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ABSTRAK 

 

Anandya Ayu Safirah, NIM 1630106001, Judul Skripsi : “ANALISIS 

MISKONSEPSI PADA BUKU BIOLOGI KURIKULUM 2013 SMA KELAS X 

SEMESTER 1 DI KABUPATEN TANAH DATAR”. Jurusan Tadris Biologi, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Batusangkar. 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagi sebagian besar guru buku 

teks merupakan sumber belajar yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

bahkan merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran, namun perubahan 

kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 menyebabkan buku teks juga berubah. 

Mengingat pentingnya buku teks dalam pembelajaran, materi atau konsep yang 

disajikan di dalamnya harus benar. Namun, beragamnya buku teks yang bererdar di 

kalangan guru dan siswa menimbulkan variasi yang pada penyajian materi dan 

konsep. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman konsep atau 

miskonsepsi pada buku teks tersebut. Oleh karena itu, dilakukan suatu penelitian 

untuk mencari penyelesaian masalah tersebut melalui analisis miskonsepsi pada 

buku biologi kurikulum 2013 SMA kelas x semester 1. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menerapkan studi 

pustaka. Objek penelitian ini adalah konsep pada materi biologi kelas x semester 1 

pada dua buku teks yang telah dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi pustaka untuk mendapatkan konsep yang benar. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah analisisi deskriptif kualitatif yang terdiri dari empat 

tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis miskonsepsi pada buku teks biologi SMA kelas X 

kurikulum 2013 yang digunakan di SMA Kabupaten Tanah Datar didapatkan 

kesimpulan. Secara keseluruhan ditemukan 20 miskonsepsi Pada Buku X ditemukan 

sebanyak 6 miskonsepsi, yakni Misidentifications (MI) 33,3%, Overgeneralizations 

(OG) 0%, Oversimplifications (OS) 50%, dan Undergeneralizations (UG) 14,29%, 

dan Obsolote Concepts and Terms (OCT) 0%. Pada Buku Y ditemukan sebanyak 14 

miskonsepsi, yakni Misidentifications (MI) 14,28%, Overgeneralizations (OG) 

14,28%, Oversimplifications (OS) 42,85%, , Undergeneralizations (UG) 21,42% 

dan Obsolote Concepts and Terms (OCT) 7,14%. 

 

Kata kunci: Buku Teks, Miskonsepsi, Kurikulum 2013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Sumber belajar merupakan salah satu hal yang perlu di 

perhatiakan dalam meningkatkan kualitas pada proses dan hasil 

pembelajaran siswa, maka diharapkan guru perlu mengupayakan siswa 

untuk banyak berinteraksi dengan sumber belajar. Menurut Sitepu 

(2014:21), “Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam 

kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh 

pengetahuan, memberikan pengalaman belajar dan tanpa sumber 

belajar maka tidak mungkin dapat terlaksana proses belajar dengan 

baik”. Dilihat dari asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi sumber belajar yang dirancang buku dan sumber belajar yang 

telah tersedia sehingga tinggal dimanfaatkan misalnya lingkungan dan 

alam sekitar. 

Sumber belajar yang di rancang atau buku teks adalah salah 

satu bahan belajar siswa yang telah disusun sesuai kurikulum yang 

ada. Buku merupakan suatu sumber belajar ini memiliki fungsi sebagai 

alat komunikasi antara guru dan siswa agar materi pelajaran dapat 

tersampaikan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 1 Ayat 23 menyatakan, “Buku teks pelajaran adalah 

sumber pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan 

Kompetensi Inti”. 

Buku teks dalam pembelajaran diharapkan benar-benar memiliki 

kualitas yang baik. Namun, ada beberapa buku yang menjadi pegangan 

guru dan siswa menyampaikan suatu pesan yang salah jika tidak dikaji 

lebih lanjut. Ada sebelas aspek untuk menentukan kualitas buku teks, 
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yaitu (1) memiliki landasan prinsip dan sudut pandang yang 

berdasarkan teori linguistik, ilmu jiwa perkembangan, dan teori bahan 

pembelajaran, (2) kejelasan konsep, (3) relevan dengan kurikulum 

yang berlaku, (4) sesuai dengan minat siswa, (5) menumbuhkan 

motivasi belajar, (6) merangsang, menantang, dan menggairahkan 

aktivitas siswa, (7) ilustrasi tepat dan menarik, (8) mudah dipahami 

siswa, yaitu bahasa yang digunakan memiliki karakter yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan bahasa siswa, kalimat-kalimatnya 

efektif, terhindar dari makna ganda, sederhana, sopan dan menarik, (9) 

dapat menunjang mata pelajaran lain, (10) menghargai perbedaan 

individu, kemampuan, bakat, minat, ekonomi, sosial dan budaya, (11) 

memantapkan nilai-nilai budi pekerti yang berlaku di masyarakat 

(Yunita, 2012:12). 

Perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 

menyebabkan buku teks juga berubah. Banyak penerbit datang ke 

sekolah untuk menawarkan buku yang mereka terbitkan untuk 

digunakan di sekolah tersebut. Perubahan buku teks ini mempengaruhi 

banyak penerbit yang menerbitkan buku tidak sesuai dengan standar 

kualitas buku teks. Standar kualitas buku tersebut meliputi komponen 

kelayakan isi, komponen kebahasaan, dan komponen penyajian buku. 

Isi yang disajikan oleh setiap buku teks pelajaran sejarah berbeda-

beda. Selain itu penerbit juga tidak memperhatikan kesesuaian 

komponen materi yang disajikan buku dengan kompetensi inti yang 

sudah dibuat oleh pemerintah (Beril, 2018:10) 

Bagi sebagian besar guru buku teks merupakan sumber belajar 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahkan merupakan 

sumber utama dalam proses pembelajaran. Mengingat pentingnya 

buku teks dalam pembelajran, materi atau konsep yang disajikan di 
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dalamnya harus benar. Namun, beragamnya buku teks yang bererdar 

di kalangan guru dan siswa menimbulkan variasi yang pada penyajian 

materi dan konsep. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya 

kesalahpahaman konsep atau miskonsepsi pada buku teks tersebut. 

Buku teks merupakan salah satu penyebab terjadinya miskonsepsi atau 

kesalahpahaman konsep pada siswa karena bahasa yang di gunakan 

dalam buku teks agak sulit dimengerti siswa. 

Menurut Suparno (2013:34) Miskonsepsi adalah suatu konsepsi 

yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang 

diterima oleh para ilmuwan. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa 

dapat disebabkan oleh lima faktor, yaitu yaitu siswa itu sendiri, guru, 

buku teks, konteks, dan metode mengajar. Miskonsepsi pada buku teks 

di kelompokan menjadi 5 kategori meliputi misidentification 

(kesalahan identifikasi), oversimplification (penyederhanaan yang 

berlebihan), overgeneralization (generalisasi yang berlebihan), 

undergeneralization (penempatan identitas baru terhadap suatu konsep 

yang sudah bersifat umum), dan obsolete concepts and terms (konsep 

dan istilah yang usang). Adanya miskonsepsi akan berakibat fatal 

karena jika tidak diluruskan akan peserta didik akan memiliki 

pemahaman konsep yang salah di masa depan. 

Miskonsepsi pada biologi dapat bersumber dari buku ajar yang 

memuat uraian materi yang salah, dan dapat memicu miskonsepsi, 

guru-guru yang mengalami miskonsepsi, kesalahan bahasa, yang 

muncul akibat budaya masyarakat yang terlanjur salah kaprah dalam 

mendefinisikan sesuatu secara ilmiah, intuisi yang salah (Renny, 

2016:16). 

Miskonsepsi yang terjadi pada buku ajar tidak bisa sepenuhnya 

dianggap sebagai miskonsepsi penulis buku. Buku melalui proses 

panjang untuk dapat diterbitkan. Bisa terjadi kemungkinan naskah 
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buku hasil karya penulis telah terbebas dari miskonsepsi, tetapi ketika 

sampai pada proses penerbitan, naskah akan diedit oleh editor. 

Miskonsepsi bisa diakibatkan pada proses ini karena editor belum 

tentu memahami konsep secara lengkap seperti halnya penulis buku 

dan para ahli. Tujuan pengeditan editor adalah agar buku lebih praktis 

atau menarik. Kesalahan dapat juga terjadi dalam proses cetak. 

