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BAB IV 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

 

 

 

A. Deskripsi Data 

 Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berupa pernyataan dan pertanyaan 

pada buku teks Biologi SMA kelas XI materi sel yang paling banyak digunakan di 

SMA Negeri di Kabupaten Jombang berdasarkan hasil angket pada konsep yang 

dianggap memerlukan penerapan KPS dalam kegiatan pembelajaran, yaitu konsep 

sel. 

 Melalui hasil angket yang disebarkan melalui Google Formulir, buku teks 

yang paling banyak digunakan di SMA Negeri di Kabupaten Jombang adalah buku 

teks Biologi SMA kelas XI karangan Irnaningtyas dan Yossa Istiadi dari Penerbit 

Erlangga tahun 2014 (buku A). Kemudian dipilih satu buku sebagai pembanding 

buku A terkait keberadaan KPSnya yaitu buku teks Biologi SMA kelas XI karangan 

Sri Pujianto dan Rejeki Siti Ferniah dari Penerbit Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

tahun 2014 (buku B). Aspek KPS dianalisis dari segi konten, kerja sains, dan latihan 

soal. Data diperoleh dari instrumen analisis KPS dari segi konten, kerja sains, dan 

latihan soal yang diisi oleh peneliti. Gambaran terkait hasil penelitian diperlihatkan 

melalui tabel berikut: 

Tabel 4.1 Analisis Aspek KPS dari Segi Konten 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi/Mengamati ✓ ✓ 

2 Klasifikasi/Mengelompokkan ✓ ✓ 



49 
 

 
 

3 Interpretasi/Menafsirkan - - 

4 Prediksi - - 

5 Mengajukan Pertanyaan ✓ - 

6 Mengajukan Hipotesis - - 

7 Merencanakan Percobaan - - 

8 Menggunakan Alat/Bahan - - 

9 Menerapkan Konsep - ✓ 

10 Mengomunikasikan ✓ ✓ 

∑ 4 4 

 

 Analisis KPS dari segi konten dilakukan dengan menganalisis pernyataan-

pernyataan pada setiap buku berdasarkan indikator aspek KPS menurut Rustaman, 

meliputi aspek observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, mengajukan pertanyaan, 

mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan, 

menerapkan konsep, dan mengomunikasikan. Langkah awal yang dilakukan adalah 

melakukan dokumentasi terhadap pernyataan-pernyataan konsep sel dari masing-

masing buku, pernyataan tersebut selanjutnya dianalisis dari masing-masing buku 

dengan distribusi pernyataan yang berbeda-beda. Pernyataan yang diperoleh 

kemudian ditelaah mengenai aspek-aspek KPS apa saja yang dikembangkan dan 

dijabarkan dalam lembar observasi. 
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Gambar 4.1 Keberadaan Aspek Observasi dan Mengajukan Pertanyaan dalam Buku A 

dari Segi Konten 
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Gambar 4.2 Keberadaan Aspek Klasifikasi dalam Buku A dari Segi Konten 

 

 

Gambar 4.3 Keberadaan Aspek Menerapkan Konsep dan Mengomunikasikan dalam 

Buku B dari Segi Konten 
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Gambar 4.4 Keberadaan Aspek Observasi dan Klasifikasi dalam Buku B dari Segi 

Konten 

 

Tabel 4.2 Analisis Aspek KPS dari Segi Kerja Sains 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi/Mengamati ✓ ✓ 

2 Klasifikasi/Mengelompokkan ✓ ✓ 

3 Interpretasi/Menafsirkan ✓ ✓ 

4 Prediksi - - 

5 Mengajukan Pertanyaan - - 

6 Mengajukan Hipotesis - - 

7 Merencanakan Percobaan - - 

8 Menggunakan Alat/Bahan ✓ ✓ 

9 Menerapkan Konsep ✓ ✓ 

10 Mengomunikasikan ✓ ✓ 

∑ 6 6 
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Analisis buku teks dari segi konten berdasarkan KPS dilakukan dengan 

menganalisis pernyataan-pernyataan yang ada sebagaimana yang dilakukan untuk 

pernyataan dari segi konten sebelumnya. Buku A dan buku B memuat 3 kerja sains 

dalam konsep sel yaitu mengenai konsep sel hewan dan tumbuhan, difusi dan 

osmosis, dan pembelahan sel.  

