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ABSTRAK
PENGEMBANGAN SOAL EVALUASI BERBENTUK HOTS BERBASIS
APLIKASI ANDROID MENGGUNAKAN ISPRING SUITE 9 PADA MATERI
GENETIKA KELAS XII
Lasro Yulistiawati Sipahutar
171434051
Universitas Sanata Dharma
Pembelajaran daring merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan
dengan jarak jauh yang membutuhkan adanya fasilitas sebagai penunjang seperti
smartphone, laptop yang digunakan untuk mengakses informasi dimanapun dan
kapanpun. Pada proses pembelajaran diperlukan alat evaluasi yang digunakan
sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari
peserta didik, yang didasarkan pada sebuah pertimbangan dan kriteria tertentu.
Salah satu cara untuk evaluasi yaitu menggunakan soal kemampuan berpikir tingkat
tinggi (Higher Order of Thinking Skill). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan alat evaluasi berbetuk HOTS berbasis aplikasi android
menggunakan ispring suite 9 pada materi genetika dan mengetahui tingkat validasi
dan kelayakan soal yang telah dikembangkan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Metode
yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model pengembangan oleh Borg
and Gall dengan 5 tahapan pengembangan. Teknik yang digunakan pada penelitian
ini yaitu wawancara dan kuisioner validasi produk. Teknik analisa data pada
penelitian ini yaitu analisa kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat evaluasi berbentuk HOTS
berbasis aplikasi android menggunakan ispring suite 9 yang telah divalidasi oleh
empat validator diperoleh hasil 3,53 dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan hal
tersebut alat evaluasi berbentuk HOTS dapat diujicobakan dalam lingkup terbatas
pada pembelajaran jarak jauh.
Kata Kunci: Evaluasi, HOTS, R&D, Genetika
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF TEST EVALUATION IN THE FORM OF HOTS BASED
ON ANDROID APPLICATIONS USING ISPRING SUITE 9 FOR GENETIC
MATERIALS FOR CLASS XII
Lasro Yulistiawati Sipahutar
171434051
Sanata Dharma University
Online learning is a teaching and learning process carried out remotely that
requires supporting facilities such as smartphones, laptops that are used to access
information anywhere and anytime. In the learning process, an evaluation tool is
needed that is used as a systematic and continuous process to determine the quality
of students, which is based on certain considerations and criteria. One way to
evaluate is to use higher order thinking skills (Higher Order of Thinking Skills).
The purpose of this study was to develop an evaluation tool in the form of HOTS
based on an android application use ispring suite 9 on genetic material and
determine the level of validation and feasibility of the questions that have been
developed.
This type of research is research and development (R&D). The method used
in this study uses the development model by Borg and Gall with 5 stages of
development. The techniques used in this research are interviews and product
validation questionnaires. The data analysis technique in this research is
quantitative and qualitative analysis.
The results showed that the evaluation tool in the form of HOTS based on
an android application using ispring suite 9 which had been validated by four
validators, obtained results of 3.53 with very high criteria. Based on this, the
evaluation tool in the form of HOTS can be tested in a limited scope in distance
learning.
Keywords: Evaluation, HOTS, R&D, Genetics
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Adanya pandemi covid-19 ini memberikan dampak bagi semua sektor,
salah satunya adalah dunia pendidikan yang mengakibatkan pemerintah
menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Hal
tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
mengenai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) (BDK Jakarta Kementerian Agama). Pada pembelajaran daring tentu
terdapat beberapa permasalahan pada proses belajar mengajar yang dihadapi
pendidik, mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, media pembelajaran,
mengatur strategi pembelajaran serta menyusun perangkat alat evaluasi untuk
mengetahui hasil belajar siswa.
Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari pada
jenjang Sekolah Menengah Atas jurusan IPA dengan suatu kajian dari ilmu
pengetahuan alam yang mempelajari makhluk hidup dan lingkungan. Pada
pembelajaran tersebut menekankan aspek pengetahuan dan pemahaman, selain
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itu juga menekankan aspek aplikasi, analisis, evaluasi, persepsi dan kreativitas
pada siswa. Oleh karena itu peserta didik perlu melatih kemampuan berpikir
dan memecahkan masalah serta mengaplikasikan konsep dalam kehidupan
sehari-hari.
Pada pembelajaran biologi umumnya terdapat kompetensi inti dan
kompetensi dasar yang akan dicapai peserta didik. Namun, dengan adanya
pembelajaran jarak jauh yang terjadi pada saat ini Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan keputusan. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
Artinya pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menyesuaikan
dengan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.
Pada kondisi khusus ini dilakukan penyederhanaan kurikulum dari
kurikulum nasional dengan menyederhanakan Kompetensi Dasar sehingga
guru dan peserta didik dapat berfokus pada kompetensi esensial dan
kompetensi yang merupakan syarat untuk melanjutkan pembelajaran pada
tingkat selanjutnya. Kompetensi Dasar mata pelajaran biologi kelas X awalnya
terdiri dari 11 KD di sederhanakan menjadi 6 KD. Kompetensi Dasar kelas XI
awalnya terdiri dari 14 KD di sederhanakan menjadi 12 KD. Kompetensi Dasar
kelas XII awalnya terdiri dari 10 KD di sederhanakan menjadi 9 KD Hal
tersebut juga dapat dikatakan sebagai kurikulum darurat (Kemendikbud, 2020).
Berdasarkan hal tersebut setiap guru harus mampu membuat alat evaluasi yang
baik sehingga peserta didik mampu menguasai setiap pelajaran yang diberikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

dengan tidak hanya menghafal namun memahami setiap konsep-konsep
pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan yaitu meningkatkan proses
berpikir peserta didik dengan soal-soal penalaran tingkat tinggi. Melalui
evaluasi dapat diketahui seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu atau bernilai.
Sesuatu yang dimaksud adalah peserta didik yang berkualitas. Selain itu,
keterampilan berpikir tingkat tinggi diharapkan membantu peserta didik
mampu bersaing, sehingga tidak tertinggal oleh kemajuan zaman yang
dihambat oleh adanya pandemi covid-19.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi di
SMA N 1 Depok, SMA Xaverius Pringsewu, SMA N 1 Kroya, SMA Tarsisius
Vireta, dan SMA N 1 Bunyu diperoleh hasil bahwa pada saat pembelajaran
daring terdapat Kompetensi Dasar yang masih dirasa sulit untuk diajarkan yaitu
materi-materi yang abstrak atau objeknya renik. Adapun materi yang cukup
banyak dalam satu kompetensi dasar seperti hukum Mendel, substansi
genetika, metabolisme sel, sistem saraf, sistem reproduksi, sintesis protein,
sistem imun dan mutasi gen.
Media yang digunakan guru saat pembelajaran daring seperti, video
pembelajaran yang diambil dari youtube, gambar serta PPT/PPT recording
yang dibuat sendiri dan ada juga yang diunduh dari internet seperti ruang guru,
quiper, guru berbagi dan lain sebagainya. Model atau metode pembelajaran
yang digunakan sejauh ini hanya sebatas diskusi yang dilakukan menggunakan
platform pembelajaran online seperti Whatsapp Group, Google Class Room,
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LMS sekolah, Aplikasi Edmodo, video conference (zoom, google meet, dan
lain sebagainya).
Alat evaluasi yang dilakukan guru untuk mengukur aspek kognitif
dengan menggunakan teknik tes melalui pengerjaan soal pada aplikasi quiziz,
ulangan harian dan ujian semester baik pilihan ganda dan essay. Aspek afektif
pada siswa ditinjau dari perhatian dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran.
Pada aspek psikomotor dilihat pada praktikum mandiri yang dilakukan peserta
didik di rumah masing-masing dengan alat dan bahan yang sederhana, dimana
peserta didik memberikan bukti dari foto dan video praktikum yang
dilaksanakan.
Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa rata-rata guru dari lima
sekolah cenderung membutuhkan alat evaluasi dan media pembelajaran saat
pembelajaran daring. Pada alat evaluasi guru juga menyebutkan bahwa soalsoal HOTS (Higher Oder Thinking Skills) masih jarang ditemukan, meskipun
sudah ditinjau dari internet dan aplikasi-aplikasi lain, namun soal yang
ditemukan belum sepenuhnya termasuk kategori soal HOTS. Pada
pembelajaran daring ini guru juga menyebutkan membutuhkan alat evaluasi
interaktif yang melibatkan peserta didik secara langsung untuk menganalisis,
evaluasi dan mencipta serta dapat dipantau oleh guru mata pelajaran.
Tidak hanya pada lima sekolah tersebut, hampir seluruh Indonesia
mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Hal tersebut didukung oleh
penelitian penelitian Anugrahana (2020) yang menjelaskan hambatan pada
pembelajaran daring yaitu, kesulitan mencari jaringan internet yag membuat
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peserta didik terhambat dalam pengiriman tugas serta peserta didik yang tidak
memiliki smartphone karena sering dibawa orang tua yang sedang bekerja.
Higher Oder Thinking Skills adalah proses berpikir peserta didik
dengan level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari konsep dan
metode kognitif serta taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving,
taksonomi bloom dan taksonomi pembelajaran, pengajaran dan penilaian
(Saputra, 2016). Hal tersebut didukung oleh Widodo & Kadarwati (2013) yang
menyatakan dengan adanya soal HOTS peserta didik mampu menyelesaikan
masalah, mengkonstruksi penjelasan, menduga dan menguasai hal-hal
komplek menjadi lebih jelas. Selain itu dengan adanya HOTS siswa akan
belajar lebih mendalam, knowledge is thick, dan siswa akan memahami konsep
lebih baik.
Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurwanah, (2009)
menyatakan bahwa manfaat butir soal HOTS yang dikembangkannya dapat
melatih dan mendorong peserta didik agar dapat berpikir dengan penalaran
tingkat tinggi sehingga tidak bergantung pada pola jawaban yang dihasilkan
dari kegiatan menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. Berdasarkan hal
tersebut di masa pembelajaran daring saat ini, alat evaluasi berupa kumpulan
soal HOTS diharapkan mampu mendorong ketercapaian tujuan pembelajaran
yang dilaksanakan.
Alat evaluasi dapat dikemas dalam sebuah aplikasi yang dibuat
menggunakan salah satu software pembuatan aplikasi yaitu iSpring Suite 9.
iSpring Suite 9 merupakan sebuah alat authoring e-learning multifungsi yang
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dapat membuat berbagai macam tipe konten e-learning. Aplikasi ini dapat
digunakan untuk membuat kuis, survei, interaksi dan lain sebagainya (Anonim,
2019). Selain itu guru menyebutkan bahwa selama ini penggunaan soal HOTS
masih sekitar 25% saja.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat diperlukan adanya
pengembangan soal berbentuk HOTS berbasis aplikasi android menggunakan
ispring suite 9 pada materi genetika untuk meningkatkan kemampuan
penalaran berpikir tinggi peserta didik serta menjadi tolak ukur dalam standar
penilaian di masa pembelajaran daring.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian pengembangan ini adalah:
1. Bagaimana pengembangan alat evaluasi berbentuk HOTS berbasis
android menggunakan iSpring suite 9 pada materi genetika?
2. Bagaimana tingkat validasi dan kelayakan soal HOTS berbasis
android menggunakan iSpring suite 9 yang dikembangkan pada
materi genetika kelas XII?
C. Batasan Masalah
Pada penelitian pengembangan ini memiliki batasan tersendiri yang
digunakan peneliti agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan
memfokuskan pada tujuan penelitian. Batasan pengembangan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
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1. Materi yang digunakan pada pengembangan soal HOTS adalah materi
genetika dengan KD 3.3 yaitu “menganalisis hubungan struktur dan fungsi
gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada
makhluk hidup” dan KD 4.3 yaitu “Merumuskan urutan sintesis protein
dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetic (DNA-RNAProtein)”.
2. Mengembangkan soal HOTS dalam bentuk soal pilihan ganda dengan
ranah kognitif C4 sampai dengan C6.
3. Soal dikemas dalam bentuk aplikasi berbasis android menggunakan
iSpring suite 9 yang dapat diunduh peserta didik. Aplikasi bersifat
interaktif, soal dan kunci jawaban terhubung dengan google form. Aplikasi
hanya dapat diakses secara online.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakan penelitian pengembangan ini adalah untuk:
1. Mengetahui pengembangan alat evaluasi berbentuk HOTS berbasis
android menggunakan iSpring suite 9 pada materi genetika.
2. Mengetahui tingkat validasi dan kelayakan soal HOTS berbasis
android menggunakan iSpring suite 9 yang dikembangkan pada
materi genetika kelas XII.
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi perkembangan ilmu dan perkembangan metode:
Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan untuk menjadi seorang
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pendidik di kemudian hari. Kemudian sebagai usaha untuk menciptakan
soal evaluasi yang baru dan menarik.
2. Bagi Pendidikan:
a. Bagi guru
Penelitian ini dapat membantu pendidk pada kegiatan belajar
mengajar pada pembelajaran jarak jauh, terutama pada saat evaluasi
pembelajaran di kelas.
b. Bagi peserta didik
Meningkatkan penalaran tingkat tinggi peserta didik pada
pembelajaran jarak jauh terhadap materi yang disampaikan.
c. Bagi sekolah
Sebagai bahan referensi sekolah dalam mendukung pembelajaran
jarak jauh dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pembelajaran Daring
Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilaksanakan
dengan jarak jauh tanpa bertatap muka. Gikas & Grant (2013) menjelaskan
pembelajaran daring pada saat ini memerlukan adanya fasilitas untuk
mendukung pembelajaran seperti smartphone atau laptop yang digunakan
untuk mencari berbagai informasi dimanapun dan kapanpun. Berdasakan hal
tersebut, untuk mengakses informasi diperlukan jaringan internet dengan
konektivitas tinggi, aksesibilitas, fleksibilitas dan lainnya yang menunjang
proses pembelajaran. Sofyana & Abdul (2019) juga menjelaskan bahwa
pembelajaran daring bertujuan sebagai alernatif yang memberikan layanan
untuk pembelajaran bermutu pada jaringan yang bersifat massif dan tebuka,
sehingga

menjangkau

peminat

untuk

belajar.

Pembelajaran

daring

menggunakan beberapa platform seperti whatsapp, video conference, Edmodo,
google classroom dan lain-lain.
Sejalan dengan perkembangan waktu di abad 21 diperlukan pembaruan
dalam dunia pendidikan sebagai suatu kebutuhan untuk menghadapi
permasalahan yang semakin kompleks. Pendidikan merupakan dasar dan
kekuatan penting bagi dari ekonomi, sosial dan perkembangan manusia
(Bakhtiari, 2011). Adapun perubahan yang terjadi di abad ke-21 menurut
Trilling & Fadel, (2009) diantaranya:

9
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1. Dunia ini dihubungkan oleh teknologi dan transpotasi.
2. Layanan teknologi dan media informasi dengan pertumbuhan yang
cepat.
3. Pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi perubahan
pekejaan.
4. Kerjasama dalam penanganan lingkungan.
5. Peningkatan keamanan
6. Kebutuhan ekonomi yang bekompetisi pada persaingan global.
Pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang
pendidikan semakin menyempitnya ruang dan waktu yang selama ini sebagai
aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh
manusia (BSNP, 2010). Strategi pembelajaran pada abad ke 21 harus
disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan. Bahan pembelajaran
harus menggunakan desain yang lebih baik untuk melalui tantangan terlebih
dimasa pandemic covid-19, dimana setiap peserta didik dapat memiliki
penalaran yang tinggi sehingga dapat berkolaborasi menciptakan solusi
memecahkan masalah pembelajaran dan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
B. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga menilai proses
pembelajaran yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam keselurhan
proses pembelajaran di kelas. Uman, (2007) menyatakan bahwa proses
evaluasi merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan data objektif mulai
dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap
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tujuan program. Sedangkan menurut Arifin, (2013) mengemukakan pada
hakikatnya evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan
untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, yang didasarkan
pada sebuah pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu
keputusan.
Selain itu penjelasan mengenai evaluasi juga dijelaskan pada
Depdiknas 2006, yaitu:
1. Evaluasi

merupakan

suatu

kegiatan

mengidentifikasi

untuk

mengetahui apakah suatu program yang direncanakan telah tercapai
atau tidak, berharga atau tidak, dan dapat pula digunakan untuk
mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaanya.
2. Kemudian evaluasi berhubungan pula dengan keputusan nilai (value
judgment). Pada jenjang pendidikan evaluasi dapat pula dilakukan
terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar
tertentu atau etos kerja guru.
Berdasarkan hal tersebut Arifin (2013) menjelaskan hal yang berkaitan
dengan evaluasi, di antaranya yaitu:
1. Evaluasi merupakan sebuah proses bukan suatu hasil (produk). Pada
kegiatan pembelajaran, teknik tersebut harus dilakukan secara
terstruktur dan berkesinambungan, yang berarti dilakukan sesuai
prosedur dan aturan secara terus menerus. Hasil yang diperoleh dari
kegiatan evaluasi tersebut merupakan gambaran kualitas dari peserta
didik dalam nilai serta arti. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan
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untuk memperoleh sebuah gambaran kualitas disebut sebagai
evaluasi.
2. Tujuan dilakukannya evaluasi ialah menetukan keunggulan dari
peserta didik terlebih yang berkaitan dengan nilai dan arti.
3. Proses evaluasi diperlukan pemberian pertimbangan. Tanpa sebuah
pertimbangan suatu kegiatan tidak termasuk dari kegiatan evaluasi.
4. Memberi pertimbangan didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria
pertimbangan tersebut ialah:
1) Secara ilmiah hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.
2) Evaluator (pendidik) lebih percaya diri.
3) Menghindari unsur subjektifitas
4) Hasil evaluasi mungkin akan sama jika dilaksanakan dengan
waktu dan orang berbeda.
5) Evaluator mudah melakukan penafsiran hasil evaluasi.
Dengan demikian pada hakikatnya evaluasi pendidikan adalah:
a) Kegiatan penentu kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan
tujuan yang telah ditenukan
b) Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa umpan
balik (feed back) untuk meyempurnakan pendidikan.
Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan
merupakan sebuah kegiatan dalam suatu proses untuk menetukan kualitas dan
nilai peserta didik yang dilakukan berdasarkan pemberian pertimbangan
dengan kriteria tertentu. Secara khusus tujuan dilakukan evaluasi dalam dunia
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pendidikan adalah untuk melihat sejauh mana pemikiran dan pengetahuan
peserta didik terhadap materi yang dipelajari, baik dalam aspek kognitif,
psikomotorik dan afektif (Elis Ratnawulan, 2014).
C. Fungsi, Tujuan dan Kegunaan Evaluasi Pembelajaran
1. Fungsi Evaluasi Pembelajaran
Pada pandangan Widoyoko (2014) terdapat empat fungsi evaluasi
pembelajaran, yaitu: pertama, mengkomunikasikan efektivitas program
pembelajaran kepada orang tua melalui hasil-hasil evaluasi yang telah
dilaksanakan. Kedua, menyediakan informasi dalam pembuatan keputusan.
Informasi tersebut berguna bagi setiap tahapan dari manajemen sekolah
mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Hasil evaluasi dapat dijadikan
sebagai dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih valid dibandingkan
keputusan yang hanya berdasarkan intuisi.
Ketiga, penyempurnaan program yang sudah ada. Evaluasi
pembelajaran yang baik dapat membantu upaya-upaya dalam rangka
penyempurnaan jalannya program pembelajaran sehingga lebih efektif.
Dimana dengan instrument yang ada, hasil yang diperoleh dapat diukur dan
didiagnosis. Sehingga kelemahan yang timbul dapat ditemukan, kemudian
dianalisis serta ditentukan solusi pemecahan yang paling tepat. Keempat,
meningkatkan partisipasi. Adanya evaluasi pembelajaran, orang tua juga
akan terpanggil untuk berpartisipasi dan ikut mendukung upaya
peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Tujuan Evaluasi Pembelajaran
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Tujuan dilakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran adalah
untuk memperoleh informasi yang akurat terkait tingkat pencapaian tujuan
instruksional oleh peserta didik sehingga dapat mengetahui tindak
lanjutnya. Tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari fungsi ealuasi dapat
berupa (Daryanto, 2010):
a. Penempatan pada tempat yang tepat
b. Memberikan umpan balik
c. Diagnosis kesulitan belajar siswa
d. Menentukan kelulusan
3. Kegunaan Hasil Evaluasi Pembelajaran
Hasil evaluasi digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
a. Membantu

dalam

membua

keputusan

kesesuaian

dan

kebelangsungan tujuan pembelajaran dan kegunaan materi
pembelajaran.
b. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas dari strategi
pengajaran (metode dan teknik proses pembelajaran) yang
digunakan.
D. Penilaian dan Pengukuran Evaluasi Pembelajaran
Penilaian (assesment) merupakan sebuah proses yang dilakukan secara
sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan informasi mengenai proses
pembelajaran dan hasil belajar peserta didik yang bertujuan untuk pembuatan
keputusan berdasarkan kristeria dan pertimbangan tertentu (Arifin, 2013).
Sedangkan Sidin & Khaeruddin, (2012) menjelaskan bahwa penilaian
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merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan kualitas suatu
objek yang dilakukan melalui perbandingan antara hasil-hasil pengukuran
dengan standar penilaian tertentu. Ratnawulan & Rusdina, (2014) menjelaskan
bahwa penilaian memiliki beberapa karakteristik diantaranya:
1. Belajar Tuntas
Pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan KI-3 dan KI-4
peserta didik tidak dipersilahkan untuk melakukan pekerjaan
selanjutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
prosedur yang tepat dan memperoleh hasil yang baik.
2. Otentik
Penilaian otentik dilakukan berdasarkan masalah dunia nyata,
bukan dunia sekolah yang berarti memandang penilaian dan
pembelajaran secara sistematis. Penilaian tersebut tidak hanya
mengukur pengetahuan peserta didik, tetapi lebih menekankan
mengukur proses kegiatan yang dilakukan peserta didik.
3. Berkesinambungan
Penilaian yang berkesinambungan dilakukan untuk memperoleh
gambaran terkait perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau
proses, kemajuan dan perbaikan hasil secara berkelanjutan sebagai
bentuk penilaian proses dan berbagai jenis tes secara berkesinambunan
seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester atau ulangan kenaikan kelas.
4. Berdasarkan Acuan Kiteria
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Penilaian ini dapat dilakukan melalui perbandingan kemampuan
peserta didik dengan kriteria yang ditetapkan, seperti ketuntasan
minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan.
5. Menggunakan Teknik yang Bervariasi
Teknik evaluasi mempengaruhi seorang guru untuk menetukan
prosedur, metode, instrument, waktu pelaksanaan, sumber data dan
lainnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan du acara,
yaitu:
a. Non tes
Teknik nontes dilakukan bertjuan untuk mengetahui
sikap dan tingkah laku peserta didik. Instrument yang dapat
digunakan seperti angket, pedoman observasi, pedoman
wawancara, skala sikap, skala minat, daftar chek, rating scale,
anecdotal records, sosiometri, dan home visit.
b. Tes
Teknik tes dilakukan bertujuan untuk mengetahui
tingkat penguasaan kompetensi peserta didik menggunakan
bentuk tes alat tulis dan bentuk penilaian kinerja. Teknik
penilaian data berupa penilaian tertulis, lisan, produk,
portofolio, unjuk kerja, projek, pengamatan dan penilaian diri.
Suatu proses yang dilakukan untuk menentukan kuantitas daripada
sesuatu disebut pengukuran (measurement). Hal yang termasuk di dalamnya
yaitu peserta didik, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah dan
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lain sebagainya (Asrul,dkk., 2014). Sedangkan Azwar (2010) menyatakan
bahwa pengukuran adalah suatu cara dalam pemberian angka terhadap atribut
atau variabel suatu kontinum.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian
merupakan sebuah pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran
baik buruk dan bersifat kualitatif. Sedangkan pengukuran merupakan
perbandingan sesuatu dengan satu ukuran dan bersifat kuantitatif.
Tujuan pendidikan disesuaikan pada taksonomi yang dibuat dalam
tujuan pendidikan yang pertama kali di kemukakan oleh Benjamin S. Bloom
pada tahun 1956. Tujuan tersebut dibagi menjadi beberapa ranah kawasan,
yaitu:
1. Ranah Kognitif yaitu perilaku-perilaku yang menekankan aspek
intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis,
sintesis dan evaluasi.
2. Ranah Afektif, yaitu perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek
perasann dan semosi, seperti minat, sikap, apresiasi dan penyesuaian
diri.
3. Ranah Psikomotor, yaitu perilaku-perilaku yang menekankan aspek
keterampilan

motorik,

seperti

tulisan

tangan,

mengoperasikan suatu alat.
E. Prinsip-Prinsip, Jenis dan Syarat Evaluasi Pembelajaran
1. Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran

mengetik,

dan
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Arifin (2012) menyatakan bahwa diperlukan memperhatikan
prinsip-prinsip umum evaluasi untuk memperoleh hasil evaluasi yang
lebih baik antara lain:
1) Kontinuitas
Evaluasi tidak bisa dilaksanakan secara incidental, karena
pembelajaran merupakan sebuag proses yang kontinu. Oleh sebab itu:
a) Evaluasi dilakkan secara kontinu.
b) Hasil evaluasi yang didapatkan dalam suatu waktu harus
dihubungkan dengan hasil pada waktu sebelumnya, sehingga
memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan
peserta didik.
2) Komperhensif
Komperhensif yang dimaksud dalam melakukan evaluasi yaitu:
a) Seluruh objek dijadikan sebagai bahan evaluasi.
b) Seluruh aspek mengenai peserta didik harus dievaluasi, seperti
aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
c) Mengevaluasi objek-objek evaluasi lainnya.
3) Adil dan Objektif
Berlaku adil dan objektif dalam evaluasi dapat dilakukan dengan
cara:
a) Semua peserta didik harus dperlakukan sama.
b) Bertindak secara objektif artinya sesuai apa adanya kemampuan
peserta didik.
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c) Sikap dan prasangka yang negatif seperti like and dislike, harus
dijauhkan.
d) Evaluasi harus didasarkan pada kenyatan yang sebenarnya berupa
data dan fakta, tbukan hasil manipulasi atau rekayasa.
4) Kooperatif
Pada pelaksanaan evaluasi perlu adanya kerjasama dengan
beberapa pihak seperti orang tua, guru, kepala sekolah dan peserta
didik itu sendiri dengan tujuan agar semua pihak merasa dihargai dan
puas terhadap hasil evaluasi.
5) Praktis
Praktis berarti mudah digunakan, baik pihak yang menyusun alat
evaluasi maupun pihak yang akan menggunakan alat tersebut serta
memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal.
2. Jenis-Jenis Evaluasi Pembelajaran
1) Pre-test dan Post-test
Pre-test di lakukan pada awal kegiatan pembelajaran yang
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai
materi yang akan dipelari. Sedangkan Post-test dilakukan diakhir
pembelajaran dengan tujuan mengetahui taraf pengetahuan akhir
peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari.
2) Evaluasi Diagnostic
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Evaluasi ini dilakukan setelah penyajian sebuah satuan
pembelajaran dengan tujuan mengidentfikasi kelemahan-kelemahan
siswa beserta faktor-faktor penyebabnya (Syah, 2003).
3) Evaluasi Penempatan
Evalusi ini dilaksanakan sebagai penempatan peserta didik
dalam suatu program pendidikan tertentu yang sesuai dengan
karakteristik peserta didik.
4) Evaluasi Formatif
Evaluasi ini disebut juga sebagai tes yang dilaksanakan pada
akhir penyajian satuan pelajaran dengan tujuan dalam memperbaiki
untuk meningkatkan proses pembelajaran.
5) Evaluasi Sumatif
Evaluasi ini dapat dikatakan sebagai ulangan umum yang
dilaksanakan untuk mengukur kinerja akademik dan prestasi belajar
peserta didik diakhir proses pembelajaran yaitu pada setiap akhir
semester. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan laporan resmi dan
sebagai bahan untuk menentukan naik atau tidaknya ke kelas
berikutnya.
6) Ujian Nasioanal
Evaluasi pada ujia nasional pada dasarnya memiliki prinsip
yang sama dengan evaluasi sumatif, yaitu untuk menetukan kenaikan
status siswa (Syah, 2008).
3. Syarat Evaluasi Pembelajaran
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1) Syarat Penyusunan Alat Evaluasi
Hal yang harus dilakukan pendidik untuk menilai prestasi
belajar siswa adalah menyusun alat evaluasi berupa instrument tes
yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan indikator yang
diharapkan. Adapun syarat utama dalam penyusunan alat evaluasi
yang baik antara lain:
a. Reliabilitas, yang berarti hal tahan uji atau dapat dipercaya.
Syah (2008) mengatakan bahwa sebuah alat evaluasi dipandang
reliabel apabila memiliki konsistensi.
b. Validitas adalah keabsahan atau kebenaran. Alat evaluasi
dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya
diukur (Syah, 2008).
2) Syarat dalam Pelaksanaan Kegiatan evaluasi
Mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pelaksanaan
menurut Dimyanti & Mudjino (2006), antara lain:
a. Kesahihan, berarti ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang
seharusnya dievaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi sahih
diperlukan instrument evaluasi berupa hasil pemikiran dan
hasil pengalaman
b. Keterandalan,
kepercayaan

yaitu
bahwa

berhubungan
suatu

memberikan hasil yang tepat.

dengan

instrument

masalah

evaluasi

dapat
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c. Kepraktisan, dapat diartikan sebagai kemudahan yang terdapat
pada instrument evaluasi baik dalam mempersiapkan,
menggunakan, menginterpretasi/memperoleh hasil, maupun
kemudahan dalam menyimpannya.
F. Materi Genetika
Materi genetika merupakan materi kelas XII SMA pada KD 3.3 yaitu
“menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam
penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup” dan KD 4.3 yaitu
“Merumuskan urutan sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian
kode genetic (DNA-RNA-Protein)”. Materi tersebut memiliki kata kerja
operasional “menganalisis” yang termasuk pada ranah kognitif C4, materi ini
juga merupakan materi yang kompleks dan cukup banyak sehingga
membutuhkan penalaran yang tinggi terutama pada pembelajaran secara
daring. Salah satu upaya dalam mendorong penalaran tinggi bagi peserta didik
adalah pengembangan soal dengan level yang lebih tinggi dengan ranah
kognitif C4-C6, sehingga peserta didik tidak hanya menghafal namun
mengetahui konsep ilmiahnya.
G. Higher Order of Thinking Skill (HOTS)
Kemampuan berpikir tingkat tinggi mencakup kemampuan berpikir
kritis, logis, reflektif, metakognitif dan kreatif yang diperlukan dalam
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Schraw & Robinson (2011)
mendefinisikan soal HOTS merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai
kemampuan meningkatkan bentuk pemahaman yang lebih dalam dan
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konseptual. HOTS membutuhkan berbagai langkah-langkah pembelajaran dan
pengajaran yang direncanakan secara optimal dalam memenuhi indikator pada
HOTS itu sendiri, sehingga peserta didik memiliki keterampilan dalam
pemberian keputusan (judgment) menggunakan alasan yang masuk akal dan
ilmiah (Hamidah, 2018).
Dirjendikdasmen (2017) menjelaskan bahwa soal HOTS adalah
menguji penalaran tingkat tinggi yang tidak hanya mengingat, menyatakan
kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, melainkan memiliki
karakteristik soal yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi, berbasis
permasalahan

kontekstual

dan

menggunakan

bentuk

soal

beragam.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa HOTS mendorong peserta
didik dalam melakukan suatu kegiatan berdasarkan fakta seperti memecah
masalah dalam kehidupam sehari-hari.
Penilaian belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan,
pengamatan, penugasan dan bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian
hasil belajar oleh pendidik antara lain (Helmawati, 2019).
1. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat
penyusunan silabus dan RPP.
2. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan penilaian teknik
lain yang relevan
3. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan dan
penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
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4. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek,
portofolio atau teknik lain yang sesuai.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus
mengikuti pembelajaran remidi.
6. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik
disampaikan dalam bentuk angka dan deskripsi.
Pada penilaian pembelajaran berbasis HOTS dengan aspek kognitif
berbentuk tes dilakukan melalui tahapan: penyusunan perencanaan penilaian,
mengembangkan isntrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan
hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian. Persentase penilaian
pembelajaran pada aspek kognitif hendak sebagai berikut:
1. Kognitif level 1 (C1-Pengetahuan) sebanyak 5%.
2. Kognitif level 2 (C2-Pengetahuan) sebanyak 10%.
3. Kognitif level 3 (C3-Pengetahuan) sebanyak 45%.
4. Kognitif level 4 (C4-Pengetahuan) sebanyak 25%.
5. Kognitif level 5 (C5-Pengetahuan) sebanyak 10%.
6. Kognitif level 6 (C6-Pengetahuan) sebanyak 5%.
Adapun rincian Taksonomi Anderson (perbaikan Taksonomi Bloom)
yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian pembelajaran berbasis HOTS
(Helmawati, 2019):
1. C4 Menganalisis
Indikator kata kerja pada level ini antara lain, menganalisis,
mengategorikan, mengelompokkan, membandingkan, membedakan,
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mengunggulkan, mendiversifikasikan, mengidentifikasi, menyimpulkan,
memerinci, memilih, menentukan, menunjukkan, dan melaksanakan
survei.
2. C5 Menilai
Indikator kata kerja pada level ini antara lain, menghargai,
mempertimbangkan, mempertahankan dan membandingkan.
3. C6 Menciptakan
Indikator kata kerja pada level ini antara lain, menggabungkan,
mengkombinasikan, mengarang, mengonstruksi, membangun, memilih,
menentukan, menciptakan, mendesain, merancang, mengembangkan,
melakukan, merumuskan, membuat hipotesis, menemukan, membuat,
mempercantik, mengelola, merencanakan, memproduksi, memainkan
peran dan menceritakan.
H. iSpring Suite 9
iSpring Suite 9 merupakan sebuah alat authoring e-learning yang
memiliki fungsi untuk membuat berbagai macam tipe konten pembelajaran.
Pada aplikasi tersebut dapat membuat kuis, survei, interaksi, simulasi dialog
dan perekaman layar langsung pada power point. iSpring Suite juga salah satu
add-in power point. Power point pada umumnya sudah sering digunakan oleh
guru, sehingga guru lebih mudah untuk mengoperasikannya dibandingkan
menggunakan aplikasi lainnya. Ketika mengunduh iSpring Suite 9 maka akan
muncul fitur aplikasi tersebut pada power point yang dapat digunakan menjadi
sistem interaktif dengan beberapa elemen pendukung seperti file media, objek
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web, narasi audio dan video, quizzes dan suervei, interactions, screen
recording, dan lain sebagainya. Power point dapat dipublikasikan dengan
format HTML5 dan video MP4. Dari format HTML5 kemudia dikonversi
menjadi aplikasi berbasis android.
I. Penelitian yang Relevan
Pengembangan soal HOTS ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian
sebelumnya dan memiliki kaitan dengan penelitian saat ini, yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurwanah, (2019) yang berjudul
pengembangan butir soal kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata
pelajaran biologi kelas XI SMA Negeri 3 Pangkep. Penelitian ini
bertujuan untuk mengembangkan butir soal HOTS pada materi sistem
gerak, mengetahui kevalidan butir soal, mengetahui reliabilitas butir
soal, mengetahui daya beda butir soal dan mengetahui tingkat
kesukaran butir soal pada matei sistem gerak kelas XI SMA N 3
Pangkep. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat kevalidan butir
soal HOTS yaitu 3,6 berada pada kategori sangat valid, reliabilitas butir
soal HOTS yaitu 0,81 berada pada kategori sangat baik, tingkat
kesukaran butir soal HOTS yaitu 0,60 berada pada kategori sedang, dan
daya pembeda butir soal HOTS yaitu 0,23 berada pada kategori cukup.
Implikasi butir soal HOTS yang dikembangkan dapat melatih dan
mendorong peserta didik untuk melakukan penalaran tingkat tinggi
sehingga tidak terpaku pada pola jawaban yang dihasilkan dari proses
menghafal, tanpa mengetahui konsep ilmunya.
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2. Penelitian

yang

dilakukan

(Kurniadi,

(2020)

yang

berjudul

pengembangan buku soal HOTS berformat teka-teki silang pada materi
sistem sirkulasi manusia kelas XI SMA MIPA. Penelitian ini bertujuan
untuk menghasilkan produk buku soal HOTS materi sistem sirkulasi
manusia yang telah diuji kualitas dan kelayakannya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa produk pengembangan soal HOTS yang telah
divalidasi oleh para ahli dan guru biologi diperoleh rerata 3,598 dengan
kriteria sangat tinggi dan layak uji. Produk buku soal HOTS yang
dikembangkan

sudah

sesuai

dengan

rancangan

pelaksanaan

pembelajaran pada instrument evaluasi dan layak untuk diuji coba.
3. Penelitian

yang

dilakukan

Sobiatin,

(2016),

yang

berjudul

pengembangan soal berpikir tingkat tinggi (HOTS) untuk sekolah
menengah atas materi sistem sirkulasi manusia. Berdasarkan validasi
teoritik didapat hasil nilai rata-rata yaitu 4,20 yang menunjukkan bahwa
soal HOTS valid. Reliabilitas soal HOTS memiliki nilai sebesar 3,81
yang menunjukkan bahwa reliabilitas soal HOTS termasuk tinggi.
Kepraktisan soal HOTS dapat diketahui melalui hasil analisis angket
peserta tes pada tahap uji coba dengan nilai rata-rata hasil angket
kepraktisan adalah 3,91 yang menunjukkan bahwa soal HOTS termasuk
kategori praktis. Dengan demikian, telah dihasilkan instrumen soal tes
HOTS materi sistem sirkulasi manusia yang layak dan mudah
digunakan.
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Adapun literature map mengenai penelitianrelevan dapat dilihat pada
gambar 2.1 berikut:

Nurwanah, 2019

Eka Sobiati, 2016

Pengembangan Butir Soal
Kemampuan
Berpikir
Tingkat Tinggi Pada Mata
Pelajaran Biologi Kelas XI
SMA Negeri 3 Pangkep

Pengembangan Soal Berpikir
Tingkat Tinggi (Hots) Untuk
Sekolah Menengah Atas Materi
Sistem Sirkulasi Manusia

Output: 10 butir soal HOTS
materi sistem gerak

Output: Instrumen soal tes
HOTS materi sistem sirkulasi.

Klemen Wahyu Kurniadi, 2020
Pengembangan Buku Soal HOTS
Berformat Teka-Teki Silang
Pada Materi Sistem Sirkulasi
Manusia Kelas XI SMA MIPA

Output: Produk buku saku TTS
soal HOTS materi sistem
sirkulasi

Penelitian yang dilakukan sekarang:
PENGEMBANGAN SOAL EVALUASI BERBENTUK HOTS MATERI SUBSTANSI
GENETIKA KELAS XII
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Materi yang digunakan adalah materi genetika kelas XII SMA
2. Output penelitian berupa 35 soal HOTS berbentuk pilihan ganda yang dikemas dalam
subuah aplikasi berbasis android menggunakan ispring suite 9.

Gambar 2.1 Literatur Map
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J. Kerangka Berpikir
Wabah virus corona yang melanda Indonesia memberikan tantangan
bagi lembaga pendidikan, khususnya bagi seorang pendidik. Hal tersebut
terjadi karena pemerintah telah mmberi larangan untuk berkumpul, pembatasan
sosial, menjaga jarak serta selalu menjaga kesehatan. Hal tersebut
mengakibatkan penyelenggaraan proses pembelajaran dilakukan secara daring
atau pembelajaran jarak jauh (Surat Edaran Kemendikbud Dikti No.1 tahun
2020). Moore, et al (2011) menjelaskan bahwa pembelajaran daring adalah
pembelajaran yang menggunakan konektivitas internet dengan aksesibilitas,
konektivitas, fleksibilitas dan kemampuan membuat beragam jenis interaksi
pembelajaran. Namun, pembelajaran daring yang dilakukan waktunya sangat
terbatas.
Mata pelajaran biologi adalah suatu pembelajaran yang menekankan
peserta didik untuk memiliki kemampuan memahami, menganalisa dan
penalaran tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 sekolah, pada saat
pembelajaran daring dengan waktu yang terbatas, rata-rata guru membutuhkan
alat evaluasi yang mampu mendorong siswa siswa dalam berpikir tinggi,
sehingga peserta didik tidak hanya menghafal namun mengetahui konsep
ilmunya. Salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit bagi guru adalah materi
enzim dan metabolism sel.
Berdasarkan hal tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
dengan mengembangkan soal HOTS agar selama pembelajaran daring dapat
melatih kemampuan penalaran tingkat tinggi peserta didik secara mandiri.
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Menurut hasil wawancara guru juga menjelaskan bahwa soal HOTS masih sulit
dan jarang ditemukan. Adapun penelitian yang sudah dilakukan oleh
Nurwanah (2019) menyatakan bahwa implikasi butir soal HOTS yang
dikembangkan dapat melatih dan mendorong peserta didik untuk melakukan
penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku pada pola jawaban yang
dihasilkan dari proses menghafal, tanpa mengetahui konsep ilmunya. Hal
tersebut juga di dukung oleh peneltian Kurniadi (2020) menyatakan bahwa
produk buku soal HOTS yang dikembangkan setelah di validasi diperoleh
rerata 3,598 dengan kriteria sangat tinggi dan sudah sesuai dengan rancangan
pelaksanaan pembelajaran pada instrument evaluasi dan layak untuk diuji coba.
Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sobiatin (2016)
menyatakan bahwa hasil penelitiannya kepraktisan soal HOTS dapat diketahui
melalui hasil analisis angket peserta tes pada tahap uji coba dengan nilai ratarata hasil angket kepraktisan adalah 3,91 yang menunjukkan bahwa soal HOTS
termasuk kategori praktis. Dengan demikian, telah dihasilkan instrumen soal
tes HOTS materi sistem sirkulasi manusia yang layak dan mudah digunakan.
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Observasi
awal

1. SMA Xaverius PringSewu
2. SMA N 1 Kroya
3. SMA N 1 Depok
4. SMA Tarsisius Vireta
5. SMA N 1 Bunyu

Peserta didik memiliki
penalaran tingkat tinggi
dengan baik di masa
pembelajaran jarak jauh

Validasi para ahli materi,
ahli evaluasi dan beberapa
guru biologi SMA

Hasil observasi:
1. Soal HOTS masih sulit dan
jarang ditemukan
2. Di era pandemi dibutuhkan
alat evaluasi yang melatih
pemahaman siswa berpikir
tingkat tinggi
3. Soal HOTS yang ada masih
relatif sedikit yaitu 25%
4. Evaluasi teknik tes
dibutuhkan
guru
untuk
melatih siswa berfikir tingkat
tinggi.

Pengembangan soal HOTS
pada materi genetika kelas XII
SMA

Revisi produk
berdasarkan
hasil validasi

Peneltian Relevan:
1. Nurwanah (2019) menyatakan
bahwa Implikasi butir soal HOTS yang
dikembangkan dapat melatih dan
mendorong peserta didik untuk
melakukan penalaran tingkat tinggi
sehingga tidak terpaku pada pola
jawaban yang dihasilkan dari proses
menghafal, tanpa mengetahui konsep
ilmunya.
2. Kurniadi (2020) menyatakan bahwa
produk buku soal HOTS yang
dikembangkan setelah di validasi
diperoleh rerata 3,598 dengan kriteria
sangat tinggi dan sudah sesuai dengan
rancangan pelaksanaan pembelajaran
pada instrument evaluasi dan layak
untuk di uji coba.
3. Sobiatin (2016) menyatakan bahwa
hasil penelitiannya kepraktisan soal

HOTS dapat diketahui melalui hasil
analisis angket peserta tes pada
tahap uji coba dengan nilai ratarata hasil adalah 3,91 yang
menunjukkan bahwa soal HOTS
termasuk
kategori
praktis.
Sehingga instrumen soal tes HOTS
materi sistem sirkulasi manusia
sudah layak dan mudah digunakan.

Produk alat evaluasi berbentuk HOTS
berbasis android menggunakan iSpring
suite 9 yang layak dan berkualitas.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan
(Research and Development (RnD)). Sugiyono, (2010) menjelaskan metode
peneltian ini dilaksanakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji
keefektifan produk tersebut. Sedangkan model pengembangan yang digunakan
pada penelitian dan pengembangan ini mengacu pada model pengembangan
menurut Borg dan Gall yang berisi sepuluh langkah-langkah, namun pada
penelitian ini hanya menggunakan lima langkah yaitu pengumpulan data,
perencanaan, pengembangan produk, tahap validasi dan revisi produk.
B. Definisi Operasional
1. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan dalam suatu proses untuk
menentukan kualitas nilai peserta didik yang dilakukan berdasarkan
pemberian keputusan melalui suatu kriteria tertentu.
2. Soal HOTS merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan
kemampuan pemahaman yang lebih luas dan konseptual (Schraw, 2011).
C. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian dan pengembangan ini dilakukan menggunakan model
pengembangan Borg and Gall yang terdiri dari 10 langkah-langkah dan
berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk evaluasi
pembelajaran berupa soal HOTS. Namun pada penelitian ini hanya menerapkan
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5 langkah, yaitu sebagai berikut: pengumpulan data, perencanaan, penyusunan
perangkat pembelajaran dan soal HOTS, uji validasi serta revisi produk. Hal
tersebut dilakukan karena penelitian ini masih pada jenjang S1 dan
keterbatasan waktu penelitian.
Perencanaan

Pengumpulan data

Revisi produk

Penyusunan perangkat
pembelajaran dan soal HOTS

Uji validasi

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan analisis kebutuhan
sekolah melalui wawancara guru mata pelajaran biologi dengan lima
sekolah berbeda yang terdiri dari sekolah negeri maupun swasta dan
berasal dari daerah yang berbeda-beda. Lima sekolah tersebut antara lain
SMA N 1 Depok Yogyakarta, SMA Xaverius Pring Sewu Lampung,
SMA N 1 Kroya, SMA Tarsisius Vireta dan SMA N 1 Bunyu. Data yang
dikumpulkan mengenai pembelajaran daring khususnya pada instrument
evaluasi. Selain itu dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai
literature dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan terkait
penelitian dan pengembangan soal HOTS pada materi genetika.
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2. Perencanaan
Berdasarkan data yang diperoleh dijadikan acuan untuk
pengembangan soal HOTS pada materi genetika sebanyak 35 soal
berbentuk soal pilihan ganda. Soal HOTS dibuat sesuai aturan pembuatan
soal yaitu sesuai pada standar penilaian, kisi-kisi soal, kunci jawaban dan
rubrik penilaian.
3. Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Soal HOTS
Penyusunan soal HOTS pada penelitian ini dilakukan meliputi:
a. Materi yang digunakan pada pengembangan soal HOTS
adalah genetika kelas XII.
b. Pembuatan soal dalam bentuk soal pilihan ganda.
c. Soal-soal HOTS diambil dari berbagai sumber pembelajaran
yang relevan terkait dengan penalaran tinggi.
d. Perangkat pembelajaran yang disusun terdiri dari silabus,
rancangan

pelaksanaan

pembelajaran

(RPP),

tujuan

pembelajaran dan indikator pencapaian pembelajaran.
4. Uji Validasi
Tahapan selanjutnya dilakukan uji validasi dengan lembar
validasi yang berisi komponen-komponen soal HOTS agar soal yang
dikembangkan layak digunakan sebagai kategori soal HOTS. Validasi
bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kekurangan dan kelebihan dari
soal HOTS yang dikembangkan. Validasi dilakukan oleh validator yang
terdiri dari ahli evaluasi pembelajaran dan ahli materi untuk
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memberikan penilaian terkait kelayakan soal HOTS serta guru mata
pelajaran biologi SMA kelas XII untuk menilai kesesuaian dengan
materi.
5. Revisi Produk
Setelah produk soal HOTS divalidasi oleh para ahli, langkah
selanjutnya dilakukan revisi produk berdasarkan hasil lembar validasi
yang berisi kritik dan saran.
D. Spesifikasi Produk
1. Produk yang dikembangkan berupa butir soal HOTS sebanyak 35 soal
berbentuk soal pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban pada materi
genetika.
2. Produk yang dikembangkan berupa silabus, rancangan pelaksanaan
pembelajaran (RPP) beserta lampiran yang terkait dan dilengkapi dengan
soal HOTS.
3. Soal HOTS dikemas dalam sebuah aplikasi berbasis android menggunakan
iSpring suite 9 yang dapat diunduh oleh peserta didik.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan

data

pada

penelitian

dan

pengembangan

ini

menggunakan metode wawancara pada 5 guru mata pelajaran biologi dari lima
sekolah berbeda yang dilaksanakan melalui video conference dan metode
kuisioner. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan analisis
kebutuhan sekolah, mengnalisa fakta permasalahan di sekolah yang berkaitan
dengan alat evaluasi pada sistem pembelajaran daring. Panduan pertanyaan
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wawancara analisis kebutuhan dapat dilihat pada lampiran pada lampiran 3.
Adapun kisi-kisi pertanyaan analisis kebutuhan dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No