Di Indonesia terdapat beberapa penelitian mengenai 

miskonsepsi pada buku teks. Hasil penelitian Tri Ayunda Wijiningsih, 

dkk (2016) mengenai Analisis Miskonsepsi Materi Struktur-Fungsi 

Jaringan Hewan Dalam Buku Biologi Sma Kelas XI di temukan 

miskonsepsi baik pada teks maupun gambar dengan kategori 

misidentifications sebesar (7,86% dan 37,84%), kategori 

oversimplifications (21,87% dan 67,57%), kategori 

overgeneralizations (3,68% dan 0%), kategori undergeneralizations 

(0,25% dan 0%), dan kategori obsolete concepts and terms (0% dan 

0%). Sedangkan hasil penelitian Sari Khairati (2011) mengenai 

Analisis Miskonsepsi Pokok Bahasan Jaringan Tumbuhan pada Buku 

Biologi SMA Kelas XI ditemukan miskonsepsi dengan kategori 

misidentifications (42,19%), overgeneralizations (23,44%), 

undergeneralizations (14,06%), obsolete concepts and terms (14,06%), 

dan oversimplifications (6,25%). Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan miskonsepsi dan juga kategori miskonsepsi pada buku teks 

yang dipakai. 

Kedua penelitian diatas sama-sama melakukan analisis 

terhadap buku teks pelajaran Biologi kelas XI. Kedua penelitian 

tersebut menganalisis materi yang hampir sama yaitu materi jaringan, 

namun yang membedakan adalah pada penelitian Tri Ayunda 

Wijiningsih melalukan analisis materi Jaringan Hewan sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari Khairati menganalisis materi 
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JaringanTumbuhan. Kedua penelitian ini menganalisis buku yang 

berasal dari penerbit yang berbeda dan tentunya juga ditulis oleh 

pengarang yang berbeda. Namun pada penelitain Tri Ayunda 

Wijiningsih persentase miskonsepsi paling besar terdapat pada 

katergori oversimplificatio,sedangkan pada penelitian Sri Khairati 

miskonsepsi terbanyak ditemukan pada kategori misidentification. 

Perbedaan hasil persentase pada kedua penelitian ini disebabkan oleh 

perbedaa dari segi tim pengarang, editor dan juga penerbit. 

Penelitian ini mengambil buku teks biologi kelas X yang 

digunakan guru dan siswa. Sekolah yang dijadikan sampel penelitian 

adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Tanah 

Datar. Dalam penelitian ini akan di analisis buku teks biologi yang 

paling banyak di gunakan oleh guru dan siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini penting 

untuk guru karena pada dasarnya sebelum buku tersebut digunakan 

oleh guru, buku tersebut telah tervalidasi. Sehingga dalam 

penggunaannya tidak terdapat kesalahan lagi dan buku tekS sebagai 

media pembelajaran yang berisi informasi materi pembelajran dapat 

tersampaikan dengan baik. 

B. Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini 

difokuskan pada analisis miskonsepsi buku teks mata pelajaran 

Biologi SMA/MA kelas X Semester 1 kurikulum 2013 yang terdiri 

dari 5 bab/materi pokok yaitu; Ruang Lingkup Biologi, 

Keanekaragaman Hayati, Virus, Bakteri, dan Protista.  

C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Apakah terdapat miskonsepsi buku teks mata pelajaran Biologi 

SMA/MA kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 di Kabupaten 

Tanah Datar. 

2. Apakah kategori miskonsepsi yang ditemukan pada buku teks mata 

pelajaran Biologi SMA/MA kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 

di Kabupaten Tanah Datar. 

D. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Menganalisis apakah terdapat miskonsepsi buku teks mata 

pelajaran Biologi SMA/MA kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 

di Kabupaten Tanah Datar. 

2. Menganalisis dan menghitung persentase kategori miskonsepsi 

yang ditemukan pada buku teks mata pelajaran Biologi SMA/MA 

kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 di Kabupaten Tanah Datar. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Manfaat teoritis, menjadi referensi atau masukan bagi 

pengembangan dalam pembuatan buku teks pelajaran sehingga 

dapat menghindari miskonsepsi. 

2. Manfaat praktis 
 

a. Bagi peneliti, menjadi pengalaman dalam melakukan analisis 

miskonsepsi serta menambah ilmu pengetahuan. 

b. Bagi guru, mendapat informasi yang dapat dipakai dalam 

memilih dan menggunakan buku teks pelajaran Biologi SMA 

sebagai bahan dan sumber belajar dalam  menunjang 

pembelajaran. 
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c. Bagi siswa, mendapat informasi yang dapat digunakan dalam 

memilih buku teks pelajaran Biologi SMA yang baik sebagai 

sumber belajar pada saat pembelajaran. 

d. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi informasi dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya terkait analisis 

miskonsepsi buku teks pelajaran. 

F. Definisi Operasional 
 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
 

1. Miskonsepsi merupakan tafsiran terhadap suatu konsep ilmiah 

namun tidak sesuai dengan konsep ilmiah tersebut, dalam hal ini 

yaitu konsep biologi. 

2. Miskonsepsi yang dianalisis adalah miskonsepsi yang terdiri dari 

misidentification (kesalahan mengidentifikasi), oversimplification 

(penyederhanaan yang berlebihan), overgeneralization 

(generalisasi yang berlebihan), undergeneralization (penempatan 

identitas baru terhadap suatu konsep yang sudah bersifat umum), 

dan obsolete concepts and terms (konsep dan istilah yang usang) 

dengan menggunakan Lembar Analisis Buku.  

3. Buku teks pelajaran Biologi SMA yang digunakan merupakan dua 

buku teks yang banyak digunakan di SMA Negeri di Kabupeten 

Tanah Datar berdasarkan hasil survei. 

4. Miskonsepsi yang dianalisis yaitu konsep-konsep yang tertulis 

pada kedua buku teks Biologi SMA Kelas X Semester 1.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Konsep 
 

Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak suatu obyek yang dinyatakan 

melalui simbol atau kata. Penggunaan konsep diharapkan dapat 

menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan suatu istilah 

Konsep dibentuk dengan menggolongkan hasil-hasil 

pengamatan dalam suatu kategori tertentu. Konsep disebut abstraksi 

karena konsep mengungkapkan proses penggambaran pada 

berbagai pengalaman aktual yang teramati. Konsep tidak hanya 

didapat melalui pengamatan seperti melihat, mendengar atau 

merasa. Berbagai pengamatan perlu dilakukan agar mendapatkan 

kategori-kategori sehingga konsep dapat terbentuk. Kemampuan 

dalam membuat suatu kesimpulan, kategori dan pola dalam bentuk 

konsep-konsep sangat penting untuk menyimpan berbagai 

informasi yang diterima. Setiap konsep tidak berdiri sendiri, 

melainkan berhubungan dengan konsep konsep yang lain. Semua 

konsep bersama membentuk jaringan pengetahuan dalam kepala 

manusia. Semakin lengkap, terpadu, tepat dan kuat hubungan 

antara konsep-konsep dalam kepala seseorang, semakin pandai 

orang tersebut. Keahlian seseorang dalam suatu bidang studi 

tergantung lengkapnya konsep di dalam kepalanya (Setiawan, 

2015 : 12). 

Pemahaman konsep dalam pembelajaran biologi merupakan 

hal yang sangat penting dimiliki oleh siswa. Pemahaman konsep 

merupakan suatu proses di mana siswa dapat menerima dan 
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memahami informasi yang diperoleh melalui pembelajaran, 

sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir serta bertindak. 

Pemahaman konsep dalam pembelajaran biologi penting karena 

pemahaman tersebut bertujuan untuk membantu siswa 

mengasimilasi kerangka kerja yang terintegrasi dengan baik sebagai 

cara untuk mendorong pemahaman nyata dari fenomena yang ada 

di lingkungan sekitarnya (Putri, 2020 :18). 

2. Prakonsepsi 

 

Suparno (2013 : 27) menyatakan, “Konsep pada manusia 

terbentuk pada saat manusia mulai mampu untuk melakukan 

pengamatan terhadap lingkungan, kemudian memberikan 

tanggapan mental berupa informasi yang tersimpan dalam 

pemikirannya”. Dengan demikian seorang anak sebelum mengikuti 

proses pendidikan dasar maka telah ada konsep-konsep terhadap 

lingkungannya. Konsep-konsep awal yang dimiliki oleh siswa 

sebelum pembelajaran disebut prakonsepsi. Prakonsepsi yang 

dibawa oleh siswa ke dalam kelas tidaklah sama. Prakonsepsi 

dipengaruhi melalui berbagai cara, seperti melalui pengalaman 

langsung, pengalaman berpikir, pengalaman fisik dan emosional 

melalui proses-proses sosial. Siswa juga mempunyai kemampuan 

yang berbeda dalam menerima informasi maupun konsep yang 

disampaikan. “Prakonsepsi dapat membantu siswa dalam 

memahami dan mengkoreksi sendiri mengenai kesalahan-

kesalahan konsep yang telah diyakini oleh siswa” (Handoko, 2016 

: 23). 

3. Miskonsepsi 

 

a. Pengertian Miskonsepsi 
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Dalam pembelajaran biologi banyak sekali istilah latin dan 

konsep yang harus dikuasai oleh siswa yang memiliki keterkaitan 

antara satu konsep dengan konsep yang lain. Hal ini menyebabkan 

kesulitan bagi siswa untuk memahami konsep tersebut. 

