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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kesesuaian label konsep 

hidrolisis garam pada materi ajar kimia SMA/MA Kelas XI terhadap kurikulum 

2013, (2) mendeskripsikan struktur makro wacana dalam materi ajar kimia 

SMA/MA Kelas XI pada konsep hidrolisis garam, dan (3) mendeskripsikan 

proposisi yang berpotensi kesalahan konsep yang terdapat dalam materi ajar kimia 

SMA/MA Kelas XI pada konsep hidrolisis garam. 

Buku teks yang digunakan adalah buku teks A karangan Ungggul Sudarmo 

yang diterbitkan oleh Erlangga dan buku teks B karangan Suparmin dkk diterbitkan 

oleh Mediatama. Instrumen yang digunakan ada 3 yaitu (1) matriks kesesuaian label 

konsep dengan teks asli, (2) matriks identifikasi proposisi makro-mikro dan model 

makro wacana, dan (3) tabel proposisi yang menimbulkan kesalahan konsep. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa label konsep yang terdapat pada buku 

teks A dan buku teks B masing-masing berjumlah 15 label konsep dan 16 label 

konsep. Ditinjau dari kesesuaian dengan kurikulum 2013, label konsep buku teks A 

dan buku teks B sesuai dengan kurikulum 2013. Label konsep yang sama terdapat 

pada buku teks A dan buku teks B berjumlah 13 label konsep dan sesuai dengan 

kurikulum 2013. Struktur makro wacana pada buku teks A pembahasan konsep 

pada dimensi elaborasi mencapai level 4 dan dimensi progresi pada level 2 terdapat 

2 konsep, sedangkan pada buku teks B pembahasan konsep pada dimensi elaborasi 

mencapai level 4 dan dimensi progresi pada level 2 terdapat 2 konsep. Proposisi 

yang berpotensi kesalahan konsep pada buku teks A yaitu pada contoh soal tidak 

dituliskan rumus untuk menghitung pH larutan dan rumus untuk menghitung mol. 

Proposisi yang berpotensi kesalahan konsep pada buku teks B yaitu terdapat 

kesalahan penulisan pada rumus hubungan Kh dengan Ka dan Kw  dan penulisan 

pada rumus menghitung [H+]. 

 


