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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan menurut Permendikbud 

Nomor 8 tahun 2016 terdiri atas buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran. 

Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai 

kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan 

(Permendikbud Nomor 8 tahun 2016). Buku non teks pelajaran adalah buku 

pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan 

dan jenis sbuku lain yang tersedia di perpustakaan (Permendikbud Nomor 8 tahun 

2016). Buku teks berguna dan merupakan sumber belajar yang mudah didapatkan 

sehingga murid dan guru dapat memanfaatkannya sesuai dengan yang diperlukan 

(Mahmood, 2011) 

Buku teks atau buku pelajaran adalah buku yang berisi uraian bahan 

tentang mata pelajaran tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi 

berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa 

(Muslich, 2010). Buku teks memiliki peran yang penting sebagai sarana belajar 

mengajar hingga UNESCO mencanangkan semboyan book for all yang tertuang 

dalam semboyan seperti buku adalah guru yang tidak pernah jemu, buku adalah 

jendela informasi dunia, dan buku menjadi saran pokok untuk menyimpan dan 

menyebarluaskan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan seni 

(Abdulkarim, 2007).  



2 

 

Kualitas buku teks merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembelajaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan guru 

menerima buku ajar sebagai kurikulum umum dan menyusun rencana 

pembelajaran berdasarkan konteks dan teknik mengajar yang tercantum dalam 

buku ajar (Baslanti, 2000). Terdapat beberapa alasan mengapa guru menggunakan 

buku teks, yaitu: 1) materinya lengkap, baik digunakan untuk mengajar, 2) sesuai 

dengan kurikulum, 3) uraiannya jelas dan mudah dipahami, 4) serta 

salingtemasnya tersirat (Pratiwi, 2012). Penyusunan buku teks harus memenuhi 

kriteria-kriteria  tertentu anatara lain sudut pandang (Point of view), relevan, 

menarik minat, menumbuhkan motivasi, menstimulasi dan merangsang aktivitas 

peserta didik, ilustratif, bahasa yang mudah dimengerti, berhubungan dengan mata 

pelajaran lain, menghargai perbedaan individu, memantapkan nilai-nilai, dan 

kejelasan konsep (Muslich, 2010) 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang 

yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi 

prinsip, hukum dan teori. Konsep dapat diperoleh dari fakta, peristiwa, 

pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak (Gunawan, 2008). Beberapa 

waktu yang lalu pemerintah menyelenggarakan ujian nasional (UN) yang 

bertujuan untuk mengukur kualitas pendidikan dengan menetapkan standart 

kelulusan yang berlaku secara nasional, hal tersebut mengakibatkan pola belajar 

siswa dan metode mengajar guru menjadi berubah. Siswa dimotivasi belajar agar 

mampu menjawab soal ujian nasional dengan cepat tanpa memahami konsep pada 

mata pelajaran, keadaan yang demikian banyak menimbulkan kesalahan konsep 

pada siswa (Adaminata, 2011).  
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Kesalahan konsep atau biasa disebut dengan miskonsepsi menunjuk pada 

suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang 

diterima oleh pakar dalam bidang itu (Suparno, 2005). Kesalahan konsep dalam 

pembelajaran banyak terjadi mulai dari siswa tingkat sekolah dasar (SD) sampai 

dengan mahasiswa perguruan tinggi (Ramadhani, 2016).  

Faktor penyebab kesalahan konsep dibagi menjadi sebab utama, yaitu 

berasal dari siswa, pengajar, buku ajar, konteks, dan cara mengajar (Suparno, 

2005). Kesalahan konsep yang ada pada siswa kemungkinan disebabkan oleh guru 

dan lebih besar lagi kemungkinan disebabkan oleh buku teks. Buku teks yang 

dijadikan satu-satunya sumber informasi bagi guru maka akan mendorong 

terjadinya kesalahan konsep pada guru dan murid (Odom, 1993).  