Pemahaman konsep yang berbeda dengan konsep ilmiah disebut 

miskonsepsi (Renny, 2016 : 12) 

Menurut Suparno (2013 : 35) “Miskonsepsi adalah suatu konsep 

yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli”. 

Menurut Astuti, F, et al. (2016), “Terdapat kemungkinan beberapa 

diantara peserta didik mempunyai konsepsi yang salah terhadap 

suatu konsep yang disebut miskonsepsi”. Miskonsepsi juga dapat 

diartikan konsep-konsep awal yang tidak sesuai dengan kebenaran 

sains.   Konsep awal tersebut didapatkan oleh siswa saat berada di 

sekolah dasar, sekolah menengah, dari pengalaman, dan 

pengamatan mereka di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-

hari. Tidak jarang bahwa konsep yang terbentuk pada siswa, 

meskipun tidak cocok dengan konsep ilmiah, dapat bertahan lama 

dan sulit diperbaiki atau diubah selama pendidikan formal. 

Miskonsepsi pada buku teks dapat terlihat secara signifikan 

pada konsep yang diterima oleh siswa. Miskonsepsi pada buku 

teks, siswa atau guru menyebabkan terhalangnya proses 

pemahaman materi biologi (Failasuf, 2016 :8). 

Suparno (2005 : 12) menyatakan, “Hal tersebut disebabkan 

oleh konsep yang peserta didik miliki, meskipun keliru, tetapi 

dapat menjelaskan beberapa persoalan yang sedang mereka hadapi 

dalam kehidupan mereka”. Bahkan beberapa anak menggunakan 

konsep ganda dalam hal ini, yaitu konsep ilmiah digunakan di 

sekolah dan konsep sehari-hari untuk digunakan di masyarakat. 
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Hal ini membuat para ahli baik pendidik maupun peneliti terlibat 

dalam membahas bagaimana terjadinya miskonsepsi, bagaimana 

miskonsepsi dapat diatasi dan kesulitan apa dalam mengatasinya. 

b. Faktor-Faktor Penyebab Miskonsepsi 

 

Suparno (2005 : 30) menjelaskan ada lima faktor yang 

merupakan penyebab miskonsepsi pada siswa, yaitu: 

1) Siswa 
 

Miskonsepsi yang berasal dari siswa dapat dikelompokkan 

dalam 8 kategori, sebagai berikut: 

a) Prakonsepsi atau konsep awal siswa. Banyak siswa 

sudah mempunyai konsep awal sebelum mereka 

mengikuti pelajaran di sekolah. Prakonsepsi sering 

bersifat miskonsepsi karena penalaran seseorang 

terhadap suatu fenomena berbeda-beda. 

b) Pemikiran asosiatif yaitu jenis pemikiran yang 

mengasosiasikan atau menganggap suatu konsep selalu 

sama dengan konsep yang lain. Asosiasi siswa terhadap 

istilah yang ditemukan dalam pembelajaran dan 

kehidupan sehari-hari sering menimbulkan salah 

penafsiran. 

c) Pemikiran humanistik yaitu memandang semua benda 

dari pandangan manusiawi. Tingkah laku benda 

dipahami sebagai tingkah laku makhluk hidup, 

sehingga tidak cocok. 

Reasoning (penalaran yang tidak lengkap atau salah). 

Alasan yang tidak lengkap diperoleh dari informasi 

yang tidak lengkap pula. Akibatnya siswa akan 
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menarik kesimpulan yang salah dan menimbulkan 

miskonsepsi. 

d) Intuisi yang salah, yaitu suatu perasaan dalam diri 

seseorang yang secara spontan mengungkapkan sikap 

atau gagasannya tentang sesuatu tanpa penelitian secara 

obyektif dan rasional. Pola pikir intuitif sering dikenal 

dengan pola pikir yang spontan. 

e) Tahap perkembangan kognitif siswa. Secara umum, 

siswa yang dalam proses perkembangan kognitif akan 

sulit memahami konsep yang abstrak. Dalam hal ini, 

siswa baru belajar pada hal-hal yang konkrit yang dapat 

dilihat dengan indera. 

f) Kemampuan siswa yang kurang mampu dalam 

mempelajari materi akan menemukan kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep yang diajarkan. 

g) Minat belajar. Siswa yang memiliki minat belajar yang 

besar akan sedikit mengalami miskonsepsi 

dibandingkan siswa yang tidak berminat. 

2) Guru 
 

Guru yang tidak menguasai bahan atau tidak memahami 

konsep dengan benar juga merupakan salah satu penyebab 

miskonsepsi siswa. Guru terkadang menyampaikan konsep yang 

kompleks secara sederhana dengan tujuan untuk mempermudah 

pemahaman siswa. Kesulitan dalam materi Biologi terletak pada 

istilah-istilah latin juga keterkaitan antara materi pada suatu bab 

dengan bab lainnya yang kadang disederhanakan bahasa atau 

penjelasannya oleh guru juga merupakan salah satu factor 

terjadinya miskonsepsi (Sakti, 2020 : 10). 
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3) Buku Teks 

 

Buku teks yang dapat mengakibatkan munculnya miskonsepsi 

siswa adalah buku teks yang bahasanya sulit dimengerti dan 

penjelasannya tidak benar. Buku teks yang terlalu sulit bagi level 

siswa yang sedang belajar dapat menumbuhkan miskonsepsi 

karena mereka sulit menangkap isinya. 

4) Konteks 
 

Konteks yang dimaksud di sini adalah pengalaman, bahasa 

sehari-hari, teman, keyakinan, dan ajaran agama. Bahasa sebagai 

sumber prakonsepsi pertama sangat potensial mempengaruhi 

miskonsepsi, karena bahasa mengandung banyak penafsiran. 

5) Metode 

 

Mengajar Metode mengajar guru yang tidak sesuai dengan 

konsep yang dipelajari akan dapat menimbulkan miskonsepsi. 

Guru yang hanya menggunakan satu metode pembelajaran untuk 

semua konsep akan memperbesar peluang siswa terjangkit 

miskonsepsi. Penggunaan analogi yang tidak tepat juga merupakan 

salah satu penyebab timbulnya miskonsepsi. 

c. Jenis-Jenis Miskonsepsi pada Buku Teks 

 

Buku teks merupakan salah satu penyebab terjadinya 

miskonsepsi pada siswa, hal tersebut dapat disebabkan karena 

bahasa pada buku teks tersebut sulit dimengerti dan penjelasannya 

tidak benar. Miskonsepsi pada buku teks pelajaran dikelompokkan 

menjadi 5 kategori, meliputi misidentification (kesalahan 

mengidentifikasi), oversimplifications (penyederhanaan yang 

berlebihan), overgeneralizations (generalisasi yang berlebihan), 

undergeneralizations (penempatan identitas baru terhadap suatu 
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konsep yang sudah bersifat umum), dan obsolete concepts and 

terms (konsep dan istilah yang usang) Hershey (2005 : 5). 

1) Misidentifications (Kesalahan Mengidentifikasi) 

 Misidentification atau kesalahan mengidentifikasi merupakan 

salah satu jenis miskonsepsi pada buku teks. Identifikasi 

merupakan penentuan jenis masalah atau kelainan atau 

ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau 

dengan cara menganalisis gejalagejala yang muncul. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengetian kesalahan 

berasal dari kata salah yang artinya tidak benar, tidak betul, atau 

keliru”. Jadi, kesalahan dalam identifikasi adalah ketidakmampuan 

atau kekeliruan dalam mengambil kesimpulan yang dapat 

menyebabkan perbedaan pendapat. “Misidentifications merupakan 

kesalahan dalam mengidentifikasi suatu hal, identitas, eksistensi 

atau konsep tertentu sehingga dianggap sama terhadap suatu 

konsep yang lain” (Dikmenli, 2009 : 5). Jadi, misidentifications 

(kesalahan mengidentifikasi) merupakan kekeliruan atau 

ketidakmampuan dalam menentukan suatu hal, identitas atau 

konsep tertentu sehingga konsep tersebut sama dengan konsep 

yang lain. 

2) Overgeneralizations (Generalisasi yang Berlebihan) 

 Overgeneralizations atau dalam bahasa Indonesia diartikan 

sebagai generalisasi yang berlebihan. Menurut Mahardika (2014 : 

12), “Overgeneralizations merupakan generalisasi yang berlebihan 

sehingga menganggap sesuatu atau konsep terjadi secara umum 

atau luas cakupannya”. 