Setiap aspek KPS dianalisis berdasarkan indikator menurut Rustaman. 

Aspek observasi memuat 2 indikator yaitu menggunakan sebanyak mungkin indra 

dan menggunakan fakta relevan. Aspek Klasifikasi terdiri atas 6 indikator yaitu 

mencatat hasil pengamatan, menemukan persamaan dan perbedaan, mengontraskan 

ciri, membandingkan, mencari dasar suatu pengelompokan, dan menghubungkan 

hasil-hasil pengamatan. Aspek interpretasi terdiri atas 2 indikator yaitu menemukan 

pola dalam 1 seri pengamatan dan menyimpulkan. Aspek prediksi terdiri atas 2 

indikator yaitu menggunakan pola/hasil pengamatan dan mengemukakan apa yang 

mungkin terjadi dalam keadaan yang belum diamati. Aspek berhipotesis terdiri atas 

2 indikator yaitu mengetahui bahwa setiap kejadian dapat dijelaskan dengan 

beberapa penjelasan dan menyadari suatu praduga harus diperkuat dengan bukti. 

Aspek merencanakan percobaan/penelitian terdiri atas 4 indikator yaitu 

menentukan alat/bahan, menentukan variabel, menentukan objek yang akan diukur, 

diamati, dan dicatat, dan menentukan langkah kerja. Aspek menggunakan 

alat/bahan terdiri atas 3 indikator yaitu mampu menggunakan alat dan bahan dengan 

benar, mengetahui alasan digunakannya alat/bahan tersebut, dan mengetahui 

bagaimana menggunakan alat dan bahan. Aspek menerapkan konsep terdiri atas 2 
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indikator yaitu mampu menerapkan konsep pada keadaan yang baru ditemui dan 

menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan kejadian yang 

dialami. Aspek mengomunikasikan terdiri atas 5 indikator yaitu 

memberikan/menggambarkan data empiris hasil percobaan dengan menggunakan 

grafik, tabel, atau diagram, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, 

mejelaskan hasil percobaan, membaca grafik, tabel, atau diagram, dan 

mendiskusikan hasil kegiatan, suatu masalah, atau suatu peristiwa. 

 

Gambar 4.5 Keberadaan Aspek KPS dari Segi Kerja Sains dalam Buku A 
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Tabel 4.3 Analisis Aspek KPS dari Segi Latihan Soal 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi/Mengamati ✓ ✓ 

2 Klasifikasi/Mengelompokkan ✓ ✓ 

3 Interpretasi/Menafsirkan - - 

4 Prediksi ✓ - 

5 Bertanya - - 

6 Mengajukan Hipotesis - - 

7 Merencanakan Percobaan - - 

8 Menggunakan Alat/Bahan - - 

9 Mengaplikasikan - - 

10 Mengomunikasikan - - 

∑ 3 2 

  

Analisis buku teks dari segi latihan soal berdasarkan KPS dilakukan dengan 

menganalisis setiap pertanyaan pada masing-masing buku teks, baik soal pilihan 

ganda maupun essay. Sama halnya dengan analisis dari segi konten dan kerja sains, 

setiap pertanyaan dianalisis berdasarkan aspek dan indikator menurut Rustaman. 

 Contoh-contoh pertanyaan yang mengembangkan aspek KPS dan indikator 

menurut Rustaman dalam buku teks diantaranya sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Keberadaan Aspek Observasi dan Klasifikasi dalam Buku A dari Segi 

Latihan Soal 
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Gambar 4.7 Keberadaan Aspek Prediksi dalam Buku A dari Segi Latihan Soal 
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Gambar 4.8 Keberadaan Aspek Observasi dan Klasifikasi dalam Buku B dari Segi 

Latihan Soal 

 

 

B. Temuan Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian terkait analisis buku teks biologi, peneliti 

mendapatkan beberapa temuan yang mampu mengambarkan isi buku teks secara 

deskriptif yang tidak terdapat dalam instrumen penelitian. Temuan-temuan tersebut 

sebagai berikut: 
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1. Penilaian LKS lebih terfokus pada aspek penilaian secara kognitif, hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya soal latihan yang cenderung berkenaan dengan 

evaluasi kompetensi siswa secara kognitif. 