Aspek

1

Pengalaman mengajar biologi

2

KD yang dirasa bermasalah

Nomor
Pertanyaan
1,2,3
4,5,6

3

Profil siswa ketika pembelajaran KD yang
7,8,9,10
dirasa bermasalah
4 Pembelajaran yang biasa dilakukan guru
11-16
terhadap KD yang dirasa sulit (Luring)
5 Pembelajaran yang biasa dilakukan guru
17-26
terhadap KD yang dirasa sulit (Daring)
6 Harapan/prioritas yang dibutuhkan guru bila
27
orientasinya pembelajaran daring
Kuisioner digunakan untuk pengumpulan data berupa lembar yang
berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh validator. Validator
terdiri dari ahli evaluai pembelajaran, ahli materi derta guru mata pelajaran
biologi kelas XII. Validator mengisi lembar kuisioner dengan memberikan
tanda check list (v) di lembar validasi. Selain itu hasil validasi juga dapat
berupa tanggapan dan saran terhadap produk yang dikembangkan sebagai
acuan untuk perbaikan soal HOTS. Lembar validasi yang akan digunakan
tersebut dapat dilihat pada lampiran 5.
F. Analisis Data
Analisis data pada penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan
analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dibuat berdasarkan
tanggapan dan saran yang diperoleh dari para ahli dan guru mata pelajaran
biologi kelas XII SMA. Sedangkan analisis kuantitatif dibuat berdasarkan skor
masing-masing soal yang diperoleh dari instrument penilaian evaluasi melalui
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lembar kuisioner yang diisi oleh validator. Untuk keperluan analisis kuantitatif,
pada kuisioner diberikan empat pilihan skala pengukuran seperti tabel berikut:
Tabel 3.2 Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban
No Analisis Kuantitatif

Skor

1

Sangat Baik

4

2

Baik

3

3

Cukup Baik

2

4

Kurang Baik

1
Mardapi (2008)

Setalah validator mengisi skor penilaian terhadap pilihan jawaban,
kemudian menghitung skor total dari penilaian instrument validasi. Skor total
rata-rata dari setiap komponen dihitung dengan rumus:
𝑋̅ = ∑𝑿/𝒏
Keterangan:
𝑋̅ = Skor rata-rata
∑X = Jumlah skor
n = Jumlah nilai
Hasil skor yang telah dihitung kemudian dikonversikan dalam bentuk
pernyataan untuk menentukan kualitas dan kelayakan produk yang
dikembangkan. Pengonversian skor menjadi persyaratan penilaian ini dapat
dilihat pada tabel berikut (Mardapi, 2008):
Tabel 3.3 Acuan Pengubah Nilai Skor Menjadi Nilai Kategori
Skor Persentase
X ≥ 𝑋̅ + 1.SBx

Interpretasi
Sangat Tinggi

𝑋̅ +1.SBx > X ≥ 𝑋̅

Tinggi
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𝑋̅ > X ≥ - 1.SBx
X ≥ 𝑋̅ +1.SBx

Rendah
Sangat Rendah
Mardapi (2008)

Keterangan:
𝑋̅

= Rerata skor keseluruhan

SBx

= Simpangan baku skor keseluruhan

X

= Skor yang diperoleh

Penjabaran rumus mardapi untuk skala 1-4 sebagai berikut:
1

1

𝑋̅

: Rerata ideal 2 (Skor maksimal + skor minimal) = 2 (4+1) = 2,5

SBx

: 6 (Skor maksimal – skor minimal) = 6 (4 -1) = 0,5

1

1

Sangat tinggi = X ≥ 𝑋̅ + (1.SBx)
= X ≥ 2,5 + (1 x 0,5)
=X≥3
Tinggi

= 𝑋̅ + 1.SBx > X ≥ 𝑋̅
= 2,5 + 0,5 > V ≥ 2,5
= 3 > X ≥ 2,5

Rendah

= 𝑋̅ > X ≥ 𝑋̅ – 1.SBx
= 2,5 > X ≥ 2,5 – (1 x 0,5)
= 2,5 > X ≥ 2

Sangat Rendah = X < 𝑋̅ – 1.SBx
= X < 2,5 – (1 x 0,5)
=X<2
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Berdasarkan tabel diatas, penelitian dan pengembangan soal HOTS
yang dikembangkan peneliti dikatakan layak digunakan sebagai alat evaluasi
apabila telah memenuhi syarat-syarat kelayakan dengan tingkat kesesuaian
materi.
G. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Membuat soal evaluasi berbentuk HOTS berbasis aplikasi android
menggunakan ispring suite 9 pada materi genetika kelas XII.
2. Produk dikatakan layak apabila persentase kelayakan ≥ 70%.
H. Kriteria Validator
Pada penelitian dan pengembangan ini dilakukan oleh validator apabila
validator memenuhi kriteia sebagai berikut:
1. Dosen sebagai ahli yang memvalidasi soal evaluasi berbentuk HOTS
adalah dosen dengan jenjang pendidikan minimal magister bidang
pendidikan atau bidang biologi serta berpengalaman mengajar minimal
1 tahun.
2. Guru yang memvalidasi produk soal evaluasi berbentuk HOTS adalah
guru mata pelajaran biologi kelas XII yang telah memiliki pengalaman
mengajar minimal 3 tahun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Tahap pertama yang dilakukan dalam pengembangan evaluasi berbasis
soal HOTS adalah analisis kebutuhan pada sekolah menengah atas (SMA).
sekolah tersebut diantaranya SMA N 1 Depok Yogyakarta, SMA Xaverius
Pringsewu Lampung, SMA N 1 Kroya Cilacap, SMA Tarsisius Vireta
Tangerang, dan SMA N 1 Bunyu Kalimantan. Analisis kebutuhan dilakukan
melalui wawancara yang sudah ditetapkan untuk mengumpulkan informasi
mengenai kebutuhan sekolah pada saat pembelajaran daring terkait metode
pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran dan alat evaluasi
pembelajaran.
Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan
dan kebutuhan sekolah pada saat pembelajaran daring yang akan dijadikan
sebagai dasar dalam pengembangan soal HOTS kelas XII SMA MIPA. Adapun
hasil wawancara analisis kebutuhan pada lima sekolah dapat dilihat pada tabel
berikut:

40
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

1

Sudah berapa lama
bapak/ibu mengajar
biologi?
Pernah
mengajar
dikelas apa saja?
Sekarang mengajar
kelas berapa ?
KD mana saja yang
dirasa bapak/ibu sulit
untuk diajarkan?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:

Mengapa
materi
pembelajaran
tersebut dirasa sulit?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:

2
3
4

5

30 tahun

SMA Xaverius
Pringsewu
22 tahun

Kelas X-XII

SMA 1 Depok

SMA N 1 Kroya
28 tahun

SMA Tarsisius
Vireta
23 tahun

SMA N 1 Bunyu
29 tahun

Kelas X-XII

Kelas X-XII

Kelas X-XII

Kelas X-XII

Kelas X dan XII

Kelas XII

Kelas X-XII

Kelas XII

Kelas X-XII

Kelas X: Kelas XI: Sistem
Imun
Kelas XII: sintesis
protein, genetika

Kelas X: Klasifikasi
Makhluk Hidup
Kelas
XI:
Sistem
Koordinasi
Kelas XII: Metabolism,
Substansi Genetik

Kelas X: Kelas X: Sel,
Sistem saraf
Kelas
XII:
Metabolisme,
mutase, substansi
genetika

Kelas X: Protista
Kelas XI: materi sel
Kelas XII: materi
metabolisme

Materi
bersifat
konseptual
dan
banyak mekanisme
yang harus dihafal.
Waktu penjelasan
kurang serta nilai
tidak
mencapai
KKM.

Kelas X: Materinya
sangat banyak, beragam,
dan
banyak
menggunakan
bahasa
latin.
Kelas XI: Materinya
rumit dan banyak istilah
asing,
guru
sulit
membawa siswa untuk

- Materi objeknya
renik
sulit
diajarkan
- Materi yang
cukup
banyak
namun
waktu
terbatas
- Materi banyak
hafalan

Kelas X: Animalia,
virus, bakteri,
lumut, paku
Kelas XI: sistem
saraf, sistem
reproduksi, sistem
imun
XII: genetika
Kelas X: Materi
banyak
dan
membutuhkan
pengamatan
mikroskopis
Kelas XI: Materi
konseptual, banyak
hafalan

Kelas X: media
pembelajarannya
yang sulit
Kelas XI: Materi
cukup banyak dan
abstrak
sehingga
butuh waktu untuk
menjelaskan
sedangkan
saat
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No

Pertanyaan

6

Upaya apa yang
bapak/ibu
lakukan
untuk mengatasi hal
tersebut?

SMA 1 Depok

Membuat sistem
tambahan poin
kepada siswa yang
kurang aktif

SMA Xaverius
Pringsewu
memahami alur jalannya
sistem syaraf.
Kelas XII: materi perlu
membayangkan sebuah
proses yang terjadi di
dalam organel sel yang
tidak terlihat.

SMA N 1 Kroya

SMA Tarsisius
SMA N 1 Bunyu
Vireta
Kelas XII: Banyak daring sulit untuk
konsep
dan dilakukan.
perhitungan
Kelas XII: Pada
materi
ini
juga
banyak mempelajari
proses, jalur, siklus
dan reaksi- reaksi
dalam metabolism.
- Tatap muka:
Media
Menggunakan
- Tatap
muka:
X:
Menggunakan pembelajaran
video, lagu, ppt
Mencari
video
metode praktik secara elektronik
dan recording
youtube
dan
langsung.
Kemudian PPT
menunjukkaanya
membandingkannya
kepada siswa.
serta memotivasi siswa
- Daring: Membuat
untuk banyak membaca.
video
XI: Memotivasi siswa
pembelajaan agar
untuk banyak membaca.
mudah dimengerti
Kelas XII: Memotivasi
oleh peserta didik.
siswa untuk banyak
membaca, menggunakan
alat
peraga
dan
menggunakan bagan.
- Daring:
Memberikan ringkasan
materi,
video
pembelajaran,
lembar
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No

Pertanyaan

7

Bagaimana moivasi
belajar siswa saat
mengikuti KD yang
dirasa sulit? (kenapa
bisa
tidak
termotivasi?)

Aktif jika
pertanyaan yang
diberikan guru
mudah

8

Bagaimana respon
siswa terhadap proses
pembelajaran ketika
mengajar KD yang
dirasa sulit tadi,
seperti rasa ingin tahu
siswa, aktivitas dan
pemahaman siswa?
Bagaimana capaian
siswa
terhadap
pembelajaran
KD
tersebut ?

Masih sangat
kurang

9

SMA 1 Depok

Bagi materi yang
sulit capaian KKM
rendah

SMA Xaverius
SMA N 1 Kroya
Pringsewu
Kerja/
pertanyaan
lengkap
kearah
pemahaman dan tidak
bosan untuk memotivasi
siswa.
Sebagian siswa tetap semangat,
namun
sebagian lagi seakan
merasa kesulitan seolah
pasrah.

Respon siswa kurang maksimal,
walaupun
terkadang rasa ingin
tahunya cukup tinggi,
penalaran
dan
pemahaman
siswa
kurang begitu baik.
- Kognitif:
Saat penilaian lisan
interaktif hanya sekitar
25%
siswa
yang
mencapai pemahaman
yang baik. Saat penilaian

SMA Tarsisius
Vireta

Sedikit termotivasi

Efektif, siswa suka,
media menarik

Hasi penugasan 7 dari 34 siswa
nilai 80 keatas.
yang remedial
Ulangan ada yang
lulus 70% dan
adajuga
yang
65%

SMA N 1 Bunyu

-

Tatap
muka:
siswa memiliki
motivasi
yang
berbeda-beda
- Daring: ada yang
termotivasi ada
yang tidak
- Ada yang biasa
aja, ada yang
berusaha
menanya dan
mencari tentang
materi tersebut.

-

Saat mengunakan
GM prestasi
belajar rendah
karena saat
pembelajaran
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No

10

11

Pertanyaan

Model/metode apa
saja yang bapak/ibu
gunakan
saat
pembelajaran tatap
muka?
Mengapa bapak/ibu
memilih

SMA Xaverius
SMA N 1 Kroya
Pringsewu
tertulis (data dari sekitar
5 tahunan) hanya sekitar
25%
siswa
yang
mencapai nilai sama
dengan atau diatas KKM
- Afektif:
Selama
beberapa tahun: 25%
dari jumlah siswa
mendapat nilai tinggi
50% dari jumlah
siswa mendapat nilai
sedang 25% dari
jumlah
siswa
mendapat
nilai
rendah.
- Psikomotorik:
mencapai nilai ratarata 85.
- Kooperatif
Model
pembelajaran - Project based
- Discovery based interaktif
(Interactive
learning
learning
Learning Model)
- Kooperatif
- Discovery
- Masalah
Karena pada
Karena materi ini sulit, Karena
sesuai
pembelajaran daring model
pembelajaran basic guru
masih hal tersebut
interaktif
menjadi
SMA 1 Depok

SMA Tarsisius
Vireta

SMA N 1 Bunyu

-

banyak siswa
yang pasif
Saat mengunakan
WAG prestasi
belajar naik
banyak siswa
yang aktiv saat
diskusi dan saat
ulangan harian
nilai lebih tinggi
dibandingkan
sebelumnya.

Jigsaw, tutorial,
presentasi

Diskusi, tanya jawab,
dan ceramah

Karena sudah
terbiasa

Dengan diskusi siswa
dapat mencari tahu
materinya
dengan
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No

Pertanyaan
model/metode
tersebut?

SMA 1 Depok
yang bisa digunakan
guru

12

Media apa
digunakan
pembelajaran
berlangsung?

yang PPT, gambar dan
saat video

13

Mengapa bapak/ibu Kemampuan guru
memilih
media masih terbatas
tersebut?

14

Apakah
Belum maksimal
model/metode dan
media sudah efektif
dalam
menunjang
pembelajaran?

SMA Xaverius
Pringsewu
pilihan, supaya guru
menjadi pemeran utama
dalam
menciptakan
situasi interaktif yang
edukatif.

SMA N 1 Kroya

Buku
acuan
yang
mendukung, PPT, Video
dan peragaan langsung
dengan gerak tangan,
atau benda yang ada di
dalam dan di sekitar
kelas.
Karena
sederhana,
mudah dibuat mudah
dipahami, dan sebagian
besar siswa mengatakan
merasa bisa memahami
materi sulit tersebut.
Belum maksimal

PPT, video

SMA Tarsisius
Vireta

PPT dan anak
ditugaskan untuk
membuat video

SMA N 1 Bunyu
teman kelompoknya
sedangkan
dengan
tanya jawab dapat
memacu siswa untuk
belajar
sebelumnya
agar dapat menjawab
soal
yang
akan
ditanyakan guru.
WAG,
google
classroom,
google
meet

Karena
mudah Mudah
dibuat
dan dioperasikan guru
digunakan
dan siswa

Mudah untuk diakses
dan digunakan oleh
siswa.

Lumayan efektif

Belum
sepenuhnya,
karena siswa akan
lebih merasa bosan
dalam
mengikuti
pembelajaran

Cukup menunjang
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No

Pertanyaan

SMA 1 Depok

SMA Xaverius
Pringsewu
Uji lisan
Tugas kelompok
Tugas individu
Tagihan Harian
Praktikum
sederhana.

SMA N 1 Kroya

SMA Tarsisius
Vireta
Kuis melalui kuis Tes
di LMS dan Presentasi
quiziz
Kuis

SMA N 1 Bunyu
Daring: Kuis lisan saat
mengunakan google
meet, posttes untuk
menilai pemahaman
siswa saat mengikuti
pembelajaran
(PG,
essai dan uraian)
Luring: Memberikan
posttes
sehabis
pembelajaran

15

Cara evaluasi apa Ulangan harian
yang
bapak/ibu
terapkan?

-

16

Platform apa saja
yang
Bapak/Ibu
gunakan
dalam
proses pembelajaran
daring?
(WAG,
google
classroom,
video
conference,
edmodo dll).
Model/metode apa
saja yang bapak/ibu
gunakan
saat
pembelajaran daring?

Aplikasi Edmodo,
google class room,
Whaatsaap group.

-WA grup
LMS
pribadi Google class room,
-WA japri (VC)
sekolah,
whatsaap group,
-Google classroom
whaatsapp
zoom
-video
conference
(banyak kendala) zoom

WAG,
classroom,
meet.

Diskusi dan Tanya
jawab

Model
pembelajaran
interaktif
(Interactive
Learning Model) seperti
saat tatap muka, melalui
ruang forum.

-

17

Diskusi, Tanya Diskusi di zoom
jawab
dan
penugasan
dan
praktikum
mandiri

google
google

Biasanya hanya
mengunakan
model
pembelajaran
discovery
learning dan
scientific
approach.
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No

Pertanyaan

SMA 1 Depok

18

Mengapa bapak/ibu
memilih
model/metode
tersebut?

Sulit menggunakan
model karena
pembelajaran hanya
menggunakan
aplikasi

19

Media apa
digunakan
pembelajaran
berlangsung?

20

yang PPT, Gambar dan
saat Video

SMA Xaverius
SMA N 1 Kroya
SMA Tarsisius
Pringsewu
Vireta
Guru mengharapkan ada Karena
mudah Bisa beriteraksi
komunikasi
langsung dilakukan guru
dengan siswa
dengan siswa, agar
mengetahui pemahaman
siswa disampaikan lewat
media daring.

-

Buku acuan (Buku
elektronik)
yang
mendukung.
- Power point untuk
ringkasan
materi
penting.
- Video pembelajaran/
gambar animasi.
Mengapa bapak/ibu Hanya itu yang bisa Selama
ini
media
memilih
media ditampilkan dengan tersebut
sangat
tersebut?
memberikan ink
mendukung
dalam
youtube
pembelajaran
tatap
muka, namun dalam
pembelajaran
daring
siswa
mengatakan
mengalami
kesulitan

PPT dan video

Platform
digunakan
terbatas

PPT, video

yang Sudah ada di
youtube dan tinggal
dibagikan ke siswa

SMA N 1 Bunyu
Siswa
akan
memperoleh
pengetahuan
yang
sebelumnya belum
diketahuinya
itu
tidak
melalui
pemberitahuan
melainkan dengan
cara
ditemukan
sendiri.
PPT, membuat
animasi sendiri,
video game, kuis
dengan aplikasi
quizzi, video game.

Karena mudah untuk
diakses dan digunakan
oleh siswa
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No

Pertanyaan

SMA 1 Depok

SMA Xaverius
SMA N 1 Kroya
Pringsewu
memahami
materi
karena
kurangnya
interaksi/penjelasan dari
guru.
Belum maksimal
Sedang
diusahakan

21

Apakah
Belum maksimal
model/metode dan
media sudah efektif
dalam
menunjang
pembelajaran?

22

Cara evaluasi apa Ulangan harian, kuis Uji
lisan/
saat yang
bapak/ibu dan latihan soal
pembelajaran interaktif
terapkan?
(namun hasil sangat
sedikit/ terbatas)
- Tugas kelompok
- Tugas individu
- Tagihan harian

SMA Tarsisius
Vireta

Belum terlalu
maksimal

Laporan percobaan
Test
Praktek individu
Kuis

SMA N 1 Bunyu

Sudah,
karena
dengan
model
discovery learning
siswa
akan
memperoleh
pengetahuan dengan
cara
ditemukan
sendiri
- Kognitif: dengan
memberi soal
berupa PG, Essai,
dan uraian.
- Psikomotor:
Hasil praktikum
- Afektif :
keaktifan saat
pembelajaran
daring maupun
menjawab
pertanyaan saat
ditunjuk.
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No

Pertanyaan

SMA 1 Depok

SMA Xaverius
Pringsewu

SMA N 1 Kroya
Memantau siswa

SMA Tarsisius
Vireta
Keterbatasan waku
Sulit memantau
anak yang pintar
dan kurang mampu
menerima
pembelajaran

SMA N 1 Bunyu

23

Kesulitan apa saja Sulit memantau
yang
Bapak/Ibu siswa yang aktif
temui selama proses
penyusunan
dan
penerapan
metode/model, media
serta alat evaluasi
pembelajaran daring?

24

Apakah sarana dan Sudah memenuhi
prasarana
sekolah
sudah
mendukung
penggunaan IT pada
pembelajaran daring?
(wifi,
kuota,
komputer dll).

Sudah mendukung

25

Kesulitan apa saja
yang
Bapak/Ibu
temui
selama
penggunaan IT pada
pembelajaran daring?

Sulit
membuat perangkat evaluasi,
terutama
mengembangkan
soal HOTS

Sudah
mendukung Sudah
dengan baik, namun
terkadang
tetap
terkendala
sinyal/jaringan (jika ada
gangguan
central)
sebagai
pendukung
utama.
Sulit
- Gangguan jaringan Belum ada
mengoperasikan
secara sentral.
Edmodo karena baru - Kesulitan
dalam
belajar
kedisiplinan siswa
menggunakan

-

Menentukan
model/metode
pembelajaran
yang cocok
untuk
pembelajaran
daring agar
menarik minat
siswa.
Mendukung

Guru
harus
mencari alternatif
agar siswa tidak
bosan,
seperti
mengganti
platfrom
pembelajaran.
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No

Pertanyaan

SMA Xaverius
Pringsewu

SMA 1 Depok

SMA N 1 Kroya

SMA Tarsisius
Vireta

SMA N 1 Bunyu
-

26

Kesulitan apa saja
yang dialami siswa
selama penggunaan
IT pada pembelajaran
daring?

Jaringan internet
dan kuota sebelum
ada kuota gratis dari
pemerintah
-

27

Menurut Bapak/Ibu
perangkat
pembelajaran
apa
yang
perlu
dikembangkan untuk
menunjang
pembelajaran daring?
1.KD kelas berapa:
2. Model/Metode?
3. Media?
4. Alat evaluasi?
Berikan alasannya:

Alat evaluasi dan
media praktikum.
Alasan: Bentuk soal
masih PG (25%
HOTS, 75% LOTS)

Letak rumah siswa Jaringan internet
yang
terpencil,
sehingga
pembelajaran daring
tidak lancar.
Kurangnya
kuota
internet.