3) Oversimplifications (Penyederhanaan yang Berlebihan) 

 Oversimplifications dalam bahasa Indonesia mengandung arti 

penyederhanaan yang berlebihan. “Oversimplifications adalah 
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keadaan dimana konsep yang diutarakan terlalu sederhana, 

sehingga konsep yang esensial tidak disampaikan secara utuh” 

(Hershey, 2004 : 6). Sedangkan menurut Daphne (2010 : 14), 

“Oversimplifications merupakan penyederhanaan yang berlebihan 

sehingga membuat suatu konsep atau identitas yang sudah bersifat 

umum menjadi sangat sempit cakupannya”. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa oversimplifications merupakan 

penyederhanaan yang berlebihan dari suatu konsep atau identitas 

menjadi konsep atau suatu identitas yang terlalu sederhana atau 

tidak utuh, sehingga menyebabkan perubahan konten isi dari suatu 

konsep atau identitas tersebut. 

4) Obsolete and Terms Concepts (Istilah dan Konsep yang Usang) 

 Obsolete and terms concepts diartikan dalam bahasa Indonesia 

sebagai istilah dan konsep yang usang. “Obsolete and terms 

concepts merupakan penggunaan suatu hal, identitas, eksistensi, 

atau konsep yang sudah tidak tepat lagi karena sudah tidak berlaku 

atau sudah usang” (Mahardika, 2014 : 13). Seiring berjalannya 

waktu teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, 

sehingga ilmu pengetahuanpun juga mengalami kemajuan dan 

perubahanperubahan terhadap suatu identitas, hal, eksistensi, 

ataupun konsep. 

5) Undergeneralizations (Penempatan Identitas Baru 

Terhadap Suatu Konsep Yang Sudah Bersifat Umum) 

 Undergeneralizations merupakan salah satu jenis 

miskonsepsi pada buku teks. Menurut Handoko (2016 : 26), 

“Undergeneralizations merupakan konsep yang disampaikan 

hanya merujuk pada sebagian objek atau permasalahan biologi 

dan konsep yang dikemukakan hanya bisa digunakan untuk 
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merumuskan sebagain konsep atau masalah”. Sedangkan 

menurut Hershey (2005 : 7). 

“Undergeneralizations merupakan suatu konsep yang 

diterapkan terlalu sempit”. Jadi, undergeneralizations 

merupakan penempatan dari suatu istilah yang sudah umum 

menjadi suatu istilah atau identitas baru yang terlalu sempit, 

sehingga hanya bisa digunakan untuk merumuskan pada 

sebagian konsep atau masalah. 

d. Indikator Miskonsepsi Pada Buku Teks 

 

Indikator pada setiap jenis miskonsepsi buku teks dimaksudkan 

untuk memberikan petunjuk ditemukannya miskonsepsi pada buku 

teks pelajaran. Adapun indikator yang digunakan dalam 

menganalisis miskonsepsi buku teks, yaitu: 

1) Misidentifications 
 

Indikator yang menunjukkan munculnya misidentifications 

yaitu, “Konsep yang tertulis bertentangan dengan naskah ilmiah 

pada umumnya atau konsep yang tertulis dianggap sama dengan 

konsep yang lain” (Handoko, 2016 : 9). 

2) Overgeneralizations 
 

Indikator yang menunjukkan adanya overgeneralizations 

yaitu, “Konsep yang tertulis tidak memperhatikan batasan 

pengecualian atau konsep yang tertulis terlalu luas” (Handoko, 

2016 : 9). 

3) Oversimplifications 
 

Indikator yang menunjukkan temuan oversimplifications 

yaitu, “Penggunaan analogi untuk suatu konsep dituliskan 

secara keliru, konsep yang tidak ditulis secara utuh, dan 
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sebagian isi konsep dihilangkan sehingga pernyataan yang 

ditulis menjadi kurang lengkap atau salah” (Handoko, 2016 : 

10). 

4) Undergeneralizations 

 

Indikator yang menunjukkan adanya undergeneralizations 

yaitu, “Konsep yang tertulis hanya merujuk pada sebagian 

obyek atau permasalahan biologi dan konsep yang tertulis 

hanya dapat digunakan untuk merumuskan sebagian konsep 

atau masalah” (Handoko, 2016 : 10) 

5) Obsolete and Terms Concepts 
 

Indikator yang dapat menunjukkan adanya jenis 

miskonsepsi obsolete and term concepts yaitu, “Konsep yang 

tertulis keliru karena telah ada konsep yang baru berdasarkan 

hasil penelitian” (Handoko, 2016 : 10) 

4. Buku Teks Pelajaran 

 

a. Pengertian Buku Teks 
 

Buku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Buku 

digunakan sebagai salah satu sumber belajar oleh guru/dosen 

dalam menyampaikan materi dan menentukan strategi 

pembelajarannya. Selain itu, siswa menggunakan buku ajar sebagai 

informasi untuk memahami materi (baik untuk mengerjakan tugas 

dan pekerjaan rumah). Buku merupakan salah satu masukan (input) 

dalam proses pembelajaran yang ikut menentukan keberhasilan dan 

pencapaian tujuan intruksional, kurikuler, institusioanal, dan 

bahkan tujuan pendidikan nasional (Fachmi, 2018 : 15). 
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Buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil 

analisis terhadap kurikulum secara tertulis. “Buku disusun 

menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar 

serta daftar pustaka”. Buku teks merupakan buku pelajaran yang 

ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu, berkaitan 

dengan bidang studi tertentu, disusun dan ditulis oleh para pakar, 

ditulis untuk tujuan pembelajaran tertentu, dan dilengkapi dengan 

sarana pembelajaran, serta buku teks itu selalu ditulis untuk 

menunjukkan sesuatu program pembelajaran (Tarigan, 2009 : 20). 

Buku teks memberi kesempatan kepada pembaca untuk 

menyegarkan ingatan. Dengan membaca kembali tentulah dapat 

memperkuat ingatan yang sudah ada. Bahkan, pembacaan kembali 

itu dapat pula dipakai sebagai pemeriksaan daya ingat seseorang 

terhadap hal yang pernah dipelajarinya melalui buku teks. Sarana-

sarana khusus yang ada dalam buku teks dapat menolong para 

pembaca untuk memahami isi buku. Sarana seperti skema, 

diagram, matriks, dan gambar-gambar ilustrasi berguna dalam 

mengantar pembaca ke arah pemahaman isi buku. 

Sebagai buku sumber, buku teks berperan memberi petunjuk 

kegiatan, memberi motivasi dan pertanyaan-pertanyaan, 

menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman kehidupan 

sehari-hari. Buku teks yang baik perlu memiliki kebenaran isi, 

penggunaan bahasa yang jelas, serta penyajian yang sistematis. 

Kelayakan ini ditentukan oleh penilaian yang dilakukan Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Buku teks 

yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan ajar adalah yang 

isinya layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan 
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ditetapkan sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Aan, 2019 : 24) 

b. Jenis-Jenis Buku Teks 
 

Oktaviana, F (2014) secara umum membedakan buku menjadi 4 

jenis, yaitu: 
 

1) Buku sumber adalah buku yang biasa dijadikan rujukan, 

referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, 

biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. 

2) Buku bacaan adalah buku yang hanya berfungsi untuk 

bahan bacaan saja,misalnya cerita, legenda, novel, dan 

lain sebagainya. 

3) Buku pegangan adalah buku yang bisa dijadikan 

pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan 

proses pengajaran. 

4) Buku teks adalah buku yang disusun untuk proses 

pembelajaran, dan berisi bahan atau materi pelajaran 

yang akan diajarkan. 

c. Penilaian Buku Teks 
 

Tarigan (2009 : 23) telah menyusun cara penilaian buku teks 

dengan sepuluh kriteria yang dapat menentukan kualitas buku 

tersebut. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada buku teks yang 

termasuk kategori berkualitas tinggi, antara lain: 

1) Buku teks harus menarik minat anak-anak atau 

pembaca, yaitu siswa yang menggunakannya. 

2) Buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada 

para siswa yang memakianya. 

3) Buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang 

menarik para siswa yang memanfaatkannya. 
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4) Buku teks harus mampu mempertimbangkan aspek-

aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan 

para siswa yang memakainya. 

5) Buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan 

pelajaran-pelajaran lainnya, lebih baik lagi kalau dapat 

menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya 

merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. 

6) Buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang 

aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. 

7) Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari 

konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar 

tidak membingungkan para siswa yang memakainya. 

8) Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau 

point of view yang jelas dan tegas sehingga juga pada 

akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya. 

9) Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, 

penekanan pada nilainilai anak dan orang dewasa. 

10) Buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-

perbedaan pribadi para siswa pemakainya. 

 
B. Penelitian Yang Relevan 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ayunda Wijiningsih,dkk 

(2016), yang berjudul “Analisis Miskonsepsi Materi Struktur-

Fungsi Jaringan Hewan Dalam Buku Biologi Sma Kelas XI”. 