2. Latihan soal yang dikembangkan dalam masing-masing buku teks belum 

sepenuhnya sesuai dengan indikator dalam KD, KD untuk konsep sel mencapai 

level C6 (menciptakan) akan tetapi latihan soal yang disajikan hanya mencapai 

level kognitif C1 (mengingat) dan C2 (memahami). 

 

C. Analisis Data  

Data hasil penelitian yang didapatkan berupa frekuensi dan nilai persentase 

kesesuaian munculnya aspek KPS yang dikembangkan dari analisis buku teks dari 

segi konten, kerja sains, latihan soal, dan secara keseluruhan pada materi sel. 

Frekuensi dan nilai persentase kesesuaian diperlihatkan dalam bentuk tabel.  

1. Hasil Analisis KPS dari Segi Konten 

Berdasarkan hasil analisis KPS pada buku teks dilihat dari segi konten, kerja 

sains, dan latihan soal menggambarkan adanya perbedaan penyebaran pernyataan-

pernyataan yang mengembangkan aspek KPS pada masing-masing buku teks yang 

analisis. Tabel 4.4 memperlihatkan hasil rekapitulasi kemunculan aspek KPS yang 

dikembangkan dari segi konten yang disajikan dalam buku teks biologi kelas IX 

pada konsep sel. 

Tabel 4.4 Kemunculan Aspek KPS dari Segi Konten 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi 2 9 

2 Klasifikasi 1 1 

3 Interpretasi 0 0 
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4 Prediksi 0 0 

5 Mengajukan Pertanyaan 1 0 

6 Mengajukan Hipotesis 0 0 

7 Merencanakan Percobaan 0 0 

8 Menggunakan Alat/Bahan 0 0 

9 Menerapkan Konsep 0 1 

10 Mengomunikasikan 1 5 

  

 Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bawasanya tidak semua aspek KPS 

dikembangkan dalam masing-masing buku yang dianalisis. Frekuensi kemunculan 

tiap-tiap aspek juga menunjukkan angka yang berbeda. Buku A mengembangkan 4 

aspek meliputi observasi, klasifikasi, mengajukan pertanyaan, dan 

mengomunikasikan, sedangkan 6 aspek lainnya tidak satupun yang dikembangkan 

pada pernyataan-pernyataan yang terdapat di buku A. Sama halnya dengan buku A, 

buku B juga mengembangkan 4 aspek KPS dari segi konten, meliputi observasi, 

klasifikasi, menerapkan konsep, dan mengomunikasikan. 

 Kemunculan tiap aspek dari buku A adalah aspek observasi yang 

dikembangkan melalui 2 pernyataan, klasifikasi 1 pernyataan, mengajukan 

pertanyaan 1 pernyataan, mengomunikasikan 1 pernyataan, adapun 6 aspek lainnya 

meliputi interpretasi, prediksi, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, 

menggunakan alat/bahan, dan menerapkan konsep tidak dikembangkan pada 

pernyataan-pernyataan pada buku A. 

 Pada buku B, aspek observasi dikembangkan dalam 9 pernyataan, aspek 

klasifikasi 1 pernyataan, aspek menerapkan konsep 1 pernyataan, aspek 

mengomunikasikan 1 pernyataan dan 6 aspek lainnya yaitu interpretasi, prediksi, 

mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, dan 

menggunakan alat/bahan tidak dikembangkan. 
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 Nilai persentase kesesuaian analisis KPS buku teks dari segi konten 

diperoleh berdasarkan data pada tabel 4.4. Persentase kesesuaian dihasilkan dari 

perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus deskriptif persentase. Nilai 

persentase kesesuaian analisis KPS dari segi konten diperlihatkan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Persentase Kesesuaian Buku Teks dengan KPS dari Segi Konten 

No Buku Teks Biologi Kelas 

XI 

Tingkat Kesesuaian 

Persentase 

Kesesuaian 

Kategori 

1 Buku A 40% Sesuai 

2 Buku B 40% Sesuai 

 

2. Hasil Analisi KPS dari Segi Kerja Sains 

Hasil analisis buku teks dari segi kerja sains dari masing-masing buku teks 

menunjukkan kemunculan aspek yang sama dengan jumlah frekuensi yang berbeda. 

