaiannya dengan kurikulum yang 

berlaku (Wahidah, 1999; Widaningsih, 1999 dalam Adisendjaja, 2007). 

Pada saat ini buku teks pelajaran biologi yang digunakan di sekolah masih 

banyak terdapat banyak kesalahan baik dalam konsep. Hidayati (2011) dalam 

penelitiannya tentang “Analisis Buku Biologi SMA Kelas X Semester I Berdasarkan 

Kurikulum 2004 yang  banyak digunakan di SMA Negeri Kabupaten Batang” 

menemukan kesalahan konsep 11,54%. 

Aisyah (2011) dalam penelitiannya “Analisis Kesalahan Pemahaman Konsep 

Materi Keanekaragaman Hayati di Kelas 10 SMA Negeri 1 Kepanjen Malang”  pada 

buku teks ditemukan adanya pernyataan yang dapat menyebabkan miskonsepsi dan 

dari pengisian angket guru ditemukan adanya beberapa konsep yang salah. Pada 

materi Keanekaragaman Hayati kesalahan konsep pada guru sebesar 50% dan pada 

materi Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Pelestariaanya kesalahan konsep pada 

guru sebesar 75%. Guru dan buku teks berkaitan dengan tingkat kesalahan 

pemahaman siswa.  

Adisendjaja (2007) dalam penelitiannya “Identifikasi Kesalahan dan 

Miskonsepsi Buku Teks Biologi SMU” berdasarkan hasil identifikasi kesalahan dan 

miskonsepsi buku teks ternyata baik pada buku terbitan Depdikbud maupun pada 

buku teks biologi terbitan lain masih ditemukan kesalahan sebanyak kira-kira 17% 

dan miskonsepsi sebesar 11% dan memerlukan konsep alternatif hampir 25%. Jumlah 

ini cukup besar dan seluruhnya lebih dari setengahnya. Kesalahan dan miskonsepsi 

mencapai 28%. Kajian yang diteliti dalam penelitian Adisendjaja adalah struktur 



tumbuhan, struktur dan fungsi sel, sistem koordinasi, metabolisme sel, reproduksi sel, 

dan biogeografi 

Banyaknya fakta dalam kesalahan dalam buku teks pelajaran biologi maka 

diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam tentang analisis kesalahan konsep. 

Menurut Aisyah (2011) penguasaan konsep dalam biologi sangat penting hal ini 

dikarenakan selain memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, 

penguasaan konsep juga dapat membantu siswa untuk menyelesaikan berbagai 

masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataanya, di dalam 

pembelajaran biologi sering terdapat kesalahan konsep.  

Pada penelitian terdahulu hanya ditemukan penelitian berdasarkan kurikulum 

2004 (Hidayati 2011), pada bab Keanekaragaman hayati (Aisyah 2011) dan Kajian 

struktur tumbuhan, struktur dan fungsi sel, sistem koordinasi, metabolisme sel, 

reproduksi sel, dan biogeografi (Adisendjaja, 2007). Berdasarkan penelitian terdahulu 

maka peneliti akan menganalisis kesalahan konsep dan gambar  buku BSE kelas X 

semester 1 berdasarkan kurikulum KTSP pada kajian kerja ilmiah, klasifikasi mahluk 

hidup, Virus, Monera, Protista dan Fungi, sehingga penelitian memiliki perbedaan 

dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesalahan konsep dan 

gambar yang berkaitan dengan buku ajar Biologi SMA. Buku yang dipakai adalah 

buku BSE (Buku Sekolah Elektronik) dengan Kurikulum KTSP yang merupakan 

standart dari Dinas Pendidikan. Judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 



Analisis Kesalahan Konsep Buku Teks Pelajaran Biologi BSE(Buku Sekolah 

Elektronik)  SMA Kelas X Semester 1.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Berapa presentase kesalahan konsep tiap kajian pada buku teks pelajaran 

Biologi BSE (Buku Sekolah Elektronik) untuk SMA kelas X pada semester 1? 

b. Pada kajian apakah banyak terdapat kesalahan konsep pada buku teks 

pelajaran Biologi BSE (Buku Sekolah Elektronik) untuk SMA kelas X pada 

semester 1? 

 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui presentase kesalahan konsep  tiap kajian pada buku teks 

pelajaran Biologi BSE (Buku Sekolah Elektronik) untuk SMA kelas X  

semester 1 

b. Untuk mengetahui bab yang banyak terdapat kesalahan konsep pada buku teks 

pelajaran Biologi BSE (Buku Sekolah Elektronik) untuk SMA kelas X 

semester 1 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran kepada sekolah 

untuk selektif dan mampu melakukan analisis terhadap setiap konsep dan 

gambar dalam buku teks pelajaran. 

b. Bagi guru  

Diharapkan guru mampu melakukan analisis terhadap buku teks pelajaran 

yang dipakai dan tidak hanya sekedar mengambil informasi dalam buku teks 

pelajaran tanpa menyeleksi kesalahan konsep dan gambar dari buku teks 

pelajaran. 

c. Peneliti  

Peneliti mampu menganalisis kesalahan konsep dan gambar dalam buku teks 

pelajaran yang digunakan sekolah dengan menggunakan referensi yang 

memadai dan mampu menyeleksi serta memperbaiki konsep yang salah dalam 

buku teks pelajaran sekolah  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian  ini terpusat atau terarah pada 

pokok permasalahan maka peneliti membatasi pokok permasalahannya. Pada 

penelitian ini batasan masalahnya yaitu: 

a. Kesalahan yang diteliti dalam penelitian ini hanya sebatas kesalahan konsep  



b. Buku teks biologi yang dipakai adalah tiga buku teks biologi BSE terbitan 

Depdiknas tahun 2009  

c. Buku pembanding yang dipakai adalah buku Biologi karangan N. Champbell 

dkk, Modern Biology karangan J.H Postlethwait, Biology is the Easy Ways 

karangan G.I Edward dan jurnal ilmiah bahasa asing.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi operasional: 

Kesalahan konsep adalah ketidaksesuaian konsep berdasarkan buku pembanding. 

Parameter kesalahan konsep dalam penelitian ini adalah: 

 Konsep tidak sesuai berdasarkan literatur ilmiah yang ada 

 Konsep tidak sesuai dengan perkembangan biologi 

 Konsep kurang lengkap 

 