Hasil penelitiannya adalah terdapat miskonsepsi, baik pada teks 

maupun gambar; kategori miskonsepsi yang ditemukan pada teks, 

meliputi misidentifications,

oversimplifications, overgeneralizations, dan 
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undergeneralizations, sedangkan pada gambar, antara lain 

misidentifications dan oversimplifications; dan persentase kategori 

miskonsepsi pada teks dan gambar secara berturut-turut, yaitu 

misidentifications (7,86% dan 37,84%), oversimplifications 

(21,87% dan 67,57%), overgeneralizations (3,68% dan 0%), 

undergeneralizations (0,25% dan 0%), dan obsolete concepts and 

terms (0% dan 0%). Relevansi penelitian dengan penelitian Tri 

Ayunda Wijiningsih,dkk (2016), adalah membahas Analisis 

Miskonsepsi. Fokus penelitian Tri Ayunda Wijiningsih,dkk (2016) 

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya miskonsepsi, kategori 

miskonsepsi apa saja yang ditemukan, dan persentase masing-

masing kategori miskonsepsi, sedangkan fokus penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah mengidentifikasi miskonsepsi dan 

persentase miskonsepsi sistem pencernaan pada buku teks biologi 

Kurikulum 2013. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Wulandari (2018), yang 

berjudul “Analisis Miskonsepsi Buku Teks Pada Pokok 

Bahasan Laju Reaksi”. Hasil penelitiannya adalah terdapat 

miskonsepsi pada buku teks kimia, konsep yang mengalami miskonsepsi 

yaitu pada label konsep pengaruh konsentrasi, temperatur, luas 

permukaan bidang sentuh, katalis dan orde reaksi. Dan pengaruh 

miskonsepsi buku teks terhadap miskonsepsi siswa adalah untuk siswa 

SMA Negeri 15 Medan sebesar 31,14%; SMA Negeri 14 Medan sebesar 

23,99% dan SMA Negeri 5 Medan sebesar 36,82%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa miskonsepsi buku teks berpengaruh terhadap 

miskonsepsi siswa pada pokok bahasan laju reaksi. Relevansi penelitian 

dengan penelitian Yuli Wulandari (2018), adalah membahas Analisis 

Miskonsepsi. Fokus penelitian Yuli Wulandari (2018) adalah untuk 

mengetahui apakah ada miskonsepsi buku teks kimia pada pokok 
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bahasan laju reaksi, untuk mengetahui bagaimanakah hasil miskonsepsi 

yang terjadi pada buku teks kimia pada pokok bahasan laju reaksi dan 

untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh miskonsepsi buku teks kimia 

pada pokok bahasan laju reaksi terhadap miskonsepsi siswa, sedangkan 

fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengidentifikasi 

miskonsepsi dan persentase miskonsepsi sistem pencernaan pada buku 

teks biologi Kurikulum 2013. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Khairati (2011), yang 

berjudul “Analisis Miskonsepsi Pokok Bahasan Jaringan 

Tumbuhan pada Buku Biologi SMA Kelas XI di Kabupaten 

Langkat.”. Hasil penelitiannya adalah sembilan buku biologi 

SMA kelas XI menunjukkan persentase miskonsepsi yaitu 

misidentifications (42,19%), overgeneralizations (23,44%), under 

generalizations (14,06%), obsolete concepts and terms (14,06%), 

dan oversimplifications (6,25%). Persentase miskonsepsi pada 

setiap sub pokok bahasan jaringan tumbuhan adalah jaringan 

pengangkut (43,76%), jaringan epidermis (17,18%), istilah 

dikotil (14,90/o), jaringan meristem (12,490/o), orgim tumbuhan 

(7,79%), jaringan penyokong (4,700/o). Penelitian ini 

mengimplikasikan adanya variasi miskonsepsi pada buku-buku 

biologi SMA yang perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan 

miskonsepsi pada guru dan siswa pada pokok bahasan jaringan 

tumbuhan. Relevansi penelitian dengan penelitian Sari Khairati 

(2011), adalah membahas Analisis Miskonsepsi. Fokus penelitian 

Sari Khairati (2011) adalah untuk mengidentifikasi miskonsepsi 

pada buku-buku biologi SMA kelas XI dilakukan di Kabupaten 

Langkat pada pokok bahasan jaringan tumbuhan, sedangkan 

fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 
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mengidentifikasi miskonsepsi dan persentase miskonsepsi sistem 

pencernaan pada buku teks biologi Kurikulum 2013. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susilawati (2018), yang 

berjudul “Analisis Miskonsepsi Sistem Ekskresi Pada Buku Teks 

Pelajaran Biologi SMA”. Hasil penelitiannya adalah pada Buku I 

ditemukan jenis miskonsepsi misidentifications sebesar 3,92% dan 

pada Buku II sebesar 1,19%, sedangkan jenis miskonsepsi 

overgeneralizations, oversimplifications, obsolete and terms 

concepts, dan undergeneralizations tidak ditemukan pada kedua 

buku teks tersebut. Relevansi penelitian dengan penelitian Susi 

Susilawati (2018), adalah membahas Analisis Miskonsepsi. Fokus 

penelitian Susi Susilawati (2018) mengetahui adanya miskonsepsi 

sistem ekskresi pada buku teks Biologi SMA, sedangkan fokus 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengidentifikasi 

miskonsepsi dan persentase miskonsepsi sistem pencernaan pada 

buku teks biologi Kurikulum 2013. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitrianingrum (2013), yang 

berjudul “Analisis Miskonsepsi Gerak Melingkar Pada Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) Fisika SMA Kelas X Semester 1”. Hasil 

penelitiannya adalah buku yang dianalisis (1) tidak ada 

miskonsepsi (2) persentase miskonsepsi adalah 0% (3) 

diidentifikasi keterangan lainnya meliputi: konsep benar, konsep 

tidak ada, perbaikan gambar, perbaikan penulisan notasi, 

perbaikan perhitungan, dan perbaikan keterangan perumusan 

konsep Gerak Melingkar dalam ketiga BSE cetakan pertama tahun 

2009 yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud. 

Relevansi penelitian dengan penelitian Nurul Fitrianingrum (2013) 

adalah membahas Analisis Miskonsepsi Buku Teks. Fokus 
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penelitian Nurul Fitrianingrum (2013) adalah mengidentifikasi ada 

tidaknya miskonsepsi, persentase miskonsepsi dan juga 

mengidentifikasi ada tidaknya keterengan lain yang 

menimbulkan miskonsepsi Gerak Melingkar pada BSE Fisika, 

sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

mengidentifikasi miskonsepsi dan persentase miskonsepsi sistem 

pencernaan pada buku teks biologi Kurikulum 2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 

Sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

data yang dihasilkan berupa temuan-temuan tentang kata, istilah dan 

pernyatan yang memuat miskonsepsi pada buku teks mata pelajaran 

Biologi kelas X SMA/MA kurikulum 2013. 

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan 

studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-

sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah 

terhimpun, sumber sumber kepustakaan dikategorikan sesuai 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti 

melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. (Darmalaksana, 

2020) 

Penelitian studi pustaka (Library Research) lebih menekankan 

pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan 

mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk 

diinterpretasikan dengan berlandaskan tulisan-tulisan yang mengarah 

kepada pembahasan dan sintesis. Riset pustaka tidak hanya sekedar 

urusan membaca dan mencatat literature, akan tetapi serangkaian 

kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca, mencatat, dan mengolah atau menganalisis bahan penelitian 

(Zed, 2008) 

B. Sumber Data 
 

Sumber data berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah 

lain yang relevan dengan pembahasan yang merupakan fokus utama 

dalam penelitian ini yaitu buku teks yang dipilih dan selanjutnya 
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dianalisis isinya. Selanjutnya sumber data dari berbagai literatur 

tersebut diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder 

dengan perincian sebagai berikut: Sumber sekunder di penelitian ini 

yaitu berupa jurnal dan karya ilmiah lain. Sumber primer merupakan 

kajian utama dari penelitian ini, yaitu dua buah buku teks mata 

pelajaran Biologi kelas X SMA/MA kurikulum 2013 yang paling 

banyak digunakan di SMA/MA se-Kabupaten Tanah Datar dan satu 

buku Biologi Universitas sebagai buku acuan/pembanding. Dua buku 

teks SMA tersebut yaitu: 

1. Buku I merupakan buku Biologi SMA/MA Kelas X 

Kelompok Peminatan dan Ilmu Alam karangan 

Irnaningtyas, penerbit Erlangga, tahun 2016. 

2. Buku II merupakan buku Menjelajah Dunia Biologi 

SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan dan Ilmu Alam 

karangan Sri Pujianto, penerbit Tiga Serangkai, tahun 

2017. 

