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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis konten. Analisis konten ini 

merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak. Hal tersebut sesuai yang disampaikan Damayanti 

(2008) analisis konten adalah teknik penelitian khusus untuk melaksanakan analisis 

tekstual. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. 

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam 

kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti dengan subjek penelitian hanya 

berlaku untuk pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan 

data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan 

informasi/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan 

terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian 

(Idrus, 2007). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

menganalisis buku teks biologi SMA kelas X, pada tahap awal dilakukan 
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pengumpulan informasi dengan mensurvei buku-buku biologi yang digunakan guru 

dan siswa, kemudian melakukan analisis dengan melihat indikator untuk mendeteksi 

kesalahan konsep yang ada pada buku teks dan memperbaiki setiap konsep dengan 

sumber rujukan yang digunakan untuk memperbaiki konsep 

3.3 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah lembar observasi 

yang berisi hasil analisis kesalahan konsep dari buku teks biologi SMA Kelas X 

berdasarkan literatur buku.  

Memasukkan konsep yang salah kedalam instrument penelitian dengan 

memberikan kode. Pemberian kode dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

merujuk konsep yang dimaksud peneliti. Format pemberian kode sebagai berikut: 

 

 

Permberian kode buku menggunakan huruf (A dan B). pemberian kode buku 

dimaksudkan untuk menghindarkan subjektifitas pembaca dan melindungi nama baik 

penulis dan penerbit.  

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012) 

Kode Buku.Halaman Buku 

Contoh: A.52 
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Populasi dalam penelitian ini adalah buku teks biologi yang digunakan di 

sekolah menengah atas negeri di Kota Malang. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah dua buku teks 

biologi yang paling banyak digunakan di sekolah menengah atas negeri di Kota 

Malang. 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. Menurut Sugiono (2009) Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dua buku teks 

biologi yang paling banyak digunakan guru maupun siswa SMA kelas X di Kota 

Malang yang berbasis pada kurikulum 2013.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis, dan ilmiah (Brannen, 2008) 

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 
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2012). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori kesalahan konsep pada buku teks 

Biologi SMA Kelas X dalam bentuk persentase. 

 