Buku A dan Buku B memuat 3 kerja sains dalam konsep sel. Pada setiap kerja sains 

mengembangkan lebih dari satu aspek KPS. Data kemunculan aspek KPS pada 

buku teks dari segi kerja sains disajikadiperlihatkan dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Kemunculan Aspek KPS dari Segi Kerja Sains 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi 3 3 

2 Klasifikasi 3 3 

3 Interpretasi 2 1 

4 Prediksi 0 0 

5 Mengajukan Pertanyaan 0 0 

6 Mengajukan Hipotesis 0 0 

7 Merencanakan Percobaan 0 0 

8 Menggunakan Alat/Bahan 3 3 

9 Menerapkan Konsep 2 2 

10 Mengomunikasikan 3 3 
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Melalui Tabel 4.6 dapat dilihat bahwasanya buku A dan buku B sama-sama 

mengembangkan 6 aspek KPS. Buku A mengembangkan aspek observasi, 

klasifikasi, menggunakan alat/bahan, dan mengomunikasikan dalam 3 kerja sains. 

Sedangkan aspek interpretasi dan menerapkan konsep hanya dikembangkan dalam 

2 kerja sains dan 4 aspek lainnya yaitu prediksi, mengajukan pertanyaan, 

mengajukan hipotesis, dan merencanakan percobaan tidak dikembangkan. 

Buku B mengembangkan 6 aspek, secara detail buku B mengembangkan 

aspek observasi, klasifikasi, menggunakan alat/bahan, dan mengomunikasikan 

dalam 3 kerja sains, aspek menerapkan konsep dalam 2 kerja sains, aspek 

interpretasi dalam 1 kerja sains, dan 4 aspek lainnya tidak dikembangkan. 

Nilai persentase kesesuaian buku teks dilihat dari segi kerja sains 

diperlihatkan pada tabel 4.7 yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus 

deskriptif persentase berdasarkan data pada tabel 4.6. 

Tabel 4.7 Persentase Kesesuaian Buku Teks dengan KPS dari Segi Kerja Sains 

No Buku Teks Biologi Kelas 

XI 

Tingkat Kesesuaian 

Persentase 

Kesesuaian 

Kategori 

1 Buku A 60% Sesuai 

2 Buku B 60% Sesuai 

 

3. Hasil Analisis KPS dari Segi Latihan Soal 

Hasil analisis buku teks dilihat dari segi latihan soal dari masing-masing 

buku teks menunjukkan kemunculan aspek dan jumlah frekuensi yang berbeda. 

Pernyataan-pernyataan dikembangkan dari segi latihan soal baik pilihan ganda 

maupun essay. Buku A terdiri atas 20 soal memuat 15 bentuk soal pilihan ganda 

dan 5 soal essay, sedangkan buku B terdiri atas 36 soal memuat 20 bentuk soal 
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pilihan ganda dan 16 soal essay. Data kemunculan aspek KPS dari segi latihan soal 

dari keuda buku teks yang dianalisis diperlihatkan dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Kemunculan Aspek KPS dari Segi Latihan Soal 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi 5 4 

2 Klasifikasi 2 5 

3 Interpretasi 0 0 

4 Prediksi 1 0 

5 Mengajukan Pertanyaan 0 0 

6 Mengajukan Hipotesis 0 0 

7 Merencanakan Percobaan 0 0 

8 Menggunakan Alat/Bahan 0 0 

9 Menerapkan Konsep 0 0 

10 Mengomunikasikan 0 0 

 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwasanya jumlah aspek KPS yang 

dikembangkan pada buku teks dari segi latihan soal pada buku A hanya 3 aspek 

saja. Aspek observasi dikembangkan dari 5 pertanyaan, 4 diantaranya dari soal 

pilihan ganda dan 1 dari soal essay. Aspek klasifikasi dikembangkan dari 2 

pertanyaan, 1 bentuk soal pilihan ganda dan 1 soal essay. Aspek prediksi hanya 

dikembangkan dari 1 pertanyaan pada soal essay, sedangkan aspek lainnya meliputi 

interpretasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan 

percobaan, menggunakan alat/bahan, menerapkan konsep, dan mengomunikasikan 

tidak dikembangkan dalam pertanyaan dalam buku A. 