- Model yang paling
sederhana,
mudah
dipahami, menarik minat
siswa
- Buku elektronik yang
mendukung
- Ringkasan materi
- Power point untuk
ringkasan materi.
- LKS dan Penuntun
Praktikum
- Video pembelajaran
interaktif
Mengembangkan
google form

-

-

Media
pembelajaran
bersifat
interaktif
Alat evaluasi
(soal baru)

Kurang mengerti
mengunakan
aplikasi
- Konektivitas - Keterbatasan
internet
kuota, karena
siswa belajar
bukan hanya 1
mata pelajaran
saja.
- Minat belajar
yang kurang.
- Soal HOTS
Video pembelajaran,
(masih jarang karena
video
ditemukan)
pembelajaran sangat
- Media
membantu
guru
pembelajaran untuk menjelaskan
maksud
materi
terutama materi yang
sulit dimengerti oleh
siswa.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui wawancara dari lima guru
mata pelajaran biologi di SMA N 1 Depok Yogyakarta, SMA Xaverius
Pringsewu Lampung, SMA N 1 Kroya Cilacap, SMA Tarsisius Vireta
Tangerang dan SMA N 1 Bunyu Kalimantan menunjukkan bahwa terdapat
lebih banyak permasalahan-permasalahan selama pembelajaran daring
dibandingkan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan hasil wawancara ditemui
beberapa materi yang sulit untuk diajarkan dan dipahami peserta didik
diantaranya kelas X yaitu klasifikasi makhluk hidup, Animalia, virus bakteri
dan Protista, kelas XI yaitu materi sistem imun, sistem koordinasi, sel, sistem
saraf, dan sistem reproduksi, kelas XII yaitu materi metabolisme, substansi
genetika dan mutasi. Alasan guru menyebut hal tersebut karena materinya
banyak bersifat konseptual berupa hafalan, media pembelajaran yang sulit, dan
materi memiliki objek abstrak yang membutuhkan pengamatan mikroskopis.
Hal di atas mengakibatkan siswa tidak termotivasi untuk belajar karena
merasa bosan dan mengantuk sehingga berdampak pada capaian peserta didik
yang rendah yaitu di bawah nilai KKM. Pada saat pembelajaran tatap muka,
pendidik dapat menggunakan berbagai macam model/metode pemelajaran
yang mendukung. Namun pada saat pembelajaran daring hal tersebut sangat
terbatas dilakukan. Oleh karena itu setiap guru harus memiliki strategi dan
berusaha agar pembelajaran dapat terus berjalan. Adapun hal-hal yang perlu
dikembangkan selama pembelajaran daring diantaranya, yaitu alat evaluasi
(soal HOTS, media, dll), media praktikum, model pembelajaran, media
pembelajaran, lembar kerja peserta didik dan lain sebagainya.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan diatas, peneliti bertujuan untuk
mengembangkan alat evaluasi berbasis soal HOTS serta penyusunan perangkat
pembelajaran pada materi substansi genetika. Diharapkan dengan adanya soal
HOTS tesebut dapat membantu guru pada pembelajaran daring dan
meningkatkan motivasi guru dalam pembuatan soal serta membantu peserta
didik dalam penalaran tinggi.
B. Deskripsi Produk Awal
Tahap awal pengembangan alat evaluasi berbasis soal HOTS adalah
menentukan materi berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Materi yang
dikembangkan ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah yaitu
materi susbtansi genetika kelas XII IPA. Pengembanagan alat evaluasi berbasil
soal HOTS ini juga disesuaikan dengan Kompetensi Dasar pada kurikulum
2013 yaitu, KD 3.3 menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA,
kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup dan
4.3 merumuskan urutan sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian
kode genetik (DNA-RNA-Protein). Selanjutnya peneliti mempelajari dan
memahami seluruh materi substansi genetika untuk mempermudah dalam
penyusunan soal HOTS. Pada pengembangan ini soal disusun dalam bentuk
soal pilihan ganda berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah
ditetapkan peneliti pada perangkat pembelajaran. Pengembangan ini dilakukan
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
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1. Pembuatan Silabus dan Perangkat Pembelajaran
Silabus dibuat berdasarkan Kompetensi Dasar Biologi SMA
kelas XII IPA yaitu KD 3.3 menganalisis hubungan struktur dan fungsi
gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada
makhluk hidup dan 4.3 merumuskan urutan sintesis protein dalam
kaitannya dengan penyampaian kode genetik (DNA-RNA-Protein).
Silabus tersebut tediri dari materi pokok, pross pembelajaran, penilaian,
alokasi waktu dan sumber belajar. Selanjutnya dilakukan penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terdiri dari kompetensi
dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran (materi fakta,
metakognitif, prosedural dan konseptual), sumber, media dan alat
pembelajaran, pendekatan, model dan metode pembelajaran, kegiatan
pembelajaran dan bentuk penilaian (kognitif, afektof dan psikomotor)
beserta rubrik penilaian. Adapun indikator

pencapaian pada

pengembangan ini antara lain:
Tabel 4.2 Indikator Pembelajaran
No
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13

Indikator
Menganalisis struktur kromosom
Menganalisis bentuk kromosom berdasarkan jumlah dan letak
kromosom
Menganalisis autosom dan gonosom pada gambar kariotipe
satu spesies
Membedakan gen dan alel
Menganalisis sifat dan fungsi DNA
Menganalisis komponen struktur kimia DNA
Menjelaskan replikasi DNA
Menganalisis gambar mikroskopis DNA
Menganalisis struktur/susunan RNA
Menjelaskan jenis RNA
Membedakan DNA dengan RNA
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3.3.14 Menganalisis tahapan mekanisme protein
3.3.15 Menentukan jenis asam amino penyusun polipeptida yang
dihasilkan dalam sintesis protein
4.3.1 Membuat gambar kromosom berdasarkan jumlah, bentuk dan
ukuran kromosom
4.3.2 Membuat model 3 dimensi dengan menggunakan bahan dari
barang bekas yang tidak berbahaya di rumah
4.3.3 Melakukan percobaan mandiri isolasi DNA dari jaringan buahbuahan dengan peralatan dan bahan sederhana
4.3.4 Melaporkan secara lisan dan tertuls hasil eksperimen
Adapun materi pokok pada materi substansi genetika ini yaitu
kromosom, gen dan alel, DNA, RNA, perbedaan DNA dengan RNA
dan sintesis protein yang bersumber dari buku paket kelas XII, buku
LKS biologi kelas XII, video animasi dari youtube, gambar serta alat
dan bahan dalam praktikum. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan
pendekatan scientific dengan model pembelajaran Discovery-inquiri
learning, Song based learning, Project based learning serta metode
pembelajarannya yaitu diskusi dan Tanya jawab.
2. Pembuatan Kisi-Kisi Soal
Adapun kisi-kisi soal dalam pengembangan soal HOTS ini
terdiri dari ranah kognitif C4-C6, yaitu sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

Tabel 4.3 Kisi-Kisi Soal HOTS
KD

Materi

Keterampilan
Berpikr dan
Ranah Kognitif

Ranah
Kognitif

Indikator

Bentuk
Soal

Kunci

No.
Soal

3.3
Genetika
Menganalisis
hubungan
struktur
dan
fungsi
gen,
DNA,
kromosom
dalam
penerapan
prinsip
pewarisan sifat
pada makhluk
hidup

Berpikir kreatif

C4

Mengaitkan fungsi plasmid dengan
bidang rekayasa genetika sebagai vektor
dalam cloning

PG

C

1

Berpikir kritis

C4

PG

B

2

Berpikir kritis

C4

PG

E

3

Berpikir Kritis

C4

Mengidentifikasi struktur kromosom
pada gambar
Membedakan kromosom autosom dan
gonosom
Menilai pernyataan yang paling tepat
mengenai kromosom homolog

PG

A

4

Berpikir kritis

C4

Menganalisis penyebab gen-gen aktif di
suatu organ tubuh tetapi pasif di organ
tubuh lainnya

PG

D

5

Berpikir kritis

C4

Mengaitkan hubungan materi genetika
dengan gungsi evolusioner

PG

E

6

Berpikir Kritis

C4

Menyimpulkan pernyataan yang tepat
mengenai gen dominan dan gen resesif

PG

B

7

Berpikir Kritis

C4

Menyimpulkan bagaimana pasangan
basa dikemas dengan susunan yang
sesuai

PG

A

8
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KD

Materi

Keterampilan
Berpikr dan
Ranah Kognitif

Ranah
Kognitif

Indikator

Bentuk
Soal

Kunci

No.
Soal

Pemecahan
Masalah

C5

Mempertimbangkan pernyataan yang
mendukung penerapan teknologi DNA
dalam forensic

PG

A

9

Berpikir Kritis

C4

Menetukan sumber energi
mekanisme replikasi DNA

pada

PG

D

10

Pemecahan
Masalah

C6

Membuat solusi yang sesuai dengan
permasalahan pelaku tindak krimnal

PG

E

11

Berpikir Kritis

C6

Merumuskan keteraturan komposisi
basa nitrogen pada lima pernyataan

PG

D

12

Berpikir Kritis

C4

Menentukan aturan komposisi basa
nitrogen DNA pada sejumlah organisme
yang berbeda-beda

PG

E

13

Berpikir Kreatif

C6

Membuat gambar komponen penyusun
komponen DNA

PG

B

14

Berpikir Kritis

C4

Membedakan DNA dan RNA melalui
sebuah table

PG

D

15

Berpikir kritis

C4

Memerika kesalahan dalam replikasi
DNA

PG

B

16
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KD

Materi

Keterampilan
Berpikr dan
Ranah Kognitif

Ranah
Kognitif

Indikator

Bentuk
Soal

Kunci

No.
Soal

Berpikir kritis

C4

Menganalisis model replikasi DNA
(konservatif,
semikonservatif
dan
dispersif) pada gambar

PG

A

17

Berpikir kritis

C4

Menentuka tahapan dari replikasi DNA

PG

C

18

Pengambilan
Keputusan

C5

Menelaah mekanisme model replikasi
DNA semikonservatif

PG

A

19

Berpikir Kritis

C4

Menyeleksi enzim yang tidak berperan
dalam replikasi DNA

PG

B

20

Pemecahan
Masalah

C6

Merumuskan pembuktian bahwa model
semikonservatif
lebih
diyakini
kebenarannya.

PG

A

21

Berpikir kritis

C4

Menganalisis faktor yang menyebabkan
mRNA berumur pendek

PG

A

22

Pengambilan
Keputusan

C5

Menelaah kesalahan pada kode kodon
melalui gambar mRNA

PG

D

23

Berpikir kritis

C4

Menelaah peran
rRNA melalui
perbandingan jumlah dengan mRNA
dan tRNA

PG

E

24
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KD

4.3
Merumuskan
urutan sintesis
protein dalam
kaitannya
dengan
penyampaian
kode genetic

Materi

Keterampilan
Berpikr dan
Ranah Kognitif

Ranah
Kognitif

Indikator

Bentuk
Soal

Kunci

No.
Soal

Berpikir kritis

C4

Menganalisis gambar tahapan yang
tidak sesuai pada mekanisme sintesis
protein

PG

D

25

Berpikir kritis

C4

Menentukan subunit yang berperan
membantu RNA polimerase untuk
mengenali suatu urutan tertentu.

PG

D

26

Berpikir kritis

C4

Menetukan penyebab elongasi terhenti
dan tidak mengkode asam amino

PG

C

27

Pengambilan
Keputusan

C5

Menelaah tahapan inisiasi, elongasi dan
terminasi pada gambar

PG

E

28

Berpikir Kritis

C4

Menentukan enzim penggabungan asam
amino dengan tRNA

PG

C

29

Berpikir Kritis

C5

Menelaah pernyataan yang tidak tepat
mengenai proses sintesis protein pada
sel eukariotik dan sel prokariotik.

PG

A

30

Berpikir Kritis

C4

Menyimpulkan
alasan
metionin
digunakan pada proses inisiasi translasi.

PG

C

31

Berpikir kritis

C4

Mengaitkan hubungan jenis, jumlah dan
susunan asam amino dengan protein
yang disintesis.

PG

B

32
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KD

(DNA-RNAProtein)

Materi

Keterampilan
Berpikr dan
Ranah Kognitif

Ranah
Kognitif

Indikator

Bentuk
Soal

Kunci

No.
Soal

Berpikir kritis

C4

Menganalisis urutan basa nitrogen yang
terbentuk dalam sintesis protein pada
sebuah tabel.

PG

E

33

Berpikir kritis

C4

Menetukan asam amino yang terbentuk
dari urutan triplet basa nitrogen pada
tRNA melalui sebuah tabel

PG

A

34

Berpikir kritis

C5

Menilai cara membaca kodon yang
benar

PG

D

35
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3. Pembuatan Soal
Soal disusun berdasarkan materi yang telah ditentukan
berdasarkan analisis kebutuhan disekolah dengan memperhatikan
bahwa kata kerja operasional pada materi tersebut termasuk dalam
ranah kognitif C4-C6. Soal terdiri dari 35 butir soal dalam bentuk
pilihan ganda. Soal dikemas dalam bentuk aplikasi interaktif melalui
aplikasi iSpring Suite 9 yang terhubung pada goole form. Adapun
bagian pokok dalam pedoman penulisan butir soal pilihan ganda adalah
sebagai berikut (Kadir, 2015):
a. Butir soal sesuai dengan indikator.
b. Pokok soal dirumuskan secara jelas, padat dan tegas, sehingga
mencakup yang diperlukan saja.
c. Pokok soal tidak memberi petunjuk kea rah jawaban yang
benar.
d. Pokok soal tidak mengandung pernyataan bersifat negatif.
4. Pembuatan Kunci Jawaban dan Pembahasan
Kunci jawaban disusun berdasarkan materi pada soal yang
dilengkapi dengan pembahasan sebagai pemecahan masalah pada soal.
Kunci jawaban terdiri dari lima pilihan jawaban yang terdiri dari satu
jawaban yang paling tepat serta pengecoh jawaban, pilihan jawaban
homogen dan logis secara materi dan Bahasa dan panjang rumusan
pilihan jawaban relatif sama (Kadir, 2015).
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5. Pengemasan Soal
a. Halaman Depan
Halaman depan didesain sederhana dengan menggunakan
gambar-gambar DNA/RNA sebagai gambaran materi substansi
genetika kelas XII IPA.

Gambar 4.1 Halaman depan aplikasi
b. Petunjuk Penggunaan
Petunjuk penggunaan berisi arahan mengenai fungsi tomboltombol yang akan digunakan pada aplikasi sehingga pengguna mudah
untuk mengoperasikan apikasi tersebut.
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Gambar 4.2 Petunjuk Penggunaan
c. Kata Pengantar
Kata pengantar ditulis sebagai ucapan syukur kepada pihakpihak yang terlibat serta tujuan pengembangan produk yang dapat
dimanfaatkan sekolah untuk mengambangkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi peserta didik.
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Gambar 4.3 Kata Pengantar
d. Deskripsi
Deskripsi disusun untuk memberi informasi mengenai isi dan
tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut.
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Gambar 4.4 Deskripsi
e. Menu
Pada menu berisi kompetensi dasar dan indikator, kuis soal
HOTS, pembahasan dan profil pengembang. Pengguna dapat
memilih sesuai dengan kebutuhan.
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Gambar 4.5 Menu
f. Kompetensi Dasar dan Indikator
Halaman ini dicantumkan agar guru dan peserta didik
mengetahui kemampuan minimal dalam materi substansi
genetika dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan.
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Gambar 4.6 KD dan Indikator
g. Kuis Soal HOTS
Produk ini dikemas dalam sebuah aplikasi, namun pada
pengerjaannya kuis soal HOTS terhubung ke google form dan
jawaban dapat langsung terhubung pula ke guru.
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Gambar 4.7 Kuis Soal HOTS
h. Kunci Jawaban dan Pembahasan
Kunci jawaban dan pembahasan dapat dibuka pada google
form dan diunduh dalam bentuk pdf setelah pengerjaan soal. Pada
aplikasi ini dapat diatur sesuai waktu yang dibutuhkan.
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Gambar 4.8 Kunci Jawaban dan Pembahasan
i. Profil Pengembang
Pada profil pengembang dapat dilihat bidata penyusun soal HOTS.
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Gambar 4.9 Profil Pengembang
C. Hasil Validasi Produk
Produk pengembangan alat evaluasi berbasi soal HOTS pada materi
substansi genetika selanjutnya divalidasi oleh empat orang validator yang tediri
dari satu orang ahli materi, satu ahli evaluasi (soal HOTS) dan dua guru mata
pelajaran biologi SMA. Adapun tujuan dilakukan validasi untuk mengetahui
kualitas kelayakan soal yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan kriteria
soal HOTS untuk peserta didik SMA kelas XII. Validasi dilakukan oleh ahli-
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ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Ahli materi dan ahli
evaluasi (soal HOTS) adalah dosen pendidikan biologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta dan guru mata pelajaran biologi SMA kelas XII. Berikut
ini adalah perincian data hasil validasi:
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Validasi Ahli Evaluasi dan Materi
Validator Ahli Evaluasi

Validator Ahli Materi

Hasil Perolehan Skor
Rata-Rata Skor
Kriteria
Rata-Rata Skor
Kriteria
Total (%)
Soal
Total (%)
Soal
3,33
Sangat
2,97
Tinggi
Tinggi
Berdasarkan tabel di atas hasil validasi yang dilakukan oleh validator
ahli evaluasi menunjukka rata-rata skor total yaitu 3,33 dengan kriteria “sangat
tinggi”, sehingga soal dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh sesuai
dengan penilaian serta komentar dan saran yang diberikan para ahli untuk
diperbaiki. Selanjutnya hasil validasi yang dilakukan oleh validator ahli materi
menunjukkan rata-rata skor total yaitu 2,97 dengan kriteria “tinggi” sehingga
soal dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh sesuai dengan penilaian
serta komentar dan saran yang diberikan para ahli untuk diperbaiki. Adapun
komentar, saran dan catatan yang diberikan oleh para ahli dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 4.5 Komentar dan Saran dari Ahli Evaluasi dan Materi
Catatan, Komentar dan Saran
Validator Ahli Evaluasi
Validator Ahli Materi
1. Rumusan soal cukup panjang, 1. Memperbaiki typo pada soal
sehingga perlu diperhatikan
dan memperjelas gambar yang
alokasi waktu.
kurang jelas
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2. Gambar yang diundur perlu
diperhatikan tingkat kejelasan
dan ketajamannya.
3. Secara umum soal sudah baik.

2. Sebagian besar soal level C4C6 perlu disesuaikan dengan
IPK
3. Memilih kata kerja operasional
yang sesuai
Selanjutnya hasil validasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran

biologi SMA kelas XII. Berikut ini adalah perincian data hasil validasi:
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Validasi Guru
Validator Guru Biologi 1
Validator Guru Biologi 2
Hasil Perolehan Skor
Rata-Rata Skor
Kriteria
Rata-Rata Skor Kriteria Soal
Total (%)
Soal
Total (%)
3,91
Sangat
3,93
Sangat Tinggi
Tinggi
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh validator guru mata
pelajaran biologi kelas XII SMA N 1 Kroya Cilacap menunjukkan rata-rata
skor total yaitu 3,91 dengan kriteria “sangat tinggi”, sehingga soal dapat
digunakan pada pembelajaran jarak jauh sesuai dengan komentar dan saran
yang diberikan para ahli untuk diperbaiki. Selanjutnya hasil validasi yang
dilakukan guru mata pelajaran biologi kedua SMA Xaverius Pringwulung
Lampung diperoleh rata-rata skor total yaitu 3,93 dengan kriteria “sangat
tinggi”, sehingga soal dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh sesuai
dengan komentar dan saran yang diberikan para ahli untuk diperbaiki. Adapun
komentar, saran dan catatan yang diberikan oleh para ahli guru mata pelajaran
biologi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Komentar dan Saran Guru Mata Pelajaran Biologi
Catatan, Komentar dan Saran
Guru Mata Pelajaran Biologi 1
Guru Mata Pelajaran Biologi 2
1. Alat ukur validasi evaluasi Komentar lembar evaluasi:
sudah mengacu pada kaidah-
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2.

3.

4.

5.

6.

kaidah penulisan soal; tetapi
belum
semua
soal
menunjukkan soal HOTS.
Seluruh soal sudah memenuhi
kaidah-kaidah penulisan soal,
tetapi tidak semua soal
menunjukkan soal HOTS
(tidak semua soal mengukur C4
– C6).
Soal
HOTS
sebenarnya
mengukur
tingkat
proses
berpikirnya (C4-C6). Higherorder
thinking
adalah
Kemampuan berpikir yang
tidak
sekadar mengingat
(recall), menyatakan kembali
(restate), atau merujuk tanpa
melakukan
pengolahan
(recite). ‘Difficulty’ is NOT
same as higher-order thinking.
Tips mengecek suatu soal
HOTS atau tidak: Siswa harus
mengetahui/memiliki 2/lebih
data/informasi; lalu 2/lebih
informasi tersebut digunakan
untuk
menyelesaikan
masalah/menjawab soal.
Untuk kategori soal tidak
HOTS, penulisan soal juga
harus
mengikuti
kaidah
penulisan soal, hanya levelnya
dibuat C1 – C3 (sudah
memenuhi).
Pada satu kali tes/ulangan/ujian
yang diberikan kepada siswa,
persentase soal HOTS berkisar
10% – 25% saja.

1. Mengenai Isi Soal: 35 soal yang sudah dibuat
termasuk kategori soal HOTS; sudah sesuai
dengan materi Substansi Genetika, sesuai
dengan indikator pembelajaran, kalimat
bernada positif, sesuai dengan kisi-kisi soal
dengan hanya ada satu kunci jawaban.
2. Mengenai Penggunaan Bahasa Soal: sudah
sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan
penggunaan kalimat sesuai dengan kaidah
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta
tidak mengandung arti ganda. Rumusan soal
sangat jelas dan mudah dipahami sebagai soal
HOTS, dan permasalahan yang disajikan
merupakan soal-soal berpikir tingkat tinggi.
KKO soal memenuhi ranah kognitif taksonomi
bloom C4 – C6.
Saran lembar evaluasi:
1. Jika soal-soal akan diujikan, hendaknya
jumlah soal memudahkan jumlah penilaian,
misalnya jumlah soal 40 sehingga jumlah nilai
40 x 2,5 = 100, atau jumlah soal 50 sehingga
jumlah nilai 50 x 2 = 100.
Komentar lembar materi:
1. Materi yang disusun dan diuraikan dalam
pembuatan soal evaluasi berbentuk HOTS
yang dibuat oleh
Lasro Yulistiawati
Sipahutar sudah sangat baik dan valid.
2. Materi sudah sesuai dengan KD, Indikator
Pembelajaran, dan Tujuan Pembelajaran.
3. Keakuratan materi sudah sesuai dengan
kebenaran konsep, faktualisasi, aktualisasi,
dilengkapi dengan gambar dan tabel yang
dibutuhkan, materi sesuai dengan ranah
berpikir tinggi yaitu C4 – C6, referensi yang
digunakan sudah baik, namun dalam
penerapan beberapa soal terdapat kurang luas/
dalamnya materi yang dipilih.
4. Dalam penggunaan tata bahasa sudah sesuai
dengan EYD, bahasa dan kosakata mudah
dipahami, namun ada beberapa soal yang
sedikit sulit dipahami alurnya, mungkin dari
penggunaan bahasa nya.
Saran materi:
Untuk beberapa soal HOTS yang dibuat perlu
diperbaiki dari segi kedalaman materi tetapi harus
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tetap dengan penggunaan bahasa yang sederhana
dan mudah dipahami.
Setelah dilakukan validasi oleh keempat validator yaitu ahli evaluasi,
ahli materi dan dua guru mata pelajaran biologi diperoleh skor total rata-rata
yaitu 88,84% dengan kriteria sangat valid yang dapat dilihat berdasarkan
rekapitulasi data validasi pada table 4.6. Sedangkan rekapitulasi rinciaan
perhitungan rata-rata skor aspek kualitas isi, materi, konstruksi dan tata Bahasa
dapat dilihat pada table 4.7 di bawah init:
Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Validasi Seluruh Validator
No

Validator

1
2
3
4

Validator ahli 1
Validator ahli 2
Validator guru biologi 1
Validator guru biologi 2
Skor total rata-rata

Hasil Validasi Soal HOTS
Skor
Kriteria
3,33
Sangat Tinggi
2,97
Tinggi
3,91
Sangat Tinggi
3,93
Sangat Tinggi
3,53
Sangat Tinggi
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D. Revisi dan Kajian Produk Akhir Berdasarkan Hasil Validasi
Produk alat evaluasi berupa soal HOTS substansi genetika direvisi berdasarkan hasil validasi para ahli yaitu berdasarkan
penilaian instrument yang belum maksimal serta komentar dan saran yang diberikan. Hasil perbaikan dari seluruh validator dapat
dilihat pada tabel berikut:
Keterangan:
V1 = Validator ahli evaluasi
V2 = Validator ahli materi
V3 = Validator guru biologi 1
V4 = Validator guru biologi 2
Tabel 4.9 Hasil Perbaikan Soal
Komentar/
Saran

Revisi

No
soal

Aspek yang dinilai belum maksimal
1. (V3) Maksud
1. Terdapat
1
soal dirumuskan
beberapa
soal
dengan jelas dan
yang sebaiknya
mudah dipahami
lebih
disederhanakan

Produk Awal

Produk Akhir

Pada umunya bakteri mempunya satu
kromosom. Kromosom bakteri dapat
berupa DNA sirkular atau DNA linier.
DNA sirkular dalam tubuh bakteri disebut
plasmid. Plasmid mengandung beberapa

Pada umumnya bakteri memiliki satu
kromosom yang berupa DNA sirkular atau
DNA
linier.
DNA
sirkular
ekstrakromosomal (di luar nukleus) dalam
tubuh bakteri mengandung beberapa gen
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2.

3.

4.

5.

sebagai soal
HOTS.
(V3)
Permasalahan
yang disajikan
merupakan soalsoal berpikir
tingkat tinggi.
(V2 dan V3)
KKO soal
memenuhi ranah
kognitif
taksonomi bloom
C4-C6
(V3) Siswa harus
mengetahui/mem
iliki 2/lebih
data/informasi;
lalu 2/lebih
informasi
tersebut
digunakan untuk
menyelesaikan
masalah/menjawa
b soal.
(V1) Rumusan
soal cukup
panjang,

agar lebih mudah
dipahami.
2. Sebaiknya setiap
soal
harus
memiliki dua atau
lebih
data
informasi yang
akan digunakan
untuk
menyelesaikan
masalah
atau
menjawab soal.
3. Soal yang belum
sesuai
ranah
kognitif C4-C6 2
disesuaikan
kembali
berdasarkan
aturan pembuatan
soal HOTS.
4. Sebaiknya
rumusan
soal
yang
terlalu
panjang
disederhakan
lagi.
5. Sebaiknya
gambar
yang

gen dan dapat bereplikasi sendiri tanpa
adanya pengaturan dari kromosom DNA
bakteri. Berdasarkan hal tersebut plasmid
dapat dimanfaatkan sebagai…
A. Precursor elementer unuk sintesis DNA
B. Gugus fosfat untuk membentuk suatu
nukleotida atau deoksiribosa nukleotida
C. Sebagai vektro dalam kloning DNA dan
perbanyakan jumlah DNA yang mampu
mengekspresikan gen tertentu
D. Menghidrolisis
rantai
ganda
polinukleotida menjadi dua rantai
tunggal mononukleotida
E. Pembentuk suatu molekul DNA
Perhatikan gambar kromosom di bawah ini!

dan dapat bereplikasi sendiri tanpa adanya
pengaturan dari kromosom DNA bakteri.
Berdasarkan hal tersebut yang dapat
dimanfaatkan sebagai vektor dalam
kloning DNA dan perbanyakan jumlah
DNA adalah ...
A. Gen
B. DNA sirkular
C. Plasmid
D. DNA linier
E. RNA

Perhatikan gambar kromosom di bawah
ini!