Dari beberapa penelitian tentang kesalahan konsep yang telah dilakukan 

oleh Ramadhani (2016) diperoleh presentase siswa yang mengalami miskonsepsi 

adalah 32,27% pada konsep system reproduksi manusia. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh  Handoko (2016) ditemukan 20 kesalahan konsep, yaitu 

Misidentification (MI) sebesar 20%, Overgeneralization (OG) sebesar 10%, 

Oversimplification (OS) sebesar 45%, Undergeneralizations (UG) sebesar 20%, 

dan Obsolote Concept and Terms (OCT) sebesar 5%. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mustaqim (2014)  diperoleh  persentase siswa yang mengalami miskonsepsi 

pada konsep fotosintesis dan respirasi tumbuhan sebesar 37,67%. 

Pengalaman penulis dalam menganalisis buku teks biologi juga 

menemukan kesalahan konsep pada buku teks bab alat indera yang menyatakan 

“rasa manis dirasakan lidah pada bagian ujung, asam di samping bagian depan, 

asin samping bagian belakang, dan pahit di pangkal lidah”, Kalimat tersebut 
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menekankan bahwa rasa dirasakan pada bagian-bagian tertentu saja tetapi 

sebenarnya wilayah manapun lidah yang memiliki kuncup pengecap dapat 

mendeteksi rasa manis, asam, asin, dan pahit (Campbell,2010).   

Dari hasil penelitian terdahulu dan pengalaman penulis sebelumnya dalam 

menganalisis buku teks, masih banyak ditemukan kesalahan konsep pada siswa 

dan buku teks.  kesalahan konsep yang terjadi pada siswa dapat dimungkinkan 

disebabkan oleh buku teks, mengingat buku teks merupakan sumber utama 

informasi yang digunakan oleh guru dan siswa. Karena perannya yang penting 

dalam pembelajaran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan Konsep pada Buku Teks Biologi Kelas X di SMA 

Negeri Kota Malang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Adakah kesalahan konsep pada buku teks biologi yang banyak 

digunakanan SMA Negeri Kelas X di Kota Malang? 

2. Apa saja kategori kesalahan konsep yang terjadi pada buku teks 

Biologi SMA Kelas X di Kota Malang? 

3. Bagaimana kesalahan konsep yang terdapat pada buku teks biologi 

yang banyak digunakanan SMA Negeri Kelas X di Kota Malang? 

4. Berapa persentase kesalahan konsep yang terjadi pada masing-

masing kategori di buku teks Biologi SMA Kelas X di Kota 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesalahan kosep yang terdapat pada buku teks 

biologi yang banyak digunakanan SMA Negri Kelas X di Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui gambaran kesalahan konsep yang terdapat pada 

buku teks biologi yang banyak digunakanan SMA Negeri Kelas X di 

Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui kategori kesalahan konsep yang terjadi pada buku 

teks Biologi SMA Kelas X di Kota Malang. 

4. Untuk mengetahui persentase kesalahan konsep yang terjadi pada 

masing-masing kategori pada buku teks Biologi SMA Kelas X di Kota 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Memperoleh gambaran mengenai kesalahan konsep yang terjadi 

pada buku teks biologi 

b. Membantu guru untuk memilih buku pegangan siswa yang sesuai 

dengan tuntutan kurikulum. 

2. Bagi Pembaca 

a. Menjadi rujukan untuk pengembangan dalam penelitian buku teks 

selanjutnya. 
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3. Bagi Peneliti 

a. Peneliti mampu menganalisis kesalahan konsep dan kedalaman 

materi pada buku teks pelajaran yang digunakan sekolah dengan 

menggunakan referensi yang memadai dan mampu menyeleksi 

serta memperbaiki konsep yang salah dalam buku teks pelajaran. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Buku teks yang dianalisis adalah buku teks biologi yang paling banyak 

digunakan guru dan siswa SMA Negeri kelas X di kota Malang yang 

berbasis kurikulum 2013. 

2. Analisis yang dilakukan sebatas kesalahan konsep pada buku teks 

biologi kelas X SMA Negeri di Kota Malang yang paling banyak 

digunakan dan berbasis kurikulum 2013. 

3. Buku acuan yang digunakan adalah buku biologi karangan Campbell 

dkk 

1.6 Definisi Operasional 

Konsep adalah hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang 

dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi 

prinsip, hukum dan teori. (Gunawan, 2008). 

Kesalahan Konsep adalah ketidaksesuaian konsep pada buku teks dengan 

pengertian ilmiah atau yang diterima oleh pakar (Tekkaya, 2002). 

Buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai 

kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan 

(Permendikbud Nomor 8 tahun 2016) 