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data diperoleh melalui beberapa tahapan, yaitu : 

 

a. Melalukan wawancara terhadap guru biologi kelas X di Tanah 

Datar 

b. Memilih buku yang paling banyak di gunakan di SMA se-

Kabupaten Tanah Datar 

c. Mengidentifikasi unit analisis pada buku teks biologi SMA 

kelas X semester 1 

d. Mencari literature pembanding yang sesuai dengan materi yang 

akan dianalisis 

e. Menghimpun data hasil penilaian miskonsepsi buku 
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f. Menghitung persentase miskonsepsi pada buku teks  

g. Menghitung distribusi persentase pada masing-masing kategori 

miskonsepsi (Failasuf, 2016 : 7) 

2. Instrumen Penelitian 
 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Lembar Analisis Buku. Lembar analisis buku berisi nomor, sub 

bab, konsep buku teks, konsep literatur (buku/jurnal), kategori 

miskonsepsi. Lembar analisis buku digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya miskonsepsi, kategori miskonsepsi apa saja yang 

muncul jika ditinjau dari kategori miskonsepsi menurut Hershey 

(2005). 

Tabel 3.1 Contoh Tabel Lembar Analisis Buku 
  

No. Sub 

Bab 

Konsep buku 

teks 

Konsep literatur 

(buku/jurnal) 

Kategori Miskonsepsi 

0 1 2 3 4 5 

1.          

2.          

3.          

4.          

 

Keterangan : 
 

 0 = Tidak ada miskonsepsi 

 1 = Misisdentification 

 2 = Overgeneralization 

 3 = Oversimplification  

 4 = Obsolote Concepts and Terms 

 5 = Undergeneralization 
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Cara menganalisis buku teks pelajaran Biologi SMA/MA Kelas 

X adalah dengan membaca terlebih dahulu buku tersebut, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan buku acuan atau buku pembanding 

dari buku Biologi Universitas. Saat ditemukan miskonsepsi, lembar 

analisis buku dilengkapi sesuai dengan data yang ditemukan pada 

buku teks tersebut. Buku yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

buku acuan dan pembanding, yaitu: 

Tabel 3.2 Buku Biologi Universitas Sebagai Buku Acuan/Pembanding 
 

Judul Biologi Konservasi : Edisi Revisi 

Penulis Mochamad Idrawan, Richard B Primack, 

 

Jatna Supriatna 

Penerbit Yayaysan Obor Indonesia 

Temapat Terbit Jakarta 

Nomor Cetakan Cetakan Ke-II, 2007 

Nomor Seri ISBN : 978-979-461-288-X 

Hak Cipta Yayaysan Obor Indonesia 

Halaman 625halaman 

 
D. Teknik Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Aktivitas analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2013) 

a. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data adalah kajian dokumen meliputi 2 

buku ajar SMA yang diteliti dan buku Universitas sebagai 

pembanding. 

b. Reduksi Data 
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Reduksi data berarti meringkas data. Data pada dokumen 

terlalu banyak sehingga perlu diringkas agar mudah dalam 

menganalisis. Salah satu contoh reduksi data adalah 

menghilangkan keterangan-keterangan di dalam buku yang tidak 

mengandung konsep dengan jelas. 

c. Penyajian Data 

Sajian data dilakukan untuk menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu yang padu dan mudah diraih, 

dengan demikian penganalisis dapat dengan mudah 

mengetahui proses analisis dan mengambil keputusan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Data yang didapat dari hasil pengumpulan data 

ditabulasikan dalam bentuk tabel hasil analisis miskonsepsi 

terhadap buku ajar selanjutnya dianalisis dengan cara 

deskriptif untuk diambil kesimpulan. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan prosentase miskonsepsi dalam 

kedua buku ajar. Perumusan perhitungan persentase miskonsepsi 

tersebut adalah: 

 

 
 

dengan keterangan 

 

%M : Persentase miskonsepsi 

 

M : Jumlah konsep 

mengalami miskonsepsi 

K : Jumlah konsep total 

(Nirmala, 2015 : 5) 
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E. Pengecekan Keabsahan Data 

Agar data yang terkumpul dalam proses penelitian dapat 

terjamin keabsahan datanya, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan sesuatu yang 

lain atau di luar data tersebut, untuk pengecekan data atau sebagai 

pembanding data tersebut. Dalam hal ini teknik triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi sumber data sekunder (Sugiyono, 2013 : 

19) 

Triangulasi sumber sekunder dilakukan dengan cara mengecek data 

yang diperoleh melalui beberapa sumber.Dalam penelitian ini sumber 

sekunder yang dimaksud oleh peneliti dalam mengecek keabsahan data 

adalah buku-buku, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

kajian peneliti yaitu miskonsepsi dan membaca buku secara berulang 

agar memperoleh pemahaman yang lebih baik untuk meminimalisir 

kesalahan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 
 

1. Tahap Pengumpulan Data 

 

Pada saat pengumpulan data telah dipilih dua buah buku biologi 

kelas 10 semester satu yang akan di analisis. Setelah di pilih dua buku 

biologi yang paling banyak digunakan di SMA Tanah Datar maka 

selanjutnya di pilih buku universitas yang akan digunakan sebagai 

buku pembanding dan juga literature. Beberapa jurnal yang berkaitan 

dengan materi biologi kelas 10 semester 1 juga digunakan sebagia 

literature penunjang dalam menganalisis kesalahan konsep pada kedua 

buku teks tersebut. 

Setelah di dapatkan buku pembanding maka selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap konsep-konsep pada materi yang ada pada kedua 

buku biologi kelas 10 semester 1 tersebut. Hasil analisis akan ditulis di 

dalam lembar analisis miskonsepsi yang sebelumnya telah 

dipersiapkan. Adapun lembar analisis miskonsepsi tersebut di 

lampirkan pada halaman lampiran. Setelah didapatkan hasil analisis 

miskonsepsi maka selanjutnya akan dihitung jumlah persentase pada 

setiap kategori miskonsepsi pada masing-masing buku dengan 

menggunakan rumus yang sudah di jelaskan pada bab tiga. 

Buku yang di analisis merupakan dua buku teks Biologi kelas 10 

Semester 1, di dalam kedua buku tersebut terdapat 5 bab materi pokok 

yang akan di analisis diantaranya adalah: Bab 1. Ruang Lingkup 

Biologi, Bab 2. Keaenekaragaman Hayati, Bab 3. Virus, Bab 4. 

Bakteri, dan Bab 5. Protista. Kedua buku tersebut merupakan buku 

kurikulum 2013 edisi revisi yang berasal dari dua penerbit. 

Berdasarkan hasil wawancara dari guru Biologi kelas X Semester 1 di 
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Kabupaten Tanah Datar, kedua buku ini adalah sumber utama bagi 

guru dalam menunjang pembelajaran di sekolah. 

Jurnal yang di gunakan sebgai pendukung literature pembanding 

merupakan jurnal yang dipercaya dan data atau informasi yang mereka 

sajikan valid.  

2. Jumlah Persentase Miskonsepsi 

 Kategori miskonsepsi yang di analisa dalam penelitian ini di 

kelompokan menjadi 5 kategori, yaitu : misidentifications, 

overgenerations, oversimplifications, obsolete concept and terms, dan 

undergeneralizations. Penyajian data hasil persentase miskonsepsi akan 

menggunakan diagram. Pada buku X di temukan miskonsepsi pada materi 

virus dan protista, dimana pada materi virus terdapat 2 miskonsepsi 

kategori oversimplifications dan pada materi protista terdapat 1 

miskonsepsi kategori misidentifications. Dari diagram di bawah dapat kita 

lihat bahwa miskonsepsi tertingi terdapat pada materi virus yaitu sebanyak 

67% dengan kategori miskonsepsi oversimplifications dan pada materi 

protista yaitu sebanyak 33% dengan kategori miskosepsi misidentification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

0%

67%

0%

0%

Persentase hasil miskonsepsi 
Pada Buku X

Misidentification

Undergeneralization

Oversimplification

Obsolete Concepts and
Terms

Undergeneralization
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             Gambar 4.1 Diagram Persentase Hasil Miskonsepsi Pada Buku X 

Pada buku Y ditemukan miskonsepsi pada materi ruang lingkup 

biologi, keanekaragaman hayati, virus dan bakteri, dimana pada materi 

ruang lingkup biologi terdapat 2 miskonsepsi dengan 1 miskonsepsi 

pada kategori misidentification dan 1 miskonsepsi pada kategori 

oversimplification. Pada materi keanekaragaman hayati terdapat 1 

miskonsepsi dengan kategori undergeneralization, pada materi virus 

terdapat 4 miskonsepsi dengan 2 miskonsepsi pada kategori 

undergeneralization dan 2 miskonsepsi pada kategori 

oversimplification, dan pada materi bakteri terdapat 5 miskonsepsi 

dengan 1 miskonsepsi pada kategori overgeneralization, 1 miskonsepsi 

pada kategori obsolete concepts and terms dan 3 miskonsepsi pada 

kategori oversimplification. Dari diagram di bawah dapat kita lihat 

bahwa miskonsepsi tertingi terdapat pada kategori oversimplification 

yaitu sebanyak 50%, kemudian pada kategori undergeneralization 

sebanyak 25%, pada kategori misidentification sebanyak 9%, pada 

kategori overgeneralization sebanyak 8% dan pada kategori obsolete 

concepts and terms sebanyak 8%. 
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Persentase Miskonsepsi Pada Buku Y

Misidentification

Overgeneralization
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B. Pembahasan 

  Pada kedua buku teks yang di analisis terdapat materi pembelajaran 

Biologi sebanyak 5 bab yaitu: Bab 1. Ruang Lingkup Biologi, Bab 2. 