Dua kromatid kembar akan menghasilkan
sebuah kromosom yang pemintalan dan
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sehingga perlu
diperhatikan
alokasi waktu.
6. (V1dan V2)
Gambar yang
diunduh perlu
diperhatikan
tingkat kejelasan
dan
ketajamannya.
7. (V4) Dalam
penggunaan tata
bahasa sudah
sesuai dengan
EYD, bahasa dan
kosakata mudah
dipahami, namun
ada beberapa soal
yang sedikit sulit
dipahami
alurnya, mungkin
dari penggunaan
bahasa nya.
8. (V4) Untuk
beberapa soal
HOTS yang
dibuat perlu
diperbaiki dari

diunduh
lebih
menarik,
berwarna
dan
jelas.
6. Sebaiknya
Bahasa soal juga
lebih sederhana
agar
mudah
dipahami peserta
dididk
7. Sebaiknya lebih
memperbaiki
kesalahan pada
penulisan
8. Sebaiknya soal
lebih disesuaikan
dan
diurutkan
sesuai
dengan
IPK
3
9. Menggani kata
kerja yang lebih
operasional

Berdasarkan gambar diatas, struktur
gambar A, B, C, D dan E berturut-turut
adalah…
A. Kromatin – Kromosom – Histon –
Nukleusom - Heliks DNA
B. Kromosom – Kromatin – Nukleusom –
Histon - Heliks DNA
C. Kromosom – Kromatin – Histon –
Nukleusom - Heliks DNA
D. Kromatin – Kromosom – Nukleusom –
Histon - Heliks DNA
E. Heliks DNA – Kromatin – Kromosom
–Nukleusom - Histon

Kromosom merupakan benang-benang
kromatin yang memendek dan menebal
yang membentuk struktur padat pada saat
pembelahan sel. Berdasarkan fungsinya
kromosom dibedakan menjadi dua yaitu
kromosomtubuh (autosom) dan kromosom
seks (gonosom), yang membedakan kedua
kromosom tersebut adalah…
A. Kromosom tubuh disebut juga sebagai
gonosom sedangkan kromosom seks

pengemasan DNA terjadi pada tahap
profase dan membentuk pintalan pada
protein histon yang merupakan unit dasar
pada kromosom. Unit dasar tersebut
tersusun padat dan membentuk lipatan.
Berdasarkan gambar diatas, struktur
gambar A, B, C, D dan E berturut-turut
adalah…
A. Kromatin – Kromosom – Histon –
Nukleusom - Heliks DNA
B. Kromosom – Kromatin – Nukleusom –
Histon - Heliks DNA
C. Kromosom – Kromatin – Histon –
Nukleusom - Heliks DNA
D. Kromatin – Kromosom – Nukleusom –
Histon - Heliks DNA
E. Heliks DNA – Kromatin – Kromosom
–Nukleusom - Histon
Kromosom merupakan benang-benang
kromatin yang memendek dan menebal
yang membentuk struktur padat pada saat
pembelahan sel. Berdasarkan fungsinya
kromosom dibedakan menjadi dua yaitu
kromosom
tubuh
(autosom)
dan
kromosom seks (gonosom), yang
membedakan kedua kromosom tersebut
adalah…
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segi kedalaman
materi tetapi
harus tetap
dengan
penggunaan
bahasa yang
sederhana dan
mudah dipahami.
9. (V2)
Memperbaiki
typo pada soal
10. (V2) Sebagian
besar soal level
C4-C6 perlu
disesuaikan
dengan IPK dan
memilih kata
kerja operasional
yang sesuai

disebut sebagai gonosom
B. Kariotipe kromosom pada tubuh
manusia: autosom (XX dan XY) dan
gonosom (berjumlah 22)
C. Kromosom tubuh dan kromosom seks
pada dasarnya memiliki jumlah yang
sama.
D. Gonosom adalah kromosom yang
mengendalikan sifat tubuh seperti
warna mata, kulit, tinggi badan
sedangkan autosom adalah kromosom
yang menentukan jenis kelamin
E. Autosom adalah kromosom yang
mengendalikan sifat tubuh seperti
warna, mata, kulit, tinggi badan
sedangkan
gonosom
adalah
kromosom yang menentukan jenis
kelamin

4

Kromosom di dalam tubuh pada suatu
individu telihat berpasangan. Setiap
pasangan kromosom disebut kromosom
homolog. Sepasang kromosom merupakan
homolog sesamanya, artinya…

A. Kromosom tubuh disebut juga
sebagai
gonosom
sedangkan
kromosom seks disebut sebagai
gonosom
B. Autosom (XX dan XY) dan gonosom
(berjumlah 22)
C. Kromosom tubuh dan kromosom
seks pada dasarnya memiliki jumlah
yang sama.
D. Gonosom adalah kromosom yang
mengendalikan sifat tubuh seperti
warna mata, kulit, tinggi badan
sedangkan
autosom
adalah
kromosom yang menentukan jenis
kelamin
E. Autosom adalah kromosom yang
mengendalikan sifat tubuh seperti
warna, mata, kulit, tinggi badan
sedangkan
gonosom
adalah
kromosom yang menentukan jenis
kelamin
Kromosom di dalam tubuh pada suatu
individu terlihat berpasangan. Setiap
pasangan kromosom disebut kromosom
homolog. Pernyataan yang paling tepat
menunjukkan bahwa sepasang kromosom
merupakan homolog sesamanya adalah…
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A. Keduanya mempunyai bentuk yang
sama dan lokus gen-gen yang
bersesuaian, gen tersebut disebut alel
B. Kromosom mempunyai sentromer
yang sama
C. Jumlah kromosom antarorganisme
dipengaruhi oleh derajat tingkt
kesempurnaan suatu organisme atau
ukuran tubuhnya
D. Pasangan gen dalam kromosom
homolog suatu individu tersebut
disebut fenotipe
E. Keduanya memiliki bentuk yang
berbeda-beda dan tidak bersesuaian
Setiap sel tubuh di suatu individu pada
dasarnya mengandung gen-gen yang sama
karena pada awalnya berasal dari satu zigot.
Namun, gen-gen tersebutdapat aktif disuatu
organ tubuh, tetapi pasif di organ tubuh
lainnya. Hal tersebut terjadi karena…
A. Pasangan gen atau alel dari kromosom
homolog sama
B. Setiap kromosom ratusan lokus
sehingga didalam sel mengandung
ribuan gen.
C. Ekspresi pada suatu gen mempengaruhi
penampakan sifat-sifat yang disebut
fenotipe

A. Keduanya mempunyai bentuk yang
sama dan lokus gen-gen yang
bersesuaian, gen tersebut disebut alel
B. Kromosom mempunyai sentromer
yang sama
C. Jumlah kromosom antarorganisme
dipengaruhi oleh derajat tingkt
kesempurnaan suatu organisme atau
ukuran tubuhnya
D. Pasangan gen dalam kromosom
homolog suatu individu tersebut
disebut fenotipe
E. Keduanya memiliki bentuk yang
berbeda-beda dan tidak bersesuaian
Setiap sel tubuh di suatu individu pada
dasarnya mengandung gen-gen yang sama
karena pada awalnya berasal dari satu
zigot. Namun, gen-gen tersebut dapat aktif
disuatu organ tubuh, tetapi pasif di organ
tubuh lainnya. Hal tersebut terjadi
karena…
A. Pasangan gen atau alel dari
kromosom homolog sama
B. Setiap kromosom ratusan lokus
sehingga didalam sel mengandung
ribuan gen.
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D. Keaktifan suatu gen pada manusia
dipengaruhi oleh tempat keberadaan
gen, jenis kelamin dan umur.
E. Satu gen mengendalikan suatu sifat
hereditas sehingga satu individu
memiliki ribuan sifat.

6

Materi genetika sewaktu-waktu harus
dapat mengalami perubahan sehingga
organisme yang bersangkutan akan
mampu beradaptasi dengan lingkungan
yang berubah. Tanpa perubahan tersebut,
kemungkinan yang terjadi adalah…
A. Materi genetik menyimpan informasi
genetik dan dengan tepat dapat
meneruskan informasi tersebut dari
generasi ke generasi
B. Matei
genetic
mengarahkan
pertumbuhan dan
diferensiasi
organisme mulai dari zigot hingga
individu dewasa
C. Keberadaan RNA di dalam sel tidak
tetap karena RNA mudahterurai dan
harus diproduksi kembali
D. Dua heliks ganda DNA yang masingmasing mengandung molekul DNA

C. Ekspresi
pada
suatu
gen
mempengaruhi penampakan sifatsifat yang disebut fenotipe
D. Keaktifan suatu gen pada manusia
dipengaruhi oleh tempat keberadaan
gen, jenis kelamin dan umur.
E. Satu gen mengendalikan suatu sifat
hereditas sehingga satu individu
memiliki ribuan sifat.
Materi genetika sewaktu-waktu harus
dapat mengalami perubahan sehingga
organisme yang bersangkutan akan
mampu beradaptasi dengan lingkungan
yang berubah. Tanpa perubahan tersebut
evolusi
tidak
akan
berlangsung.
Pernyataan yang sesuai untuk mendukung
hal tersebut adalah…
A. Evolusi akan tetap berlangsung namun
lambat
B. Matei
genetik
mengarahkan
pertumbuhan
dan
diferensiasi
organisme mulai dari zigot hingga
individu dewasa sehingga mampu
berevolusi
C. DNA tidak berkaitan dengan fungsi
evolusi karena DNA berada jauh
didalam inti sel
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lama dan DNA baru secara berselangseling
E. Evolusi
tidak
akan
pernah
berlangsung,
karena
DNA
merupakanfungsi evolusioner melalui
peristiwa mutase
Perhatikan gambar alel di bawah ini!

D. Dua heliks ganda DNA yang masingmasing mengandung molekul DNA
lama dan DNA sehingga mampu
beradaptasi dengan evolusi
E. DNA merupakan fungsi evolusioner
melalui peristiwa mutase.
Perhatikan gambar alel di bawah ini!

https://jendelabiologi.com/kelas-xii/5https://jendelabiologi.com/kelas-xii/5genetika-mendel/
genetika-mendel/
Alel adalah pasangan gen yang terdapat Pada suatu alel gen B menampakkan sifat
pada
kromosom
homolog
yang biji bulat dan gen b menunjukkan sifat biji
menunjukkan sifat alternatif sesamanya. keriput. Pasangan gen homozigot BB
Berdasarkan gambar diatas manakah urutan menampakkan sifat biji bulat, sedangkan
yang benar mengenai genotype homozigot pasangan gen heterozigot Bb juga
dominan,
homozigot
resesif
dan menampakkan sifat biji bulat pula.
Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang
heterozigot adalah…
paling tepat mengenai alel dominan dan
A. aa, Bb, PP
resesif adalah …
B. PP, aa, Bb
A.
Kromosom homolog menunjukkan
C. PP, Bb, aa
sifat alternatif sesamanya.
D. Bb, aa, PP
B.
Ekspresi gen dominan akan menutupi
F. aa, PP, Bb
ekspresi gen resesif yang akan
mempengaruhi fenotipe
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Pada DNA dua rantai polinukleotida saling
berikatan melalu ikatan hidrogen antara
basa-basa nitrogen dari rantai yang
berbeda. Basa nitrogen tersebut berada di
dalam double helix dan tulang punggung
gula-fosfat. Purin selalu berpasangan
dengan pirimidin. Perpasangan secara
komplemen tersebut
memungkinkan
pasangan basa dikemas dengan susunan
yang paling sesuai. Hal tersebut terjadi
apabila…
A. Kedua rantai polinukleotida tersusun
secara antiparalel
B. Memiliki untai polimer yang lebih
pendek
C. Kedua rantai polinukleotida tersusun
secara parallel
D. Polinuklotida yang lama tidak berubah
sebagai cetakan
E. Bagian kedua untai polinukleotida

C. Ekspresi gen resesif akan menutupi
ekspresi gen dominan yang akan
mempengaruhi fenotipe
D. Pasangan gen dan alel dari kromosom
homolog sulit dibedakan
E. Pasangan gen dibedakan menjadi
homozigot dominan, heterozigot dan
resesif
Pada DNA dua rantai polinukleotida
saling berikatan melalui ikatan hidrogen
antara basa-basa nitrogen dari rantai yang
berbeda. Basa nitrogen tersebut berada di
dalam double helix dan tulang punggung
gula-fosfat. Purin selalu berpasangan
dengan pirimidin. Perpasangan secara
komplemen tersebut memungkinkan
pasangan basa dikemas dengan susunan
yang paling sesuai. Hal tersebut terjadi
apabila…
A. Kedua rantai polinukleotida tersusun
secara antiparalel
B. Memiliki untai polimer yang lebih
pendek
C. Kedua rantai polinukleotida tersusun
secara paralel
D. Polinuklotida yang lama tidak berubah
sebagai cetakan
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secara tersebar berfungsi sebaaicetakan. E. Bagian kedua untai polinukleotida
secara tersebar berfungsi sebaai
cetakan.
Tes DNA merupakan salah satu teknologi Forensik merupakan salah satu teknologi
yang terus dikembangkan saat inikarena tes yang terus dikembangkan saat ini karena
DNA memiliki kemampuan untuk penerapan teknologi DNA memiliki
mengidentifikasi
hubungan
individu kemampuan
yang
akurat
untuk
dengan anggota keluarganya. Berdasarkan mengidentifikasi hubungan individu
hal tersebut alasan yangpaling tepat untuk dengan anggota keluarganya. Berdasarkan
mendukung mengapa menggunakan tes hal tersebut pernyataan yang paling tepat
DNA adalah…
mengenai penerapan teknologi DNA
dalam forensik adalah…
A. DNA merupakan penyusun gen
pembawa informasi genetik dari suatu A. Penggunaan sampel darah dan jarigan
dalam jumlah sedikit sudah dapat
generasi ke generasi berikutnya yang
mendeteksi kemiripan dan perbedaan
terdapat dalamkromosom
sampel DNA
B. DNA dapat menentukan golongan
B. DNA merupakan penyusun gen
darah seseorang.
pembawa informasi genetik yang tidak
C. DNA
tidak
dapat
bereplikasi
identic dari suatu generasi ke generasi
(mengganda) sehingga tidak dapat
berikutnya
diperbanyak
tidak
dapat
bereplikasi
D. DNA memiliki pola urutan nukleotida C. DNA
(mengganda) sehingga tidak dapat
yang sama pada setiap orang.
diperbanyak
E. Tes DNA mudah dilakukan dan
D. DNA memiliki pola urutan nukleotida
diterjemahkan
yang sama pada setiap orang.
E. Tes DNA sulit dilakukan dan
diterjemahkan
sehingga
terus
dikembangkan
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11

DNA ditemukan pertama kali pada tahun
1869 yang berbentuk untai panjang heliks
ganda dan merupakan penyusun gen pada
kromosom di dalam inti sel. Dibawah ini
yang tidak berkaitan dengan DNA adalah…
A. DNA dapat ditemukan di dalam
mitokondria, sentriol, kloroplas, dan
plastid
B. Pada organisme tertentu seperti katak,
amoeba, dan tumbuhan paku- pakuan
didalam sitoplasmanya terdapat DNA
C. Komponen penyusun DNA: gula ribosa,
gugus fosfat basa nitrogen
D. DNA merupakan suatu polimer yang
terdiri atas nukleutida- nukleutida
dengan jumlah ratusan hingga ribuan.
E. Komposisi basa nitrogen DNA pada
sejumlah organisme memiliki rasio
yang berbeda-beda.
Forensik adalah ilmu kedokteran yang
menangani autopsi. Pada tindak kriminal
dengan kekerasan, darah, potongan
jaringan tubuh yang tertinggaldan air mani
pada kasus pemerkosaan dapat digunakan
sebagai bukti untuk mengungkap pelaku
tindak kriminal. Namun, hal tersebut tidak
dapat memberikan bukti yang kuat tentang
pelakunya
karena
dalam
populasi

Replikasi DNA merupakan proses
penggandaan yang terjadi di nukleus dan
dikatalis oleh beberapa enzim. Pada
mekanisme replikasi DNA membutuhkan
energi untuk membentuk dua heliks
ganda. Berdasarkan hal tersebut, energi
pada replikasi DNA bersumber dari…
A. Mitokondria
B. Ribosom
C. Sguanosin 5-trifosfat
D. Nukleosida trifosfat
E. Plastida

Pada tindak kriminal dengan kekerasan,
darah, potongan jaringan tubuh yang
tertinggal dan air mani pada kasus
pemerkosaan dapat digunakan sebagai
bukti untuk mengungkap pelaku tindak
kriminal. Namun, hal tersebut tidak dapat
memberikan bukti yang kuat tentang
pelakunya. Berdasarkan hal tersebut
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masyarakat yang banyak dapat diemukan
jenis darah dan jaringan yang sama.
Berdasarkan hal tersebut solusi yang paling
tepat mengtasai permasalahan tersebut
adalah…
A. Cek golongan darah dengan seluruh
anggota
keluarga
besar
yang
bersangkutan
B. Mengecek kecocokan sidik jari dengan
barang-barang yang sering digunakan
sehari-hari
C. Teknologi genetic fingerprinting yang
biasa digunakan untuk menguji lima
penanda
D. Menganalisis kemiripan dengan anggota
keluarga
E. Teknologi DNA karena DNA setiap
orang memiliki urutan yang unik,
kecuali kembar identik

12

Perrhatikan pernyataan di bawah ini!
I.
DNA mengandung sejumlah basa
purin dan pirimidin yang sama
dalam heliks ganda
II. Terdapat kesetimbangan antara
jumlah adenine dengan timin, serta
guanine dengan sitosin (A=T dan

pernyataan yang sesuai dengan masalah
tersebut adalah…
A. Cek golongan darah dengan seluruh
anggota
keluarga
besar
yang
bersangkutan dapat mengungkap kasus
kriminal
B. Solusi sederhana dapat dilakukan
dengan mengecek kecocokan sidik jari
dengan barang-barang yang sering
digunakan sehari-hari
C. Teknologi genetic fingerprinting dapat
digunakan untuk menguji lima
penanda
D. Menganalisis kemiripan ciri-ciri tubuh
karena memiliki gen yang serupa
dengan anggota keluarga,
E. Pada ppopulasi masyarakat dapat
diemukan jenis darah dan jaringan
yang sama sehingga perlu tes DNA
karena setiap orang memiliki urutan
yang unik, kecuali kembar identik.
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
I.
DNA mengandung sejumlah basa
purin dan pirimidin yang sama
dalam heliks ganda
II.
Terdapat kesetimbangan antara
jumlah adenine dengan timin, serta
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G=C)
guanine dengan sitosin (A=T dan
G=C)
III. Memiliki untai polimer yang lebih
Memiliki untai polimer yang lebih
pendek karena dibentuk melalui III.
pendek karena dibentuk melalui
transkripsi fragmen-fragmen
transkripsi fragmen-fragmen
IV. Perbandingan antara (A+T) dengan
Perbandingan antara (A+T) dengan
(G+C) dapat bervariasi, tetapi IV.
(G+C) dapat bervariasi, tetapi
mempunyai nilai yang tetap pada
mempunyai nilai yang tetap pada
masing-masing spesies
masing-masing spesies
V. Berfungsi membawa asam amino ke
V.
Berfungsi membawa asam amino ke
ribosom
ribosom
Berdasarkan pernyataan diatas terdapat tiga
hal penting pada struktur DNA dari hasil DNA merupakan suatu polimer yang
terdiri atas nukleotida. Komposisi basa
analisa kimia, yaitu…
nitrogen DNA pada sejumlah organisme
A. I-II-IV-V
memiliki rasio penting yang berbedaB. II-III-IV
beda.
Berdasarkan
hal
tersebut,
C. I-II-III
pernyataan yang paling tepat mengenai
D. I-II-IV
struktur DNA adalah …
E. I-II-III-IV
A. I-II-IV
B. II-III-IV
C. I-II-III
D. I-II-IV
E. I-II-III
Erwin Chargaff mengemukakan komposisi Erwin
Chargaff
mengemukakan
basa nitrogen DNA pada sejumlah komposisi basa nitrogen DNA pada
organisme memiliki rasio yang berbeda- sejumlah organisme memiliki rasio yang
beda. Namun, terdapat suatu keteraturan, berbeda-beda. Namun, terdapat suatu
yaitu…
keteraturan, yaitu…
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A. Jumlah timin sama atau hampir sama
dengan jumlah guanin. Jumlah sitosin
sama atau hampir sama dengan jumlah
adenin.
B. Jumlah sitosin sama atau hampir sama
dengan jumlah timin. Jumlah adenin
sama atau hampir sama dengan jumlah
guanine.
C. Jumlah timin, sitosin, adenine dan
guanis rata-rata hampir sama
D. Jumlah timin, sitosin, adenine dan
guanis memiliki perbedaan rasio yang
sama
E. Jumlah timin sama atau hampir sama
dengan jumlah adenine. Jumlah sitosin
sama atau hampir sama dengan jumlah
guanine.
Di bawah ini, gambar komponen penyusun
DNA yang tepat adalah...
A.
Basa nitrogen

A. Jumlah timin sama atau hampir sama
dengan jumlah guanin. Jumlah sitosin
sama atau hampir sama dengan jumlah
adenin.
B. Jumlah sitosin sama atau hampir sama
dengan jumlah timin. Jumlah adenin
sama atau hampir sama dengan jumlah
guanine.
C. Jumlah timin, sitosin, adenine dan
guanis rata-rata hampir sama
D. Jumlah timin, sitosin, adenine dan
guanis memiliki perbedaan rasio yang
sama
E. Jumlah timin sama atau hampir sama
dengan jumlah adenine. Jumlah sitosin
sama atau hampir sama dengan jumlah
guanine.
Di bawah ini, gambar komponen
penyusun DNA yang tepat adalah...
A.
Basa nitrogen

Fosfat

Gula
B.

Fosfat

Gula
B.
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Fosfat

Basa nitrogen

Fosfat

Deoksiribosa
C.

Deoksiribosa
C.

Fosfat

Fosfat

Basa nitrogen
Ribosa

D.

Basa nitrogen
Ribosa

D.
Gula

Gula

Adenin

Basa nitrogen
E.

Basa nitrogen

Adenin

Basa nitrogen
E.