 Terdapat 2 aspek yang dikembangkan dalam buku B dilihat dari segi latihan 

soal, yaitu aspek observasi yang dikembangkan dalam 4 pertanyaan yaitu 3 dari 

bentuk soal pilihan ganda dan 1 soal essay. Aspek klasifikasi dikembangkan dalam 

5 pertanyaan, 3 dari bentuk soal pilihan ganda dan 2 soal essay, sedangkan 8 aspek 

lainnya meliputi interpretasi, prediksi, mengajukan pertanyaan, mengajukan 
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hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan, menerapkan konsep, 

dan mengomunikasikan tidak dikembangkan dalam pertanyaan di buku B. 

Nilai persentase kesesuaian analisis buku teks dilihat dari segi latihan soal 

diperoleh dari data pada Tabel 4.8. Persentase kesesuaian isi di dapatkan dari hasil 

perhitungan dengan menggunakan rumus deskriptif persentase. Nilai persentase 

kesesuaian kedua buku teks dari segi latihan soal diperlihatkan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Persentase Kesesuaian Buku Teks dengan KPS dari Segi Latihan Soal 

No Buku Teks Biologi Kelas 

XI 

Tingkat Kesesuaian 

Persentase 

Kesesuaian 

Kategori 

1 Buku A 30% Tidak Sesuai 

2 Buku B 20% Tidak Sesuai 

 

4. Hasil Analisis KPS Secara Keseluruhan 

Aspek KPS yang dikembangkan secara keseluruhan dalam pernyataan dan 

pertanyaan dalam buku teks biologi kelas XI materi sel dari masing-masing buku 

yang dianalisis dapat dilihat dalam Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Kemunculan Aspek KPS Secara Keseluruhan 

No Aspek KPS yang Dikembangkan Buku A Buku B 

1 Observasi ✓ ✓ 

2 Klasifikasi ✓ ✓ 

3 Interpretasi ✓ ✓ 

4 Prediksi ✓ - 

5 Mengajukan Pertanyaan ✓ - 

6 Mengajukan Hipotesis - - 

7 Merencanakan Percobaan - - 

8 Menggunakan Alat/Bahan ✓ ✓ 

9 Menerapkan Konsep ✓ ✓ 

10 Mengomunikasikan ✓ ✓ 
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 Melalui Tabel 4.10 diperlihatkan bahwasanya secara keseluruhan aspek 

KPS yang dikembangkan dalam buku teks biologi kelas XI materi sel menunjukkan 

kemunculan aspek yang berbeda. Buku A mengembangkan 8 aspek KPS meliputi 

aspek observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, mengajukan pertanyaan, 

menggunakan alat/bahan, menerapkan konsep, dan mengomunikasikan. Dalam 

buku A secara keseluruhan terdapat 2 aspek yang tidak dikembangkan yaitu aspek 

mengajukan hipotesis dan merencanakan percobaan. Buku B menggembangkan 6 

aspek KPS yaitu aspek observasi, klasifikasi, interpretasi, menggunakan alat/bahan, 

menerapkan konsep, dan menggomunikasikan, sedangkan 4 aspek lainnya yang 

tidak dikembangkan adalah aspek prediksi, mengajukan pertanyaa, mengajukan 

hipotesis, dan merencanakan percobaan. 

 Nilai persentase kesesuaian isi kemunculan seluruh aspek KPS berdasarkan 

data pada Tabel 4.10. Nilai persentase kesesuaian masing-masing buku teks dari 

segi latihan soal diperlihatkan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Persentase Kesesuaian Buku Teks Secara Keseluruhan 

No Buku Teks Biologi Kelas 

XI 

Tingkat Kesesuaian 

Persentase 

Kesesuaian 

Kategori 

1 Buku A 80% Sangat Sesuai 

2 Buku B 60% Sesuai 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 bisa diketahui bahwasanya buku A yang dianalisis 

dikategorikan sangat sesuai dan buku B dikategorikan sesuai dengan keterampilan 

proses sains. 

 