Keaenekaragaman Hayati, Bab 3. Virus, Bab 4. Bakteri, dan Bab 5. 

Protista. Pada setiap materi tersebut ditemukan miskonsepsi dengan 

kategori yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisis di atas contoh 

kalimat miskonsepsi pada dibuku teks tersebut yaitu pada materi bakteri. 

Salah satu  miskonsepsi pada materi bakteri yaitu “Pada Lingkungan 

yang mendukung pertumbuhannya, bakteri dapat membelah diri tiap 20 

menit”. Konsep menurut literatur: Dalam kondisi optimal, banyak 

prokariota dapat membelah setiap 1-3 jam; beberapa spesies dapat 

memproduksi generasi baru hanya dalam 20 menit. Jika reproduksi terus 

berlanjut tanpa terhenti pada laju ini, satu sel prokariotik tunggal dapat 

menghasilkan koloni lebih berat daripada buni hanya dalam tiga hari 

(Campbell, 2008: 121). 

  Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa konsep pada 

buku teks terlalu mengeneralisasi bahwa semua bakteri dapat membelah 

diri tiap 20 menit, sedangkan tidak semua bakteri dapat melakukan hal 

tersebut. Ada banyak prokariotik yang dapat membelah setiap 1-3 jam 

dan beberapa spesies dapat memproduksi generasi baru hanya dalam 20 

menit. 

  Miskonsepsi ini termasuk jenis overgeneralization. 

Overgeneralization yang terdapat pada buku teks dapat mengakibatkan 

peserta didik tidak memahami konsep sebenarnya menurut ahli atau buku 

literatur yang mumpuni karena konsep yang mereka baca adlah konsep 

yang masih terlalu umum. 
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  Miskonsepsi pada materi bakteri selanjutnya “Orgamisnme 

prokariotik dapat dikelompokkan berdasarkan struktur, fisiologi dan 

komposisi molekulnya”. Sedangkan konsep menurut literatur: Perlu 

dipahami bahwa semua ciri tidak sama pentingnya bagi semua 

kelompok. Reaksi pewarnaan Gram penting bagi bakteri dan kokus, 

tetapi bukanlah ciri oembeda bagi spiroketa. Flagela serta penataanya 

penting bagi beberapa kelompok sedangkan bagi yang lain tidak. Untuk 

bebrapa kelompuk, sifat-sifat biokimiawi lebih berarti dari pada sifat 

morfologi. Karena itu, tidak ada sifat-sifat yang sama seperti yang 

digambarkan dan digunakna secara seragam untuk setiap kelompok. 

Melainkan akan terlihat bahwa setiap kelompok itu dicirkan oleh sifat-

sifat yang paling nyata untuk kelompok tersebut, yakni ciri-ciri yang 

dengan sengaja memisahkan kelompok itu dari yang lainnya. Untuk 

perincian ciri-ciri spesies yang termasuk ke dalam setiap kelompok 

perlulah dicari keterangan dari Bergey’s Manual (Pelczar, 1986: 160). 

  Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa pengelompokan 

bakteri berdasarkan struktur, fisiologi dan komposisi molekulnya adalah 

konsep yang telah lama. Bakteri baru sewaktu-waktu dapat ditemukan 

dan dikelompokkan berdasarkan keterangan terbaru, oleh karena itu untuk 

perincian ciri-ciri spesies yang termasuk ke dalam setiap kelompok 

perlulah dicari keterangan dari Bergey’s Manual. Bergey’s Manual itu 

dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi bakteri bakteri yang 

baru ditemukan. Miskonsepsi ini termasuk jenis obsolete concepts and 

terms. Obsolete Concepts and Terms yang terdapat pada buku teks dapat 

mengakibatkan peserta didik mengalami ketertinggalan konsep terbaru 

dari ahi atau literatur terbaru. Konsep yang peserta didik baca adalah 

konsep lama yang sudaj tidak dipakai lagi, sehingga berpotensi 

menyebabkan miskonsepsi bagi mereka. 
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  Kategori oversimplification juga ditemukan pada materi bakteri yaitu 

“Dengan menggunakan miskroskop cahaya, perbesaran 1.000 x dan 

minyak emersi, kita dapat mengetahui ukuran dan bentuk-bentuk 

bakteri”. Sedangkan Konsep menurut literatur: Kebanyakan bakteri 

bentuknta begitu kecil, mereka dapat dilihat dengan mikroskop cahay 

dengan perbesaran tinggi (Black, 2012: 3). Walaupun bakteri amat kecil 

ukuranya, namum dapat diukur dengan relatif mufdah serta tepat. 

Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan bantuan mikroskop 

dilengkapi dengan micrometer okuler, suatu piringan yang di ukir dengan 

garis-garis dengan jarak yang sama (Pelczar, 1986: 101). 

  Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa konsep pada 

buku teks kurang lengkap. Dalam rangka mengetahui ukuran bakteri, 

tidak hanya mikroskop cahaya dengan perbesaran tinggi dan minyak 

imersi, namun perlu dilengkapi pula dengan micrometer okuler untuk 

menghitung ukuran baketri yang terlihat. 

  Pada materi protista juga ditemukan miskonsepsi yaitu “Termofil 

ekstrem disebut juga termoasidofilik karena hidup ditempat yang bersuhu 

tinggi dan bersifat asam”. Sedangkan Konsep menurut literatur: Termofil 

adalah mikroorganimse yang mampu tumbuh pada suhu tinggi. Banyak 

organisme ini memiliki suhu pertumbuhan optimum 50-60 oC, kira-kira 

suhu air dari keran air panas. Banyak termofil tidak dapat tumbuh pada 

suhu di bawah 45 oC (Tortora, 2010: 158). Termofil ekstrem tumbuh 

dengan baik pada suhu di atas 85o C (Willey, 2008: 48). Termosidofil 

tumbuh paling baik pada pH asam dan suhu tinggi (Willey, 2008: 508). 

  Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa termofil ekstrem 

berbeda dengan termoasidofilik. Termofil ekstrem adalah yang mampu 

tumbuh pada suhu tinggi sedangkan Berdasarkan perbandingan tersebut, 

diketahui bahwa pengelompokan bakteri berdasarkan struktur, fisiologi 



 
 

 

 

 
37 

 

 

dan komposisi molekulnya adalah konsep yang telah lama. Bakteri baru 

sewaktu-waktu dapat ditemukan dan dikelompokkan berdasarkan 

keterangan terbaru, oleh karena itu untuk perincian ciri-ciri spesies yang 

termasuk ke dalam setiap kelompok perlulah dicari keterangan dari 

Bergey’s Manual. Bergey’s Manual itu dapat digunakan untuk 

membantu mengidentifikasi bakteri bakteri yang baru ditemukan. 

Miskonsepsi ini termasuk jenis obsolete concepts and terms. Obsolete 

Concepts and Terms yang terdapat pada buku teks dapat mengakibatkan 

peserta didik mengalami ketertinggalan konsep terbaru dari ahi atau 

literatur terbaru. Konsep yang peserta didik baca adalah konsep lama 

yang sudaj tidak dipakai lagi, sehingga berpotensi menyebabkan 

miskonsepsi bagi mereka. 

  Kategori oversimplification juga ditemukan pada materi bakteri yaitu 

“Dengan menggunakan miskroskop cahaya, perbesaran 1.000 x dan 

minyak emersi, kita dapat mengetahui ukuran dan bentuk-bentuk 

bakteri”. Sedangkan Konsep menurut literatur: Kebanyakan bakteri 

bentuknta begitu kecil, mereka dapat dilihat dengan mikroskop cahay 

dengan perbesaran tinggi (Black, 2012: 3). Walaupun bakteri amat kecil 

ukuranya, namum dapat diukur dengan relatif mufdah serta tepat. 

Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan bantuan mikroskop 

dilengkapi dengan micrometer okuler, suatu piringan yang di ukir dengan 

garis-garis dengan jarak yang sama (Pelczar, 1986: 101). 

  Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa konsep pada 

buku teks kurang lengkap. Dalam rangka mengetahui ukuran bakteri, 

tidak hanya mikroskop cahaya dengan perbesaran tinggi dan minyak 

imersi, namun perlu dilengkapi pula dengan micrometer okuler untuk 

menghitung ukuran baketri yang terlihat. 
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  Pada materi protista juga ditemukan miskonsepsi yaitu “Termofil 

ekstrem disebut juga termoasidofilik karena hidup ditempat yang bersuhu 

tinggi dan bersifat asam”. Sedangkan Konsep menurut literatur: Termofil 

adalah mikroorganimse yang mampu tumbuh pada suhu tinggi. Banyak 

organisme ini memiliki suhu pertumbuhan optimum 50-60 oC, kira-kira 

suhu air dari keran air panas. Banyak termofil tidak dapat tumbuh pada 

suhu di bawah 45 oC (Tortora, 2010: 158). Termofil ekstrem tumbuh 

dengan baik pada suhu di atas 85o C (Willey, 2008: 48). Termosidofil 

tumbuh paling baik pada pH asam dan suhu tinggi (Willey, 2008: 508). 

  Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa termofil ekstrem 

berbeda dengan termoasidofilik. Termofil ekstrem adalah yang mampu 

tumbuh pada suhu tinggi sedangkan termoasidofilik adalah organisme 

yang tumbuh paling baik pada pH asam dan suhu tinggi. Kategori 

miskonsepsi pada materi ini yaitu misidentification. Misidentifications 

yang ditemukan dalam buku teks sangat berpotensi menyebabkan 

miskonsepsi yang fatal bagi peserta didik karena konsep yang dinyatakan 

oleh penulis bertentangan dengan konsep yang benar dari literatur atau 

ahli. 

  Miskonsepsi juga ditemukan pada materi virus, kalimat miskonsepsi 

pada materi virus yaitu “Cara pencegahan penularan influenza yang 

cukup efektif adalah dengan menjaga kesehatan pribadi dan kebiasaan 

higenis yang baik, seperti tidak menyentuh mata, hidung, mulut dan 

sering mencuci tangan”. Sedangkan Konsep menurut literatur: Sebagai 

upaya pencegahan, WHO merekomendasikan untuk orang-orang yang 

mempunyai risiko tinggi kontak dengan unggas atau orang yang 

terinfeksi, dapat diberikan terapi profilaksis dengan 75 mg oseltamivir 

sekali sehari, selama 7 sampai 10 hari dan Beberapa hal yang patut 

diperhatikan untuk mencegah semakin meluasnya infeksi H5N1 pada 
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manusia adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga 

kebersihan diri, gunakan penutup hidung dan sarung tangan apabila 

memasuki daerah yang telah terjangkiti atau sedang terjangkit virus flu 

burung, dan amati dengan teliti kesehatan kita apabila telah melakukan 

kontak dengan unggas/burung. Segeralah cari perhatian medis apabila 

timbul gejala-gejala demam, infeksi mata, dan/atau ada gangguan 

pernafasan (Radji, 2006 : 13) 

  Berdsarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa konsep pada 

buku teks kurang lengkap. Dalam upaya pencegahan inflienza jenis 

H5N1 tersebut tidak cukup hanya dengan menjaga kebersihan dan 

kesehatan, namun juga perlu diperhatikan kontak dengan unggas atau 

orang yang sedang terinfeksi. 

  Berdasarkan hasil analisis miskonsepsi pada kedua buku teks, 

miskonsepsi paling banyak ditemukan pada materi bakteri, virus dan juga 

protista. Hal ini terjadi karena ketiga materi tersebut merupakan materi 

esensial dan pada ketiga materi itu banyak istilah asing atau bahasa 

ilmiah yang mungkin akan membuat siswa kesulitan dalam 

memahaminya. Tidak jarang kalimat atau konsep pada buku teks 

dirangkai dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami 

mengingat buku-buku tersebut juga digunakan oleh para siswa. Hal itulah 

yang menjadi faktor ditemukannya banyak miskonsepsi pada ketiga 

materi tersebut. Kategori miskonsepsi yang paling banyak yaitu 

oversimplification. 

  Hal ini sesuai dengan penelitian Tri Ayunda Wijiningsih (2016). 

Pada penelitian ini juga ditemukan miskonsepsi pada materi yang banyak 

menggunakan  istilah latin dan juga konsep yang sulit. Sedangkan pada 

penelitian Tri Ayunda Wijiningsih (2016) miskonsepsi yang paling parah  

ditemukan pada kategori misidentification, karena konsep yang masuk 
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dalam kategori ini berbeda sepenuhnya dengan konsep yang dinyatakan 

oleh para ilmuan atau dengan kata lain konsep tersebut salah total 

  Miskonsepsi merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan 

pengertian yang diterima pakar dalam bidang tersebut (Dermiana, 2011 : 

16). Bentuknya dapat berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang 

tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif atau pandangan yang 

naif (Liliawati, 2008 : 25). 

  Miskonsepsi merupakan ketidaksesuaian konsep yang diutarakan 

dengan pengertian ilmiah secara umum atau tidak sesuai dengan apa 

yang disepakati oleh pakar ahli (Tekkaya, 2002 : 14). Sumber 

miskonsepsi bisa berasal dari buku teks yang digunakan dalam 

pembelajaran, guru yang salah menafsirkan, dan atau siswa. Miskonsepsi 

ini akan menyebabkan terhalangnya proses pemahaman materi biologi 

(Tekkaya, 2002 : 15). Buku teks merupakan acuan wajib bagi guru dan 

siswa tentunya harus terlebih dahulu terhindar dari miskonsepsi. Hal 

tersebut merujuk kepada fungsi dari buku teks yang digunakan sebagai 

sumber informasi dan sebagai alat dasar pembelajaran (Oakes & Marisa, 

2002 : 13). Buku teks memainkan peran yang penting dalam proses 

pembelajaran. Kesalahan konsep pada buku teks seharusnya sudah 

diketahui sebelum proses pembelajaran dimulai, sehingga miskonsepsi 

akibat dari pengunaan buku teks dapat terhindarkan (Bahar, 2003 : 5).  

C. Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian analisis miskonsepisi buku ini memiliki ketrebatsan dan 

kelemahan penelitian dalam hal penganalsis tidak memenuhi syarat 

sebagai ahli dalam bidang biologi  untuk menganalisis miskonsepsi yang 

terdapat pada buku tersebut. Analisi juga hanya dilakukan oleh satu orang 

saja, tidak didampingi oleh tim ahli (guru/dosen) dibidang biologi. Hasil 
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analisis penelitian ini juga tidak divalidasi atau tidak diujikan kepada  tim 

ahli (guru/dosen) bidang biologi, sehingga hasil yang peroleh meragukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengidentifikasi 

miskonsepsi pada buku teks biologi SMA kelas X kurikulum 2013 yang 

digunakan di SMA Kabupaten Tanah Datar didapatkan kesimpulan. 

Secara keseluruhan ditemukan 15 miskonsepsi, yakni Misidentifications 

(MI) sebesar 20%, Overgeneralizations (OG) sebesar 10%, 

Oversimplifications (OS) sebesar 45%, Undergeneralizations (UG) 

sebesar 20%, dan Obsolote Concepts and Terms (OCT) sebesar 5%,. Pada 

Buku X ditemukan sebanyak 3 miskonsepsi, yakni Misidentifications (MI) 

33%, Overgeneralizations (OG) 0%, Oversimplifications (OS) 67%, dan 

Undergeneralizations (UG) 0%, dan Obsolote Concepts and Terms (OCT) 

0%. Pada Buku Y ditemukan sebanyak 12 miskonsepsi, yakni 

Misidentifications (MI) 8,3%, Overgeneralizations (OG) 8,3%, 

Oversimplifications (OS) 50%, Undergeneralizations (UG) 25% dan 

Obsolote Concepts and Terms (OCT) 8,3%. 

B. Saran 

 

Sebagaimana hasil data analisis yang telah disajikan, maka penulis 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Guru sebaiknya tidak selalu berpatokan pada satu buku teks 

biologi saja, karena buku-buku teks tersebut ada yang mengalami 

miskonsepsi. 

2. Guru sebaiknya harus mengetahui informasi lebih banyak 

mengenai materi biologi, sehingga jika terjadi miskonsepsi pada 

buku teks guru dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak 

terjadi miskonsepsi pada siswa dengan memberikan penjelasan 

yang sebenarnya. 
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3. Siswa juga diharapkan untuk memperoleh informasi tidak selalu 

dari satu sumber saja, melainkan dari sumber lain juga sehingga 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa dapat berkurang. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengangkat materi biologi 

yang lainnya dan buku teks biologi lainnya, karena masih banyak 

ditemukan miskonsepsi pada buku teks biologi. 
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