Fosfat

Fosfat
Deoksiribosa

Sitosin
Sumber:
https://www.harapanrakyat.com/2020/11/k
omponen-penyusun-nukleotida/

Deoksiribosa
Sitosin
Sumber:
https://www.harapanrakyat.com/2020/11/
komponen-penyusun-nukleotida/
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Perhatikan tabel di bawah ini, komponen Perhatikan tabel di bawah ini perbedaan
penyusun DNA dan RNA yang tidak tepat DNA dan RNA yang tidak tepat adalah…
adalah…
DNA
RNA
Komponen
Komponen
A
Berfungsi
Alat dalam
DNA
RNA
sebagai perintah sintesis
dalam sintesis protein
A
Gula pentose
Gula ribose
protein
deoksiribosa
berkarbon 5
B
Jenis
gula Jenis gula
B
Gugus fosfat
Gugus fosfat
deoksiribosa
ribosa
C
Purin: guanine Purin:
C
Keberadaannya Periode
(G) dan
guanine (G) dan
permanen
pendek,
adenine
adenine (A)
mudah
(A)
terurai
D
Pirimidin:
Pirimidin: timin
D
Kadar
Kadar
urasil (U) dan (T) dan sitosin
jumlahnya
jumlahnya
sitosin (S) atau (S) atau
tetap,
tidak tetatp,
cytosine (C)
cytosine (C)
dipengaruhi
dipengaruhi
E
Pirimidin:
Pirimidin:
aktivitas sintesis aktivitas
timin (T) dan urasil (U)
protein
sintesis
sitosin (S) atau dan sitosin (S)
protein.
cytosine (C)
atau cytosine
E
Basa nitrogen: Basa
(C)
pirimidin terdiri nitrogen:
atas timin dan pirimidin
sitosin
terdiri atas
urasil dan
sitosin
Tujuan dari repikasi DNA adalah agar sel Tujuan dari repikasi DNA adalah agar sel
anakan hasil pembelahan mengandung anakan hasil pembelahan mengandung
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DNA yang identik dengan DNA sel
induknya. Namun, dapat terjadi perubahan
pada sifat sel-sel anakan. Hal tersebut
terjadi karena…
A. Penggandaan
DNA
untuk
memperbanyak diri
B. Dalam replikasi DNA melewatkan suatu
basa, menambahkan satu jenis basa atau
lebih atau mengganti dengan jenis basa
yang salah.
C. Terjadinya fase sintesis saat interfase
menjelang sel akan membelah dalam
replikasi DNA
D. Tidak terjadi proses replikasi DNA
E. Replikasi DNA dikatalis oleh enzim
helicase,
RNA
primase,
DNA
polymerase dan DNA ligase.
17

DNA yang identik dengan DNA sel
induknya. Namun, dapat terjadi perubahan
pada sifat sel-sel anakan. Hal tersebut
terjadi karena…
A. Penggandaan
DNA
untuk
memperbanyak diri
B. Dalam replikasi DNA melewatkan
suatu basa, menambahkan satu jenis
basa atau lebih atau mengganti
dengan jenis basa yang salah.
C. Terjadinya fase sintesis saat interfase
menjelang sel akan membelah dalam
replikasi DNA
D. Tidak terjadi proses replikasi DNA
E. Replikasi DNA dikatalis oleh enzim
helicase, RNA primase, DNA
polymerase dan DNA ligase.
Perhatikan
gambar model replikasi
Perhatikan gambar model replikasi di bawah
semikonservatif di bawah ini!
ini!
I
II
III
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Sumber:
http://staffnew.uny.ac.id/upload/1978102
22010122001/pendidikan/3-replikasidna.pdf
Replikasi
DNA
adalah
proses
penggandaan DNA yang tejadi pada fase
sintesis saat interfase menjelang sel akan
membelah. Pada gambar diatas replikasi
DNA dibagi menjadi 3 model, model
repikasi DNA pada gambar I, II dan III…
A. Konservatif- Semi konservatif –
Dispersif
B. Konservatif – Dipersif – Semi
konservatif
C. Dispersif – Knservatif – Semi
konservatif
D. Dipersif – Semi konservatif –
Konservatif
E. Semi konservatif – Konservatif –
Dipersif
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
Helikase membuka heliks ganda
I.
Helikase membuka heliks ganda DNA I.
DNA induk
induk
II.
Protein mengikat untai tunggal
II. Protein mengikat untai tunggal
menstabilkan DNA induk yang
menstabilkan DNA induk yang
terbuka
terbuka
III. Untai utama disintesis secara terusmenerus pada arah 5’-3’ oleh DNA
Replikasi DNA adalah proses penggandaan
DNA untuk memperbanyak diriyang tejadi
pada fase sintesis saat interfase menjelang
sel akan membelah. Pada gambar diatas
replikasi DNA dibagi menjadi 3 model,
model repikasiDNA pada gambar I, II dan
III…
A. Konservatif- Semi konservatif –
Dispersif
B. Konservatif – Dipersif – Semi
konservatif
C. Dispersif – Knservatif – Semi
konservatif
D. Dipersif – Semi konservatif –
Konservatif
E. Semi konservatif – Konservatif –
Dipersif
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polimease.
IV. Untuk memanjangkan untai baru DNA
yang lain, DNA polymerasebekerja di
sepanjang cetakan yang jauh dari
cabang replikasi. Untai DNA yang
disintesis disebut untai lamban,
kemudian disintesis kembali secara
tidak kontinu.
V. Enzim primase menyintesis primerprimer RNA pendek yang kemudian di
perpanjag oleh DNA polymerase
membentuk fragmenokazaki.
Tahap selanjutnya (tahap ke-VI) dari proses
replikasi DNA adalah…
A. Nukleotida terangkai satu sama lainnya
dan membentuk tulang belakang (back
bone)
B. Masing-masing DNA berfungsi sebagai
cetakan dalam menentukan urutan
nukleotida
C. DNA ligase menggabungkan fragmen
okazaki ke untai yang sedangtumbuh
D. Nukleotida
terbentuk
disepanjang
pembukaan cetakan
E. RNA polymerase mentranskripsi suatu
urutan DNA terminator

III.

Untai utama disintesis secara terusmenerus pada arah 5’-3’ oleh DNA
polimerase.
IV.
Untuk memanjangkan untai baru
DNA yang lain, DNA polymerase
bekerja di sepanjang cetakan yang
jauh dari cabang replikasi. Untai
DNA yang disintesis disebut untai
lamban,
kemudian
disintesis
kembali secara tidak kontinu.
V.
Enzim primase menyintesis primerprimer RNA pendek yang kemudian
diperpanjag oleh DNA polymerase
membentuk fragmen okazaki.
Pada replikasi DNA, setelah primer RNA
diganti menjadi DNA oleh DNA
polimerase yang lainnya. Kelanjutan
tahap dari proses replikasi DNA adalah…
A. Nukleotida terangkai satu sama
lainnya dan membentuk tulang
belakang (Back bone)
B. Masing-masing
DNA
berfungsi
sebagai cetakan dalam menentukan
urutan nukleotida
C. DNA ligase menggabungkan fragmen
okazaki ke untai yang sedang tumbuh
D. Nukleotida terbentuk disepanjang
pembukaan cetakan
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E. RNA polymerase mentranskripsi suatu
urutan DNA terminator
Perhatikan pernyataan di bawah ini terkait Perhatikan pernyataan terkait model
model replikasi DNA dengan pasangan replikasi DNA semikonservatif dengan
basa nitrogen!
pasangan basa nitrogen di bawah ini!
I.
Masing-masing untai DNA berfungsi I.
DNA induk mempunyai dua untai
sebagai cetakan dalam menentukan
DNA yang komplementer dan
urutan nukleutida baru sebagai
mempunyai ikatan hydrogen pada
pelengkapnya
pasangan basa nitrogen yang
II. Kedua untai DNA memisah
spesifik, yaitu A-T dan G-C
III. DNA induk mempunyai dua untai II.
Kedua untai polinukleotida induk
DNA yang komplementer dan
atau yang lama tidak berubah fungsi
mempunyai ikatan hydrogen pada
sebagai cetakan
pasangan basa nitrogen yangspesifik, III.
Kedua untai DNA memisah
yaitu A-T dan G-C
IV.
Masing-masing
untai
DNA
IV. Nukleutida baru terangkai satu sama
berfungsi sebagai cetakan dalam
lainnya membentuk tulang belakang
menentukan urutan nukleutida baru
(back done) gula fosfat.
sebagai pelengkapnya
V. Terbentuklah dua heliks ganda DNA V.
Heliks ganda DNA baru tidak
yang masing-masing mengandung
mengandung polinukleotida lama
satu untai DNA lama dan satu untai VI.
Nukleutida baru terangkai satu
DNA baru.
sama lainnya membentuk tulang
Berdasarkan pernyataan di atas urutan
belakang (back done) gula fosfat.
model replikasi DNA dengan pasangan VII.
Terbentuklah dua heliks ganda
basa nitrogen yang tepat adalah…
DNA
yang
masing-masing
A. III-II-I-IV-V
mengandung satu untai DNA lama
dan satu untai DNA baru.
B. III-I-II-IV-V
C. I-II-III-IV-V
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Berdasarkan pernyataan di atas, manakah
pernyataan yang bukan bagian dari model
replikasi DNA semikonservatif adalah…
A. II dan V
B. II dan III
C. III dan IV
D. III dan IV
E. IV dan V
Perhatikan tabel di bawah ini, replikasi Perhatikan tabel di bawah ini, replikasi
DNA dikatalis oleh beberapa enzim.Enzim DNA dikatalis oleh beberapa enzim.
yang berperan dalam replikasi DNA adalah, Enzim yang berperan dalam replikasi
kecuali…
DNA adalah, kecuali…
Enzim
Fungsi
Enzim
A
Enzim
Memutuskan ikatanA
Enzim helicase
helikase
ikatan
hidrogen
B
Enzim katalase
untuk
membuka
heliks ganda DNA
C
Enzim ligase
B
Enzim
Menguraikan
D
Enzim polimerase
katalase
senyawa
hidrogen
E
Enzim primase
peroksida
menjadi
H2O dan O2
C
Enzim ligase Menyambungkan
fragmen-fragmen
okazaki yang baru
terbentuk
D
Enzim
Menggabungkan
polimerase
nukleotida
nukleotida

D. V-IV-III-II-I
E. III-II-I-V-IV

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

menjadi polimer
E

21

Enzim
primase

Menggabungkan
nukleotida
–
nukleotida RNA agar
dapat
membentuk
primer

Model replikasi DNA dibagi menjadi tiga
yaitu konservatif, semi konservatif dan
dispersif. Diantara ketiga model tersebut
model semi konservatif lebih diyakini
kebenaranya. Alasan yang paling tepat
untuk membuktikan hal tersebut adalah…
A. Dari hasil percobaan ekstraksi DNA
bakteri E. coli di sentrifugasi diperoleh
DNA hibrid, kemudian setelah bakteri
di sentrifugasi kedua kali diperoleh
DNA ringan dan DNA hibrid.
B. Dari hasil percobaan ahli model
semikonservatif diperoleh dua heliks
ganda DNA yang masing-masing
molekul DNA lama dan DNA baru.
C. Model
semi
konservatif
tidak
mengandung polinukleotida lama dan
baru
D. Model konservatif dan dispersif
mengakibatkan perubahan pada sifat
sel-sel anakan

Model replikasi DNA dibagi menjadi tiga
yaitu konservatif, semi konservatif dan
dispersif. Diantara ketiga model tersebut
model semi konservatif lebih diyakini
kebenaranya. Alasan yang paling tepat
untuk membuktikan hal tersebut adalah…
A. Hasil percobaan ekstraksi DNA bakteri
E. coli disentrifugasi diperoleh DNA
hibrid, kemudian setelah bakteri
disentrifugasi ke dua kali diperoleh
DNA ringan dan DNA hibrid.
B. Hasil
percobaan
ahli
model
semikonservatif diperoleh dua heliks
ganda DNA yang masing-masing
molekul DNA lama dan DNA baru.
C. Model
semi
konservatif
tidak
mengandung polinukleotida lama dan
baru
D. Model konservatif dan dispersif
mengakibatkan perubahan pada sifat
sel-sel anakan
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E. Model semi konservatif memiliki E. Model semi konservatif memiliki untai
untai olinukleutida induk atau yang
polinukleutida induk atau yang lama
lama tidak berubah dan berfungsi
tidak berubah dan berfungsi sebagai
sebagai cetakan.
cetakan.
22

Kodon adalah kode genetik yang dibawa
oleh mRNA yang terbentuk dari triplettriplet pada mRNA dan berfungsi
menentukan jenis asam amino. Namun,
mRNA berumur sangat pendek hanya
beberapa menit hinggabeberapa hari, yang
menyebabkan hal tersebut terjadi adalah…
A. Keberadaan RNA dalam sel tidak tetap
karena mudah terurai dan harus
diproduksi kembali
B. mRNA bersifat permanen
C. RNA tidak dipengaruhi oleh aktivasi
sintesis protein
D. RNA memiliki untai ganda panjang
E. Jumlah RNA di dalam ribosom sedikit

23

Perhatikan gambar di bawah ini!

Kodon adalah kode genetik yang dibawa
oleh mRNA yang terbentuk dari triplettriplet pada mRNA dan berfungsi
menentukan jenis asam amino. Namun,
mRNA berumur sangat pendek hanya
beberapa menit hingga beberapa hari.
Berdasarkan hal tersebut, faktor yang
mempengaruhi mRNA adalah…
A. Keberadaan RNA dalam sel tidak tetap
karena mudah terurai dan harus
diproduksi kembali
B. mRNA bersifat permanen
C. RNA tidak dipengaruhi oleh aktivasi
sintesis protein
D. RNA memiliki untai ganda panjang
E. Jumlah RNA di dalam ribosom sedikit
Perhatikan gambar di bawah ini!
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https://www.edubio.info/2016/10/jenisjenis-molekul-rna.html
Kodon adalah kode genetik yang dibawa
oleh mRNA yang terbentuk dari triplettriplet pada mRNA. Berdasarkan gambar
diatas kode pada kodon yang salah
adalah…
A. Kodon 1
B. Kodon 3
C. Kodon 5
D. Kodon 4
E. Kodon 7

https://www.edubio.info/2016/10/jenisjenis-molekul-rna.html
Kodon adalah kode genetik yang dibawa
oleh mRNA yang terbentuk dari triplettriplet pada mRNA. Berdasarkan gambar
di atas kode pada kodon yang salah
adalah…
A. Kodon 1
B. Kodon 3
C. Kodon 5
D. Kodon 4
E. Kodon 7

Pada jenis RNA, rRNA adalah yang paling
banyak dibandingkan dengan mRNA

Pada jenis RNA, rRNA adalah yang paling
banyak dibandingkan dengan mRNA
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maupun tRNA. Jumlah rRNA di dalam
ribosom sebanyak 60% dari berat total
ribosom. Satu sel mengandung ribuan
ribosom. Berdasarkan jumlah rRNA yang
banyak maka rRNA berperan sebagai…
A. Menggabungkan nukleutida-nukleutida
RNA agar dapat membentuk primer
B. Proses penggandaan DNA untuk
memperbanyak diri
C. Membawa kode genetik dari kromosom
di dalam inti sel ke ribosom di dalam
sitoplasma
D. Membawa asam amino ke ribosom
E. Penyelaras (sdaptor) atau mesin perakit
polipeptida yang bergerak ke satu arah
sepanjang mRNA dalam proses sintesis
protein.
25

Perhatikan gambar berikut!

maupun tRNA. Jumlah rRNA di dalam
ribosom sebanyak 60% dari berat total
ribosom. Satu sel mengandung ribuan
ribosom. Berdasarkan jumlah rRNA yang
banyak maka rRNA berperan sebagai…
A. Menggabungkan
nukleutidanukleutida
RNA
agar
dapat
membentuk primer
B. Proses penggandaan DNA untuk
memperbanyak diri
C. Membawa
kode
genetik
dari
kromosom di dalam inti sel ke ribosom
di dalam sitoplasma
D. Membawa asam amino ke ribosom
E. Penyelaras (Adaptor) atau mesin
perakit polipeptida yang bergerak ke
satu arah sepanjang mRNA dalam
proses sintesis protein.
Perhatikan gambar berikut!
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Pada gambar diatas tahapan yang tidak
sesuai pada mekanisme sintesis protein
ditunjukkan oleh nomor…
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 5 dan 6
Berdasarkan tabel berikut, perbedaan
sintesis protein pada sel prokariotik dan
eukariotik yang tepat adalah…
No
Sel
Sel
eukariotik
prokariotik
A Terjadi melalui Terjadi
tidak
transkripsi
melalui
dan translasi
transkripsi
dan
translasi

Pada gambar diatas tahapan yang tidak
sesuai pada mekanisme sintesis protein
ditunjukkan oleh nomor…
F. 1 dan 2
G. 2 dan 3
H. 3 dan 4
I. 4 dan 5
J. 5 dan 6
Transkripsi pada prokariotik dikatalis oleh
suatu enzim yang dikenal sebagai RNA
polimerase. RNA polimerase terdiri atas
enam subunit yaitu dua subunit α, dua
subunit β, satu subunit ω, dan satu subunit
σ. RNA polimerase tanpa subunit tertentu
disebut core enzyme. Subunit yang
berperan membantu RNA polimerase
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B
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Transkripsi dan Translasi
translasi
menghasilkan
menghasilkan mRNA, translasi
mRNA
menghasilkan
pra-mRNA
C Terjadi di
Terjadi
di
sitoplasma
nukleus
D Memiliki
Tidak memiliki
nukleus sehingga nukleus,
transkripsi dan sehingga
translasi
mRNA
yang
dilakukan
dihasilkan
ditempat
yang dapat
terpisah
ditranslasi di
tempat
yang
sama
E Hanya
terjadi Hanya
terjadi
proses transkripsi proses translasi
Translasi adalah proses pelekatan tRNA
dan asam amino dengan bantuan enzim
aminoasil-tRNA sintetase. Pada tahap akhir
translasi yaitu terminasi, elongasi akan
terhenti dan tidak mengkode asam amino.
Hal tersebut terjadikarena…
A. mRNA membentuk ikatan hydrogen
dengan anticodon tRNA yang masuk
membawa asam amino
B. tRNA yang sudah terikat pada

untuk mengenali suatu urutan tertentu
pada molekul DNA adalah…
A. Subunit α
B. Subunit β
C. Subunit ω
D. Subunit σ
E. Semua subunit benar

Translasi adalah proses pelekatan tRNA
dan asam amino dengan bantuan enzim
aminoasil-tRNA sintetase. Pada tahap
akhir translasi, elongasi akan terhenti dan
tidak mengkode asam amino. Berdasarkan
hal tersebut, yang menyebabkan elongasi
terhenti adalah…
A. mRNA membentuk ikatan hidrogen
dengan antikodon tRNA yang masuk
membawa asam amino
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polipeptida yang sedang tumbuh
ditranslokasikan ketempat lain
C. Protein faktor pelepas langsung
mengikatkan diri pada kodon stopdan
menghidrolisis ikatan tRNA dengan
asam amino
D. Saat
tRNA
berpindah
tempat,
antikodonnya tetap berikatan dengan
hydrogen pada kodon mRNA
E. RNA polimerasi mentranskripsi suatu
urutan DNA terminator
28

Perhatikan gambar di bawah ini!

B. tRNA yang sudah terikat pada
polipeptida yang sedang tumbuh
ditranslokasikan ketempat lain
C. Protein faktor pelepas langsung
mengikatkan diri pada kodon stop dan
menghidrolisis ikatan tRNA dengan
asam amino
D. Saat tRNA berpindah tempat,
antikodonnya tetap berikatan dengan
hydrogen pada kodon mRNA
E. RNA polimerasi mentranskripsi suatu
urutan DNA terminator
Perhatikan gambar di bawah ini!

Sumber:
https://slideplayer.info/slide/3639365/
Tanskripsi adalah sintesis RNA pada suatu
cetakan DNA dengan enzim polymerase.
DNA memiliki dua untai yaitu sebagai
pencetak dan pengkode. Tahapan RNA

Sumber:
https://slideplayer.info/slide/3639365/
Transkripsi adalah sintesis RNA pada
suatu cetakan DNA dengan enzim
polymerase yang meliputi tiga tahap.
Pernyataan yang tepat mengenai tahapan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

polimerase bergerak di sepanjang cetakan
sehingga heliks ganda DNA terbuka secara
berurutan ditunjukkan oleh nomor...
A. I
B. II
C. I dan II
D. II dan III
E. III

29

Pada translasi setiap tiga urutan basa
nitrogen pada mRNA merupakan kodon
yang akan menentukan jenis asam amino.
Namun, setiap asam amino digabungkan
dengan tRNA yang sesuai oleh enzim
tertentu yang berfungsi membawa asam
amino spesifik. Enzim tesebut adalah…
A. Enzim helikase
B. Enzim primase
C. Enzim sintetase tRNA-aminoasil
D. Enzim ligase
E. Enzim polymerase

inisiasi, elongasi dan terminasi secara
berturut-turut adalah…
A. I: Inisiasi – II: Elongasi – III:
Terminasi
B. II: Inisiasi – III: Elongasi – I:
Terimnasi
C. III: Inisiasi – I: Elongasi – II:
Terminasi
D. II: Inisiasi – I: Elongasi – III:
Terminasi
E. I: Inisiasi – III: Elongasi – II:
Terminasi
Pada translasi setiap tiga urutan basa
nitrogen pada mRNA merupakan kodon
yang akan menentukan jenis asam amino.
Namun, setiap asam amino digabungkan
dengan tRNA yang sesuai oleh enzim
tertentu yang berfungsi membawa asam
amino spesifik. Enzim tersebut adalah…
A. Enzim helikase
B. Enzim primase
C. Enzim sintetase tRNA-aminoasil
D. Enzim ligase
E. Enzim polimerase
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Perhatikan gambar dibawah ini!

Sumber:
https://seputarbentuk.blogspot.com/2019/0
9/perbedaan-prokariotik-daneukariotik.html
Gambar di atas merupakan perbedaan
sintesis protein pada sel prokariotik dan
eukariotik. Berdasarkan perbedaan tersebut
pernyataan yang tidak tepat adalah…
A. Pada sel prokariotik menghasilkan pramRNA kemudian menjadi RNA
sedangkan pada sel eukariotik langsung
menghasilkan mRNA
B. Pada sel eukariotik menghasilkan pramRNA kemudian menjadi RNA
sedangkan pada sel prokariotik
langsung menghasilkan mRNA
C. Sel eukariotik memiliki nukleus
sedangkan prokariotik tidak memiliki
nucleus

Sintesis protein pada sel eukariotik,
transkripsi dan translasi terjadi ditempat
terpisah. Sedangkan pada prokariotik
dapat dilakukan di tempat yan sama.
Berdasarkan hal tersebut mekanisme dan
hasil yang diperoleh tentu akan berbeda
karena terjadi di tempat yang berbeda.
Pernyataan yang tidak tepat mengenai
sintesis protein pada sel eukariotik dan
prokariotik adalah…
A. Sel prokariotik menghasilkan pramRNA kemudian menjadi RNA
sedangkan pada sel eukariotik dapat
langsung menghasilkan mRNA
B. Pada sel eukariotik menghasilkan pramRNA kemudian menjadi RNA
sedangkan pada sel prokariotik
langsung menghasilkan mRNA
C. Sel eukariotik memiliki nukleus
sedangkan prokariotik tidak memiliki
nucleus
D. Sintesis protein pada sel eukariotik
terjadi pada nucleus dan sitoplasma.
Sedangkan sel prokariotik terjadi di
sitoplasma.
E. Sel eukariotik terdapat pada tumbuhan
sedangkan sel prokariotik terdapat
pada hewan
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D. Pada sel eukariotik tahap transkripsi dan
translasi dilakukan ditmpat terpisah
yaitu nukleus dan sitoplasma sedangkan
sel prokariotik terjadi di tempat yang
sama yaitu sitoplasma
E. Sel eukariotik terdapat pada tumbuhan
sedangkan sel prokariotik terdapat pada
hewan
Perhatikan gambar ribosom di bawah ini!

Perhatikan gambar ribosom di bawah ini!

Sumber:
https://www.amazine.co/26192/organelsel-komposisi-struktur-fungsi-ribosom/
Pada translasi proses inisiasi meliputi
pelekatan subunit ribosom kecil kemRNA
dan molekul tRNA met (asam amino
metinonin) berpasangan dengan kodon
AUG (kodon start). Pada gambar ribosom
memiliki tigas sisipelekatan. Fungsi sisi P,
A dan E berturut-turut adalah…

Sumber:
https://www.amazine.co/26192/organelsel-komposisi-struktur-fungsi-ribosom/
Asam amino merupakan bahan baku pada
sintesis protein. Terdapat 20 jenis asam
amino yang ditentukan oleh DNA. Proses
inisiasi pada gambar diatas meliputi
pelekatan subunit ribosom kecil ke mRNA
dan molekul tRNA asam amino
metinonin. Berdasarkan hal tersebut,
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A. P: untuk peptida, A: untuk tempat alasan yang paling tepat mengapa asam
masuknya tRNA, E: untuk tempat amino metionin yang digunakan pada
keluarnya tRNA
proses inisiasi translasi adalah …
B. P: untuk peptida, A: untuk tempat A. Perbedaan jenis, jumlah, dan susunan
keluarnya tRNA, E: untuk tempat
asam amino menentukan jenis protein
masuknya tRNA
yang disintesisnya.
C. P: untuk peptida, A: untuk asam amino, B. Metionin mempengaruhi pelekatan
E: untuk tempat keluarnyatRNA
subunit ribosom kecil ke mRNA dan
D. P: untuk peptida, A: untuk tempat
molekul tRNA
keluarnya tRNA, E: untuk asamamino C. Metionin berpasangan dengan kodon
E. P: untuk asam amino, A: untuk peptida,
AUG yang memberikan sinyal di
E: untuk tempat keluarnyatRNA
mulainya proses translasi sintesis
protein.
D. Pada ribosom metinonin membentuk
ikatan sehingga terbentuk polipeptida
untuk proses selanjutnya
E. Metionin hanya dapat berpasangan
dengan kodon AUG
Asam amino merupakan bahan baku pada Asam amino merupakan bahan baku pada
berlangsungnya sintesis protein. Pada berlangsungnya sintesis protein. Pada
sintesis protein, perbedaan jenis, jumlah sintesis protein, perbedaan jenis, jumlah
dan susunan asam amino menentukan jenis dan susunan asam amino menentukan
protein yang disintesis. Jenis asam amino jenis protein yang disintesis. Berdasarkan
yang disintesisadalah…
hal tersebut, di bawah ini pernyataan yang
benar mengenai hubungan asam amino
A. Gen, alel dan kromosom
dengan protein adalah…
B. Enzim, hormone, keratin atau
hemoglobin
A. Asam amino menghasilkan enzim
yang menentukan genotipe. Jenis
C. Darah, sidik jari dan rambut
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D. Jenis kelamin, usia dan keberadaan gen
E. Genotipe dan fenotipe

33

Perhatikan tabel jenis asam amino berikut!
Kodon
Asam amino
CCA
Prolin
AUG
Metionin
UGU
Sistein
UGG
Triptofan
UAU
Tirosin
UUU
Fenilalanin
A. AAA-ACC-GGT-TAC-ACA-ATA
B. ATA-AAA-ACC-GGT-TAC-ACA
C. ACA-ATA-AAA-ACC-GGT-TAC
D. TAC-AAA-ACC-GGT-TAC-ACA

enzim yang berbeda akan
menimbulkan genotipe berbeda.
B. Asam amino menghasilkan enzim
yang menentukan fenotipe. Jenis
enzim yang berbeda akan
menimbulkan fenotipe berbeda.
C. Protein tidak mempengaruhi fungsi
genotipe (pembawa sifat) dengan
fenotipe (sifat yang tampak).
D. Jenis protein disintesis oleh asam
amino berupa hormon, keratin dan
hemoglobin
E. Jenis, jumlah dan susunan asam amino
yang sama dapat menentukan jenis
protein yang tersusun dari satu
polipeptida.
Perhatikan tabel jenis asam amino berikut!
Kodon
Asam amino
CCA
Prolin
AUG
Metionin
UGU
Sistein
UGG
Triptofan
UAU
Tirosin
UUU
Fenilalanin
A. AAA-ACC-GGT-TAC-ACA-ATA
B. ATA-AAA-ACC-GGT-TAC-ACA
C. ACA-ATA-AAA-ACC-GGT-TAC
D. TAC-AAA-ACC-GGT-TAC-ACA
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E. ACC-GGT-TAC-ACA-ATA-AAA
Perhatikan tabel jenis asam amino berikut!
Kodon
Asam amino
GGU
Glisin
GCG
Alanin
GUC
Valin
UUG
Lausin
AUA
Isoleusin
UCC
Serin
Jika urutan triplet basa nitrogen yang
terbentuk pada tRNA adalah CAG, CGC,
CCA, AAC, UAU, AGG, urutan asam
amino hasil translasi adalah…
A. Valin-alanin-glisin-lausin-isoleusinserin
B. Alanine-glisin-lausin-isoleusin-serinvalin
C. Glisin-lausin-isoleusin-serin-valinalanin
D. Lausin-isoleusin-serin-valin-alaninglisin
E. Isoleusin-serin-valin-alanin-glisinlausin
Perhatikan kamus kode genetik di bawah
ini!

E. ACC-GGT-TAC-ACA-ATA-AAA
Perhatikan tabel jenis asam amino berikut!
Kodon
Asam amino
GGU
Glisin
GCG
Alanin
GUC
Valin
UUG
Lausin
AUA
Isoleusin
UCC
Serin
Jika urutan triplet basa nitrogen yang
terbentuk pada tRNA adalah CAG, CGC,
CCA, AAC, UAU, AGG, urutan asam
amino hasil translasi adalah…
F. Valin-alanin-glisin-lausin-isoleusinserin
G. Alanine-glisin-lausin-isoleusin-serinvalin
H. Glisin-lausin-isoleusin-serin-valinalanin
I. Lausin-isoleusin-serin-valin-alaninglisin
J. Isoleusin-serin-valin-alanin-glisinlausin
Perhatikan kamus kode genetik di bawah
ini!
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Sumber:https://www.pngdownload.id/pnga50c2z/
Cara membaca kodon selalu dimulai dari
basa nitrogen ke-1 (ujung 5’), basa nitrogen
ke-2 dan diakhiri basa nitrogen ke-3 (ujung
3’). Di bawah ini cara membaca kodon yang
tidak tepat adalah…
A. CAG = Gln, AAG = Lys, dan AUU = Ile
B. CCC = Pro, CUU = Leu, dan GUU = Val
C. AGA = Arg, CAC = His, dan GGU = Gli
D. GAC = Glu, AAU = Asn, dan AUU =
Asp
E. UUG = Leu, UCC = Ser, dan UAU = Tyr

Sumber:https://www.pngdownload.id/png
-a50c2z/
Cara membaca kodon selalu dimulai dari
basa nitrogen ke-1 (ujung 5’), basa
nitrogen ke-2 dan diakhiri basa nitrogen
ke-3 (ujung 3’). Di bawah ini cara
membaca kodon yang tidak tepat
adalah…
A. CAG = Gln, AAG = Lys, dan AUU =
Ile
B. CCC = Pro, CUU = Leu, dan GUU =
Val
C. AGA = Arg, CAC = His, dan GGU =
Gli
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D. GAC = Glu, AAU = Asn, dan AUU =
Asp
E. UUG = Leu, UCC = Ser, dan UAU =
Tyr
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E. Pembahasan
Pengembangan alat evaluasi berbasis soal HOTS materi substansi
genetika ini dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengevaluasi peserta
didik dimasa pembelajaran daring serta diharapkan dapat membantu peserta
didik dalam penalaran tingkat dengan tidak hanya menghafal namun
mengetahui setiap konsep-konsep dari materi yang dipelajari. Pembelajaran
daring berdampak pada pekerjaan guru yang lebih banyak dibandingkan
pembelajaran tatap muka, dimana guru harus memiliki strategi metode/model
pembelajaran yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran daring. Selain itu
pendidik juga masih perlu terus belajar dan beradaptasi terhadap teknologi
informasi dan komunikasi. Tidak hanya berdampak terhadap pendidik,
pembelajaran daring juga berdampak terhadap peserta didik dimana waktu
pembelajaran daring lebih terbatas dibandingkan pembelajaran luring.
Sehingga peserta didik dituntut mampu belajar secara mandiri dan mengolah
waktu dengan sebaik mungkin.
Langkah pertama dalam pengembangan alat evaluasi berbentuk soal
HOTS ini yaitu mengumpulkan data sekolah yang akan dituju dan penyusunan
kisi-kisi wawancara yang akan ditujukan pada sekolah yang telah ditentukan.
Langkah kedua yaitu perencanaan yang didasarkan pada hasil analisis
kebutuhan sekolah di masa pembelajaran jarak jauh yang diperoleh melalui
metode wawancara. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui metode
wawancara dari lima sekolah, sekolah membutuhkan alat evaluasi (berupa soal
HOTS dan media evaluasi), model pembelajaran, video pembelajaran dan lain
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sebagainya. Tiga dari lima sekolah menyebutkan membutuhkan alat evaluasi
baik dari soal HOTS maupun media evaluasi.
Selain hal tersebut, menurut pengalaman magang disekolah pada
pembelajaran jarak jauh guru masih menggunakan soal-soal lama dari tahun
sebelumnya dan ada pula yang diambil dari berbagai sumber lalu menyalin
tanpa mengecek kembali soal tersebut. Hal tersebut terjadi karena guru tidak
memilki

waktu

luang

untuk

membuat

soal

karena

harus

belajar

mengoperasikan laptop, aplikasi, website dan lainnya untuk melakukan
pembelajaran daring serta mengikuti pelatihan-pelatihan dari dalam maupun
luar sekolah. Jam pelajaran pada pembelajaran jarak jauh juga mengalami
pengurangan, sehingga pembelajaran yang dilakukan terbatas dan tidak
maksimal. Olek karena itu guru perlu strategi untuk meningkatkan kemampuan
berpikir siswa melalui penalaran tinggi. Meskipun waktu pembelajaran
terbatas, namun peserta didik selalu diajak untuk penalaran tinggi dengan
menganalisis dan memecahkan berbagai masalah, diharapkan peserta didik
tidak hanya menghafal saja tapi mengetahui setiap konsep yang di pelajari.
Oleh sebab itu peneliti memutuskan untuk mengembangkan soal HOTS yang
dikemas dalam sebuah aplikasi interaktif sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Langkah ketiga yaitu penyusunan perangkat pembelajaran dan
pengembagan soal HOTS yang dilakukan dengan beberapa tahap: pertama,
menentukan kompetensi dasar yang digunakan yaitu materi substansi genetika
kelas XII MIPA. Materi tersebut dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dari
lima sekolah yang menyatakan bahwa materi tersebut sulit dipahami oleh
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peserta didik. Berdasarkan hal tersebut dilakukan pengembangan alat evaluasi
berupa soal HOTS dengan tujuan agar peserta didik memiliki penalaran tingkat
tinggi terhadap materi substansi genetika. Pada pengembangan alat evaluasi
berbasis HOTS ini perlu diperhatikan dengan kesesuaian soal kompetensi inti,
kompetensi dasar, indikator, materi, konstruksi dan tata Bahasa soal. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Widhiyani dkk, (2019) yang menyatakan
bahwa dalam penyusunan soal HOTS diperlukan penguasaan materi bahan ajar,
keterampilan menulis soal (konstruksi) dan kreativitas pendidik dalam
menentukan stimulus soal. Kemudian setiap soal harus sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia yaitu bahasa harus komunikatif sehingga pertanyaan mudah
dipahami peserta didik (Depdiknas, 2008).
Kedua, menentukan bentuk alat evalusai berbasis soal HOTS dalam
bentuk soal pilihan ganda yang dikemas dalam sebuah aplikasi. Peneliti
menentukan bentuk soal yang dikembangkan adalah soal pilihan ganda. Soal
pilihan ganda merupakan tes yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan
karena lebih mudah dilakukan dalam melakukan penilaian serta soal pilihan
ganda dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif. Soal dikemas
dalam sebuah aplikasi berbasis android yang dibuat menggunakan iSpring
Suite 9. Ketiga, membaca dan merangkum materi substansi genetika dari buku,
jurnal dan ebook. Hal tersebut bertujuan agar peneliti memahami dan
menguasai

materi

substansi

genetika

untuk

mempermudah

dalam

pengembangan soal HOTS. Selain itu peneliti juga perlu memperhatikan dari
beberapa kumpulan soal supaya tidak terjadi plagiarism.
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Keempat, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus,
rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berisi tujuan pembelajaran
dan indikator pembelajaran dengan ranah kognitif C4-C6 serta lampiranlampiran pendukung pembelajaran berbasis HOTS. Perangkat pembelajaran
dibuat agar pembelajaran dapat terarah sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai. Pada penyusunan perangkat pembelajaran perlu diperhatikan kata
kerja operasinal. Pada materi substansi genetika memiliki kata kerja
operasional menganalisis yang termasuk ranah kognitif C4.
Kelima, membuat soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 35
butir soal dan dikemas dalam aplikasi menggunakan iSpring Suite 9. Pada
aplikasi tersebut dapat diatur dan sesaikan dengan kebutuhan peserta didik,
seperti aplikasi di android, iphone, laptop dan lainnya. Aplikasi bersifat
interaktif yang dapat dioperasikan peserta didik sesuai dengan menu yang
tersedia. Aplikasi ini mudah dibuat karena iSpring suite 9 masuk ke dalam fitur
power point. Kuis pada aplikasi akan terhubung dengan google form, sehingga
jawaban-jawaban dari setiap peserta didik masuk pada akun guru. Kunci
jawaban dan pembahasan dapat diakses setelah peserta didik mengerjakan soal.
Pada aplikasi setiap guru dapat mengatur akses kunci jawaban sehingga peserta
hanya dapat mengakses kunci jawaban setelah mengerjakan soal. Kunci
jawaban dan pembahasan dapat dibuka dan diunduh peserta didik dalam bentuk
dokumen pdf. Berdasarkan hasil validator guru biologi menyebutkan bahwa
aplikasi yang dibuat baik dan layak di uji cobakan kepada peseta didik sesuai
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perbaikan berdasarkan saran dari validator yang terdiri dari perbaikan
penulisan kata dan menghapus kalimat yang tidak perlu dibuat.
Langkah keempat yaitu uji validitas produk awal, validasi dilakukan
oleh empat validator yaitu validator ahli evaluasi, ahli materi dan dua guru mata
pelajaran biologi SMA. Validator memvalidasi produk dengan melihat empat
aspek yaitu materi, isi, konstruksi dan tata Bahasa. Validasi validator ahli
evaluasi diperoleh skor 3,33 dengan kriteria sangat tinggi, validator ahli materi
diperoleh skor 2,97 dengan kriteria tinggi, validator guru biologi 1 diperoleh
skor 3,91 dengan kriteria angat tinggi dan validator guru biologi 2 diperoleh
skor 3,93 dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan keseluruhan hasil validasi
empat validator diperoleh skor total rata-rata yaitu 3,53 dengan kriteia sangat
tinggi. Sehingga soal dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh sesuai
dengan penilaian serta komentar dan saran yang diberikan para ahli untuk
diperbaiki. Berdasarkan hasil validasi terdapat catatan, komentar dan saran
yang digunakan pada perbaikan soal.
Langkah kelima yaitu perbaikan produk soal HOTS berdasarkan hasil
validasi yang diperoleh dari empat validator sesuai dengan catatan, komentar
dan saran. Berdasarkan saran dari validator evaluasi, secara umum keseluruhan
soal sudah baik, namun rumusan soal terlalu panjang sehingga perlu
memperhatikan alokasi waktu pengerjaan. Selain itu gambar yang diunduh
perlu diperhatikan tingkat ketajaman dan kejelasannya. Berdasarkan saran
tersebut, rumusan soal yang panjang perlu disesuaikan kembali dengan aturan
penulisan soal yang juga berkaitan dengan saran dari guru biologi 1 dimana
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pada soal HOTS peserta didik harus mengetahui dan memiliki dua atau lebih
data dan informasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau
menjawab soal. Sehingga peneliti perlu kembali memperbaiki susunan kalimat
soal namun tetap memperhatikan informasi yang diperlukan dalam menjawab
soal. Adapun aturan pada panduan penulisan soal pilihan ganda yang menjadi
acuan peneliti yaitu pada Depdiknas, (2008) pada bagian konstruksi tertulis
bahwa pokok soal dirumuskan dengan jelas dan tegas kemudian rumusan
pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja.
Artinya kemampuan atau meteri yang akan ditanyakan harus jelas, tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda dari yang dimaksud penulis serta setiap
butir soal hanya mengandung satu persoalan atau gagasan. Kemudian peneliti
mengganti beberapa gambar pada soal dengan gambar yang lebih baik. Hal
tersebut sama halnya dengan aturan penulisan soal pada Depdiknas, (2008)
yang menyatakan bahwa gambar, grafik, tabel dan sejenisnya yang terdapat
pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya gambar tersebut dapat terbaca dan
dimengerti oleh peserta didik.
Saran dari ahli materi yaitu memperbaiki kesalahan penulisan kata
pada soal, memilih kata kerja operasional yang lebih sesuai dan sebagian besar
soal C4-C6 perlu disesuaikan dengan IPK. Validator ahli materi memberikan
tanda dengan memberi warna pada setiap kata, kalimat, gambar dan soal yang
belum tepat untuk mempermudah peneliti dalam memperbaiki soal.
Berdasarkan hal tersebut, pada Depdiknas, (2008) menyebutkan bahwa soal
harus sesuai dengan indikator pembelajaran, dimana soal menanyakan materi
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yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator pada kisi-kisi. Hal
tersebut juga sejalan dengan Setiawati, dkk (2019) pada buku penilaian
berorientasi higher order thinking skills, untuk mengetahui ketercapaian KD,
maka perlu dirumuskan sejumlah indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang
akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian. Selain itu satuan pendidikan
juga perlu mententukan pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM).
Beradasrkan hal tersebut, soal diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan
yaitu memperbaiki indikator pada pembelajaran dengan lebih menyesuaikan
kata kerja operasional yang sesuai dengan kompetensi dasar menganalis serta
memperbaiki susunan urutan soal yang masih acak sesuai dengan urutan
indikator pembelajaran.
Selanjutnya saran dari guru biologi 1 yaitu alat ukur evaluasi sudah
mengacu pada kaidah penulisan soal, namun belum semua soal menunjukkan
soal HOTS. Guru biologi 1 memberikan tanda dengan mewarnai aspek yang
memiliki nilai belum maksimal terhadap soal yang dikembangkan. Kemudian
peneliti mengubah beberapa soal yang belum termasuk soal HOTS karena pada
soal masih terdapat beberapa soal yang termasuk pada soal tingkat pemahaman.
Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan kriteria soal HOTS menurut
Dirjendikdasmen, (2017) dimana soal HOTS adalah menguji penalaran tingkat
tinggi yang tidak hanya mengingat, menyatakan kembali atau merujuk tanpa
melakukan pengolahan, melainkan memiliki karakteristik soal yaitu mengukur
kemampuan

tingkat

tinggi,

berbasis

permasalahan

kontekstual

dan

menggunakan bentuk soal beragam. Adapun level soal HOTS yaitu analisis
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(C4) yaitu kemampuan untuk memilih informasi ke dalam komponenkomponen dan keterkaitan ide dalam suatu informasi tersebut tampak dan jelas.
Selanjutnya evaluasi (C5) yaitu suatu kemampuan untuk membentuk sebuah
penilaian yang terkait dengan nilai sebuah ide, kreasi, cara atau metode.
Kemudian sintesis (C6) yaitu kemempuan untuk mengkombinasikan elemenelemen dalam membuat sebuah struktur yang menarik dan sistematis (Elis
Ratnawulan, 2014).
Guru biologi 1 juga memberikan catatan bahwa soal HOTS tidak sama
dengan soal yang sulit yang dilakukan dengan sekedar mengingat, menyatakan
kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, namun mengukur tingkat
kemampuan berpikir. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Zainal, (2018)
yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak hanya
mengingat, mengetahui dan mengulang. ‘Difficulty is not same as higher order
thinking’, yang berarti tingkat kesukaran pada butir soal tidak sama dengan
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian guru biologi 1 memberi tips
untuk menilai soal HOTS, dimana pada soal peserta didik harus mengetahui
dan memiliki dua atau lebih informasi yang digunakan dalam menyelesaikan
soal.
Selain itu, guru biologi 1 juga menyebutkan bahwa pada saat tes
dilakukan, persentase soal HOTS hanya berkisar 10-25%. Menurut Helmawati,
(2019) pada buku pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS pada aspek
kognitif hendaknya didistribusikan antara lain C1-pengetahuan sebanyak 5%,
C2-pemahaman sebanyak 10%, C3-aplikasi sebanyak 45%, C4-analisis
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sebanyak 25%, C5-evaluasi sebanyak 10% dan C6-kreasi sebanyak 5%.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa total soal tingkat rendah
dan sedang sebanyak 60% dan soal tingkat tinggi 40%. Sehingga soal yang
telah disusun peneliti tidak dapat sepenuhnya langsung diujikan pada peserta
didik, guru dapat mengambil 40% dari soal yang disediakan. Selebihnya soal
dapat digunakan pada pembelajaran dikelas seperti kuis, tanya jawab, pretest
dan posttest.
Komentar dari guru biologi 2 yaitu bahwa isi soal, pengguanaan bahasa
soal, serta rumusan soal sudah sesuai dengan kaidah penulisan. Namun terdapat
saran untuk penilaian lembar evaluasi dan saran untuk materi. Adapun saran
yang diberikan yaitu sebaiknya jumlah soal yang dibuat disesuaikan dengan
penilaian, misalnya 40 x 2,5 = 100 ata 50 x 2 = 100 agar mudah dilakukan
penilaian pada soal. Saran tersebut berguna untuk mempermudah melakukan
penilaian terutama apabila penilaian dilakukan secara manual pada
pembelajaran offline. Namun, pada penilaian dalam pembelajaran daring ini
dilakukan secara online menggunakan google form, pada platform kuis tersebut
masing-masing soal sudah diberi skor, sehingga guru tidak perlu menghitung
dan dapat langsung melihat perolehan skor dari setiap peserta didik. Kemudian
saran tersebut juga berguna dalam menentukan banyaknya jumlah soal, dimana
tingkat jumlah soal yang banyak juga bertujuan untuk mengukur tingkat
pemahaman peserta didik. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Zainul,
dkk (2005) yang menyatakan bahwa jumlah butir soal berhubungan dengan
reliabilitas tes, dimana semakin besar jumah butir soal maka semakin tinggi
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relibialitasnya. Kemudian dari segi jumlah, tes objektif memiliki kekuatan
lebih disbanding tes uraian, karena waktu yang digunakan dalam pengerjaan
soal lebih singkat sehingga memungkinkan jumlah butir soal lebih banyak.
Saran kedua dari guru biologi 2 yaitu mengenai materi, dimana untuk
beberapa soal HOTS yang dibuat perlu diperbaiki dari segi kedalaman materi
namun harus tetap menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipamahi.
Saran tersebut berhubungan degan saran guru biologi 1 dan ahli mengenai
beberapa soal yang belum termasuk soal HOTS dan perlu disesuaikan dengan
IPK dan konstruksi penulisan soal seperti yang sudah dijelaskan diatas.
Sedangkan untuk kedalaman materi dengan penalaran tingkat tinggi juga perlu
diperhatikan, hal ini sesuai denga pendapat Setiawati, (2019) dimana soal yang
akan ditanyakan tidak selalu tersedia pada buku pelajaran. Sehingga dalam
penyusunan perangkat pembelajaran dan soal HOTS yang lebih luas diperlukan
penguasaan materi ajar untuk menentukan lingkup materi dan materi yang
terkait dengan KD yang akan diuji, keterampilan dalam menulis soal
(konstruksi soal) dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai
dengan situasi dan kondisi. Contohnya pada penyusunan soal HOTS ini peneliti
membuat soal dari beberapa jurnal.
Hasil validasi seluruh validator sangat bermanfaat agar soal HOTS yang
dikembangkan sesuai dengan kaidah penulisan soal HOTS baik dari segi
materi, isi, konstruksi dan tata Bahasa. Berdasarkan hasil validasi tersebut,
perangkat pembelajaran, soal HOTS, dan media pengemasan soal sudah
diperbaiki sesuai komentar dan saran yang diberikan. Sehingga produk soal
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HOTS dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk membantu
guru dan peserta didik dalam penalaran tinggi pada pembelajaran jarak jauh
materi substansi genetika kelas XII MIPA.
F. Keterbatasan Penelitian
Pada pengembangan alat evaluasi berbentuk soal HOTS materi
substansi genetika kelas XII MIPA, peneliti memiliki beberapa keterbatasan,
antara lain sebagai berikut:
1. Pengemasan produk menggunakan aplikasi dan tidak dapat sepenuhnya
langsung digunakan. Guru perlu mengunduh aplikasi iSpringmart Suite
9 agar aplikasi terhubung pada guru untuk mengubah alamat email.
2. Peneliti mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat dan pembuatan
pilihan jawaban, dimana masing-masing soal disediakan lebih dari dua
kemungkinan jawaban dan hanya satu dari lima jawaban yang paling
tepat.
3. Peneliti mengalami kesulitan dalam menentunkan kata kerja
operasional yang paling sesuai serta menentukan jumlah soal.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian kajian produk akhir dan pembahsan
mengenai pengembangan alat evaluasi berbentuk HOTS materi substansi
genetika kelas XII dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Alat evaluasi berbentuk HOTS dikemas dalam sebuah aplikasi berbasis
aplikasi android menggunakan ispring suite 9 yang diakses secara
online. Aplikasi terdiri dari cover, kata pengantar, deskripsi, menu, KD
dan idnikator, ulangan harian, kunci jawaban dan pembahasan serta
profil pengembang.
2. Alat evaluasi berbentuk HOTS berbasis aplikasi android mengunakan
ispring suite 9 pada materi genetika kelas XII MIPA yang telah
dikembangkan diperoleh skor total rata-rata dari empat validator yaitu
3,53 dengan kriteria sangat tinggi dan layak untuk diujicobakan dalam
lingkup terbatas pada pembelajaran jarak jauh.
B. Saran
1. Pada pengoperasian aplikasi guru perlu mengunduh aplikasi iSpring
Suite 9 dan mempelajari cara pengoperasian aplikasi tersebut agar
aplikasi dapat terhubung pada akun guru.
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2. Peneliti harus lebih memperhatikan susunan kalimat dan pilihan kunci
jawaban yang sesuai karena contoh-contoh soal HOTS biologi masih
terbatas.
3. Peneliti harus lebih memperhatikan penggunaan kata kerja operasional
yang sesuai serta banyaknya jumlah soal guna untuk mengukur sejauh
mana pemahaman peserta didik dan untuk mempermudah dalam
penilaian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA
Admin. 2019. Panduan Aplikasi iSpring Suite 9 (Bag-1). Surabaya: Askarasoft.
https://ispringindonesia.com/tag/aplikasi-ispring/ diakses pada 15 juni
2021.
Anugrahana, A. 2020. Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring
Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar. Jurnal
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
Vol.10
No
3.
https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/download/4033/1527/ diakses
pada 15 November 2020.
Arifin, Z. 2012. Penenlitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung:
Remaja Rosda Karya.
Arifin, Z. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
Asrul, Ananda, R., & Rosnita. 2014. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Citapustaka
Media.
Asrul, D. 2014. Evaluasi Pembelajaran. Medan: Citapustaka Media.
Azwar, S. 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Daryanto. 2010. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media.
Depdiknas. 2008. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. http://biologi.fkip.uns.ac.id/wpcontent/uploads/2013/08/PP-2005-19-SNP.pdf diakses pada 3 Juni 2021.
Dimyanti, & Mudjino. 2006. Belajar dan pembelajaran. Jakarta: PT Rineke Cipta.
Dirjendikdasmen. 2017. Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills
(HOTS).
Jakarta:
Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan.
https://mutudidik.files.wordpress.com/2017/12/10-modul-penyusunansoal-hots-tahun-2017.pdf diakses pada 20 Februari 2021.
Elis Ratnawulan, R. 2014. Evaluasi Belajar. Bandung: CV Pustaka Setia.
Zainal, F. 2018. Strategi Pengembangan Soal Higher Order Thinkig Skill (HOTS)
dalam
kurikulum
2013.
jurnal
eduddeena,
Vol.II,
No1.
https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/edudeena/article/view/582. diakses
pada 11 Maret 2021.
G Schraw, R. D. 2011. Assessment of Higer Order Thinking Assessment of Higer
Order Thinking. America: Information Age Publishing.
Gikas, & Grant. 2013. Mobile Computing Devices in Higher Education: Student
Perspectives on Learning With Cellphones, Smartphones & Social Media.
Internet
and
Higher
Education.
https://daneshyari.com/article/preview/357763.pdf diakses pada Oktober
2020.
Hamidah, L. 2018. Higher Order Thinking Skills (Seni Melatih Kemampuan
Berpikir Tingkat Tinggi). Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri.
Kurniadi, K. W. 2020. Pengembangan Buku Soal HOTS Berformat Teka-Teki
Silang Pada Materi Sitem Sirkulasi Manusia Kelas XI SMA MIPA. Skripsi.
https://repository.usd.ac.id/37003/ diakses pada 18 September 2020.
Kurniasi, E. R., & Arsisari, A. 2020. Pengembangan Instrumen Pengukur Higher
Order Thinking Skills (HOTS) Matematika pada Siswa Sekolah Menengah

122

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

Pertama. Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, Vol.9, No.4.
https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/matematika/article/download/316
2/pdf diakse pada 3 Juni 2021.
Mardapi, D. (2008). Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes. Yogyakarta:
Mitra Cendikia.
Moore, J. C. 2011. E-Learning, online learning, and distance learning
environments: Are they the same? Internet and Higher Education.
https://www.academia.edu/6554958/e_Learning_online_learning_and_dist
ance_learning_environments_Are_they_the_same diakses pada September
2020.
Muhadjir, N. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Rake
Sarasin.
Nurwanah. 2019. Pengembangan Butir Soal Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi
Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI SMA Neger 3 Pangkep. Skripsi.
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15742/1/Nurwanah.pdf diakses pada 20
November 2020.
Ratnawulan, E., & Rusdina. 2014. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Pustaka Setia.
Saputra, H. 2016. Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global:
Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order
Thinking Skills). Bandung: SMILE's Publishing.
Schraw, G., & Robinson, D. 2011. Assessment of Higher Order Thinking Skills.
North Carolina: Information Age Publishing Inc.
Setiawati, I., Oktavia, A., Yoki, I., Reisky, A., Ari, P. 2019. Buku Penilaian
Berorientasi Higher Order Thinking Skills. Direktort Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
http://repositori.kemdikbud.go.id/15158/1/Buku%20Penilaian%20HOTS.p
df diakses pada 15 Juli 2021
Sidin, A., & Khaeruddin. 2012. Evaluasi Pembelajaran. Makasar: Universitas
Negeri Makasar.
Sobiatin, E. 2016. Pengembangan Soal Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) untuk
Sekolah Menengah Atas Materi Sistem Sirkulasi Manusia. Skripsi.
https://repository.unsri.ac.id/16451/2/RAMA_84205_06121009001_0016
075602_0005016104_01_front_ref.pdf diakses pada 20 November 2020.
Sofyana, & Abdul. 2019. Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp Pada
Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun.
Jurnal
Nasional
Pendidikan
Teknik
Informatika.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/janapati/article/download/17204/
pdf diakses pada September 2020.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujino, A. 2003. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syah, M. 2003. Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT Raha Grafindo Persada.
Syah, M. 2008. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Taradisa, N., Jarmita, N., & Emalfida. 2020. Kendala yang dihadapi Guru Mengajar
Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di MIN 5 Banda Aceh . Jurnal
Program Studi Penddikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Ar-Raniry Aceh.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14083/ diakses pada Oktober
2020.
Trilling, & Fadel. 2009. 21st century skills: learning for life in our times. USA:
Jossey Bass.
Uman, S. 2007. Manajemen Bimbinga dan Konseling. Jakarta: Madani
Production,Haeder.
Widhiyani, I., Sukajaya, I., & Suwekwn, G. 2019. Pengembangan Soal Higher
Order Thinking Skills untuk Pengkategorian Kemampuan Pemecahan
MAsalah Geometri Siswa SMP. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Matematika
Indonesia,
Vol.8
No.2.
https://ejournalpasca.undiksha.ac.id/index.php/JPM/article/view/2854 diakses pada 3 Juni
2021.
Widodo, T., & Kadarwati, S. 2013. High Order Thingking Berbasis Pemecahan
Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi Pembetukan
Karakter
Siswa.
Cakrawala
Pendidikan.
https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/1269/pdf diakses
pada 26 Mei 2021.
Zainul, Asmawi, & Nasution, N. 2005. Penilaian Hasil Belajar. Depdiknas.
http://repositori.kemdikbud.go.id/17902/1/03.15%20Modul%20Pelatihan
%20TFM%20bagi%20Pamong%20Belajar%2005.%20Penilaian%20Hasil
%20Belajar.pdf diakses pada 5 Juni 2021.
Zunaidah, F., & Amin, M. 2016. Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah
Bioteknologi Berdasarkan Kebutuhan Karakter Mahasiswa Universitas
Nusantara PGRI Kediri. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 2(1).
https://media.neliti.com/media/publications/117910-ID-developing-thelearning-materials-of-bio.pdf diakses pada Mei 2021.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

LAMPIRAN
Lampiran 1 Silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan

: SMA N 1 Depok Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas /Semester

: XII/I

Tahun Pelajaran

: 2020-2021

Kompetensi Inti:
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
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KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tekologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
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KOMPETENSI
DASAR
3.3 Menganalisis
keterkaitan antara
struktur dan fungsi
gen, DNA,
kromosom dalam
proses penurunan
sifat pada mahluk
hidup serta
menerapkan
prinsi-prinsip
pewarisan sifat
dalam kehidupan.

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

Substansi Genetik
Materi genetika:
Discovery-Inquiri Learning
 Gen,
alel,  Memberi Stimulus
kromosm
- Melakukan pengamatan
kariotipe hewan pada buku
paket.
- Membandingkan kariotipe
jantan dan kariotipe betina
melalui gambar dengan
pertanyaan:
1. Perbedaan kariotipe jantan
dan betina?
2. Perbedaan kromosom tubuh
dan seks?

PENILAIAN

Tugas
 Menggambar
kromosom
dengan kreasi
dan inovatif.
 Membuat
model DNA
 Membuat lagu
dengan lirik
dari materi
pembelajaran
 Presentasi

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

4 minggu x  Buku
3 JP (1 JP =
Biologi
45 Menit)
siswa
 Buku kerja
/LPD
 Peralatan
Laboratoriu
m
 Youtube
 Gambar
/video
 Alat dan
bahan
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4.3 Membuat model
untuk mensimulasi
proses sintesis
protein serta peran
DNA dan
kromosom dalam
proses pewarisan
sifat.

3. Yang membedakan kedua
kariotipe tersebut?

-

Mengidentifikasi Masalah
Menanggapi stimulus dengan
mengidentfikasi gambar


-

Mengumpulkan Data
Menggali informasi mengenai
gen, alel dan kromosom dari
berbagai literature
Mengolah Data
Membuat gambar kromosom
autosom dan gonosom, gambar
struktur kromosom, gambar
kromosom berdasarkan bentuk
dan ukurannya serta gambar
pemetaan gen pada kromosom
Verivikasi
Melakukan presentasi gambar
secara bergantian
Melakukan diskusi dan Tanya
jawab
Evaluasi
Pendidik meberikan tanggapan
dan meluruskan jawaban yang
kurang tepat.


-



-

Observasi
 Sikap ilmiah
dalam diskusi
dan
mengerjakan
tugas di
rumah
Portofolio
 LKPD
 Laporan
praktikum
Tes
Ulangan harian

isolasi
DNA
 Alat dan
bahan
membuat
model
DNA
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Membuat rangkuman
berdasarkan hasil presentasi.

Cooperative Learning
Komponen
DNA, replikasi  Menyajikan informasi mengenai
DNA
dan
DNA dan replikasi DNA
percobaan
 Mengorganisir peserta didik
isolasi DNA
 Memabantu kerja tim dan
belajar
- Membuat dan meerakit model
DNA bongkar pasang yang telah
dibuat di rumah.
- Mendampingi dan memebri
bantuan berupa petunujk dan
pengarahan.
 Presentasi
- Melakukan presentasi secara
bergantian
- Melakukan diskusi dan tanya
jawab
 Memverivikasi
- Melakukan pengamatan
replikasi DNA melalui video.
 Evaluasi
- Memberi kritik dan saran
- Melakukan ppercobaan
sederhana isolasi DNA buahbuahan.
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Isolasi DNA



RNA
Sintesis
protein.

Tanya jawab
 Melaporkan secara lisan dan
tertulis hasil percobaan isolasi
DNA
 Mendiskusikan hasil percobaan
dengan metode Tanya jawab.

dan Blended Learning
 Menganalisis kode genetik
melalui gambar diagram kamus
kode genetik.
 Mengkaji informasi mengenai
RNA dan sintesis protein.
 Melakukan diskusi Tanya jawab
mengenai RNA, perbedaan
DNA dan RNA, sintesis protein
dan perbedaan sintesis protein
padasel prokariotik dan
eukariotik.
 Mengidentifikasi mekanisme
sintesis protein, perbedaan DNA
dan RNA, perbedaan sintesis
protein padasel prokariotik dan
eukariotik dengan menyusun
pertanyaan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA N 1 Depok Yogyakarta

Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/Gasal

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

A. Kompetensi Dasar
3.3

Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom
dalam proses penurunan sifat pada mahluk hidup serta menerapkan prinsiprinsip pewarisan sifat dalam kehidupan.
4.3
Membuat model untuk mensimulasi proses sintesis protein serta peran DNA
dan kromosom dalam proses pewarisan sifat.
B. Indikator Pembelajaran
3.3.3 Menganalisis struktur kromosom
3.3.4 Menganalisis bentuk kromosom berdasarkan jumlah dan letak kromosom
3.3.5 Menganalisis autosom dan gonosom pada gambar kariotipe satu spesies
3.3.6 Membedakan gen dan alel
3.3.7 Menganalisis sifat dan fungsi DNA
3.3.8 Menganalisis komponen struktur kimia DNA
3.3.9 Menjelaskan replikasi DNA
3.3.10 Memahami gambar mikroskopis DNA
3.3.11 Menganalisis struktur/susunan RNA
3.3.12 Menjelaskan jenis RNA
3.3.13 Membandingkan perbedaan DNA dengan RNA
3.3.14 Menganalisis tahapan mekanisme protein
3.3.15 Menentukan jenis asam amino penyusun polipeptida yang dihasilkan dalam
sintesis protein

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

4.3.1 Membuat gambar kromosom berdasarkan jumlah, bentuk dan ukuran kromosom
4.3.2 Membuat model 3 dimensi dengan menggunakan bahan dari barang bekas yang
tidak berbahaya dirumah
4.3.3 Melakukan percobaan mandiri isolasi DNA dari jarring-jaring buah-buahan
dengan peralatan dan bahan sederhana
4.3.4 Melaporkan secara lisan dan tertuls hasil eksperimen
C. Tujuan Pembelajaran

No
3.3.3.1
3.3.4.1
3.3.5.1
3.3.6.1
3.3.7.1
3.3.8.1
3.3.9.1
3.3.10.1
3.3.11.1
3.3.12.1
3.3.13.1
3.3.14.1
3.3.15.1

4.3.1.1

Tabel Tujuan Pembelajaran
Tujuan
Siswa dapat menganalisis struktur kromosom melalui kegiatan
menggambar struktur kromosom dengan tepat
Siswa dapat menganalisis bentuk kromosom berdasarkan jumlah dan
letak kromosom melalui kegiatan pengamatan gambar dengan benar
Siswa dapat menganalisis autosom dan gonosom melalui kegiatan
pengamatan gambar kariotipe satu spesies dengan tepat
Siswa dapat membedakan pengertian gen dan alel melalui presentasi
dengan tepat
Siswa dapat menganalisis sifat dan fungsi DNA melalui presentasi
dengan tepat
Siswa dapat menganalisis komponen dan struktur DNA melalui
pembuatan model DNA dengan tepat dan benar
Siswa dapat menjelaskan replikasi DNA melalui kegiatan presentasi
model DNA dan pengamatan video replikasi DNA dengan terstruktur
Siswa dapat memahami gambar mikroskopis DNA setelah melakukan
percobaan isolasi DNA melalui gambar/video dengan benar
Siswa dapat menganalisis struktur RNA melalui presentasi dengan jelas
dan benar
Siswa dapat menjelaskan jenis RNA melalui presentasi dengan jelas dan
benar
Siswa dapat membandingkan perbedaan DNA dengan RNA melalui
presentasi menggunakan tabel perbedaan dengan benar
Siswa dapat menjelaskan tahapan mekanisme protein melaui presentasi
menggunakan bagan dengan tepat
Siswa dapat menentukan jenis asam amino penyusun polipeptida yang
dihasilkan dalam sintesis protein melalui presentasi menggunakan
diagram lingkaran kamus kode genetik dan analisis study kasus.
Siswa dapat membuat model tiga dimensi dengan menggunakan bahan
dari barang bekas yang tidak berbahaya dirumah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

4.3.2.1
4.3.3.1

Siswa dapat melakukan percobaan mandiri isolasi DNA dari jaringjaring buah-buahan dengan peralatan dan bahan sederhana
Siswa dapat melaporkan secara lisan dan tertulis melalui hasil
eksperimen dengan benar

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Materi Fakta:
a. Tes DNA dilakukan untuk membuktikan identitas seseorang yang dikaitkan
dengan hubungan keluarga terutama ayah dan ibu. Teknologi DNA merupakan
solusi pemecahan masalah karena dapat mengidentifikasi dengan tingkat
kebenaran yang jauh lebih tinggi.
b. Jumlah kromosom pada manusia dengan jenis kelamin laki-lak yaitu 22 AA +
XY dan pada wanita 22 AA + XX
c. Jumlah kromosom pada manusia berjumlah 46
d. DNA manusia mengandung adenine=30,9%, timin=29,4%, guanine=19,9%
dan sitosin=19,8%
2. Materi Konseptual
a. Kromosom adalah benangbenang kromatin yang memendek dan menebal
membentuk struktur yang padat. Kromosom dibagi menjadi dua yaitu
kromosom autosom dan gonosom.
b. Gen adalah unit terkecil dari materi genetic yang mengendalikan sifat-sifat
hereditas suatu organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein
histon dan tersimpan dalam lokus.
c. Alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang
menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Pasangan gen dalam kromosom
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homolog disebut genotip sedangkan eksprsi yang mempengaruhi penampakan
sifat-sifat disebut fenotip.
d. DNA merupakan penyusun gen pada kromosom di dalam ini sel. Komponen
penyusun DNA: gula pentose deoksiribosa, gugus fosfat dan basa nitrogen.
e. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA utuk memperbanyak diri
yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah.
Tujuannya agar sel anak mengandung DNA yang identic dengan DNA sel
induknya.
f. RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berbetuk untai tungga.
Komponen penyusun RNA: gula ribose berkarbon 5, gugus fosfat dan basa
nitrogen. RNA dibedakan menjadi tiga jenis yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA.
g. Sintesis merupakan pembentukan partikel protein yang melibatkan sintsis
RNA dan dipengaruhi oleh DNA
3. Materi Prosedural
a. Mekanisme replikasi DNA:
I.
II.
III.

Helikase membuka heliks ganda DNA induk
Protein mengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka
Untai utama disintesis secara terus-menerus pada arah 5’-3’ oleh DNA
polimease.

IV.

Untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polymerase
bekerja disepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA
yang disintesis deisebut untai lamban, kemudian disintesis kembali
secara tidak kontinu.
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V.

Enzim primase menyintesis primer-primer RNA pendek yang kemudian
diperpanjag oleh DNA polymerase membentuk fragmen okazaki.

VI.

Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polymerase yang
lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen okazaki ke untai yang
sedang tumbuh

b. Mekanisme sintesis protein:
1. Transkripsi: inisiasi transkripsi, elongasi untai RNA dan terminasi
transkripsi
2. Translasi: inisisasi translasi, elongasi translasi dan terminasi translai
c. Cara membaca kodon: Cara membaca kodon selalu dimulai dari basa nitrogen
ke-1 (ujung 5’), basa nitrogen ke-2 dan diakhiri bsa nitrogen ke-3 (ujung 3’).
4. Materi Metakognitif:
a. Pemanfaatan DNA sebagai pemecahan masalah karena dapat mengidentifikasi
seseorang.
b. Melakukan isolasi DNA dari jaringan buah-buahan
c. Membuat model tiga dimensi DNA
E. SUMBER, MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
Sumber 1.
2.
3.
4.
5.

Imaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA elas XII. Erlangga
Omegawati., dkk. 2020. Biologi. PT. Intan Pariwara
https://www.youtube.com/watch?v=9mzAWRbqFnQ (DNA strawberry)
https://www.youtube.com/watch?v=NvRFZP45BPI (replika DNA)
https://www.youtube.com/watch?v=cJUti1yUImU
(Molekul
dasar
pewarisan sifat pada makhluk hidup)
6. https://www.youtube.com/watch?v=cBvORhpTtzU&t=16s
(hubungan
nukleus, kromosom, gen dan alel )
7. https://www.youtube.com/watch?v=JeoegQaF8ig (Meselson dan Stahl
experiment animation)
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Media
Alat

8. https://www.bbp4b.litbang.kkp.go.id/squalenbulletin/index.php/squalen/article/download/138/108 (Teknologi DNA
rekominan dan aplikasinya)
9. http://journal.ubaya.ac.id/index.php/MPI/article/download/54/36 (isolasi
DNA dari bercak urine manusia)
10. https://www.youtube.com/watch?v=NDIJexTT9j0 (Protein synthesis
animation)
11. https://www.youtube.com/watch?v=NJ3rDztCeXo&t=82s (konsep dasar
sintesis protein pada sel eukariotik dan prokariotik)
12. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/6292/4782/ (Sickle
Cell Anemia)
13. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-24429-2209106021-Paper.pdf
(Identifikasi sel darah berbentuk sabit pada citra sel penderita anemia)
14. https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/article/viewFile/340/310
(Kelainan pada sintesis hemoglobin)
15. https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/elementer/article/view/171/1014#:~:text=
Anemia%20sel%20sabit%20(Sickle%20cell,sel%20darah%20merah%20
berbentuk%20sabit. (Segmentasi Citra Sel Sabit dengan Menggunakan
Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Deteksi Penyakit Anemia)
16. Gambar kariotipe
17. Gambar diagram kamus kode genetika
18. Alat dan bahan isolasi DNA
19.
Alat dan bahan membuat model DNA
PPT, video/gambar, LKPD
Laptop/HP, alat tulis

F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan
Pembelajaran
Model Pembelajaran
Metode pembelajaran

Pendekatan Scientific
Discovery-inquiri learning, Cooperative Learning,
Blended learning
Diskusi dan tanya jawab

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (KD 3.3.3-3.3.6 dan 4.3.1-4.3.2) Model Discovery-Inquiri
Learning (Daring)
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Pembelajaran
Waktu
Kegiatan
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk
15
Pendahuluan
memulai pembelajaran.
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Kegiatan Inti

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin melalui
zoom dengan mengecek nama dan kamera aktif.
3. Guru memeriksa kelengkapan alat tulis dan gambar seperti yang
sudah diinformasikan pada pembelajaran minggu lalu untuk
menggambar kromosom.
4. Guru membangun apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
- Apa yang kalian ketahui tentang genetika?
- Jika ada anak yang tertukarbagaimana cara menentukan
orang tua kandung anak tersebut?
- Bagian tubuh apa yang biasanya digunakan untuk
mengidentifikasi seseorang?
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi serta metode
pembelajaran yang akan ditempuh dengan menampilkan PPT
Memberi Stimulus
1. Guru menyajikan video animasi molekul dasar pewarisan sifat
manusia yang berkaitan dengan kehidupan.
https://www.youtube.com/watch?v=cJUti1yUImU
2. Peserta didik dibagi kedalam 4 bagian sesuai dengan nomor
absen
3. Peserta didik dibagia menjadi 4 bagian ditugaskan secara
individu untuk menjelaskan struktur kromosom, membedakan
bentuk kromosom, menganalisis autosom dan gonosom serta
membedakan gen dan alel melalui sebuah gambar yang akan
dipresentasikan.
Mengidentifikasi Masalah
1. Peserta didik mengamati gambar hewan dan kariotipe
kromosomnya pada buku paket.
2. Peserta didik membandingkan kariotipe jantan dan betina pada
buku paket.
3. Guru menunjukkan bentuk gambar kariotipe yang berbeda
untuk diidentifikasi siswa.

4. Membuat pertanyaan:
- Perbedaan kromosom jantan dan betina?
- Perbedaan kromosom tubuh dan kromosom seks?
- Berdasarkan hal tersebut apa yang membedakan kedua
kariotipe tersebut? Dll
Mengumpulkan Data dan Mengolah Data
- Peserta didik secara individu mengumpulkan data dari
berbagai sumber, kemudian mencatat hasil temuan.

110
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-

Informasi yang telah di dapat dicatat pada LKPD yang telah
diberikan sebagai hasil rangkuman dari pemahaman peserta
didik.
- Peserta didik membuat gambar sesuai penugasan yang telah
diberikan
1) Peserta didik bagian 1: membuat gambar kromosom
autosom dan gonosom serta penjelasannya dengan
sekreatif mungkin.
2) Peserta didik bagian 2: membuat gambar struktur
kromosom serta penjelasan dan fungsi setiap bagian
dengan sekreatif mungin.
3) Peserta didik bagian 3: membuat gambar kromosom
berdasarkan bentuk dan ukurannya (kromosom tanpa
replikasi dan kromosom yang bereplikasi) dengan sekreatif
mungkin.
4) Peserta didik bagian 4: membuat gambar pemetaan gen
pada kromosom dan pasangan alel pada kromosom
sehomolog (homozigot dominan, heterozigot dan
homozigot resesif) serta penjelasannya.
Catatan:
- Pada hari ini gambar tidak dituntut jadi 100%, yang penting
jelas untuk diperlihatkan dan jelas pada saat penjelasan.
- Gambar boleh diperindah setelah jam pelajaran dan
dikumpulkan sesuai waktunya untuk dinilai
- Pada bagian mengumpulkan data dan mengolah data peserta
didik dipersilahkan keluar dari video conference supaya lebih
fokus pengerjaan tugas.
Verivikasi
- Setelah 40 menit peserta didik diminta kembali masuk ke
zoom untuk persiapan.
- Setiap individu mempresentasikan hasil pengolahan data ke
peserta didik lainnya melalui video conference selama 5 menit.
- Peserta didik memberikan tanggapan terhadap presentasi.
- Jika waktu pembelajaran tidak cukup, maka bisa digantikan
dengan peserta didik mengirimkan tayanagan video presentasi
penjelasan gambar kemudian dikirim pada grup kelas sebagai
nilai psikomotor.
- Peserta didik memberi tanggapan pada grup kelas.

Kegiatan
Penutup

Evaluasi
- Pendidik memberikan tanggapan dari setiap presentasi
individu.
- Penilaian gambar
1. Peserta didik membuat rangkuman dalam bentuk poin-poin
berdasarkan hasil presentasi temannya dan hasil verifikasi dari
pendidik yang akan di kirim ke grub WA sebagai tugas mandiri.

10
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2. Untuk lebih memahami materi hari ini guru memberi sumber
informasi tambahan berupa video hubungan antara nukleus,
kromosom, gen dan alel pada link:
https://www.youtube.com/watch?v=cBvORhpTtzU&t=16s
3. Guru memberi penugasan kelompok (minimal 3 orang dan
maksimal 5 orang sesuai dengan kondisi lingkungan, dapat
dikerjakan secara online maupun ofline dengan pembagian tugas
yang setara:
Membuat model DNA 3 dimensi bongkar pasang yang terbuat
dari barang bekas.
4. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi
minggu depan mengenai DNA dan pengantar praktikum mandiri
pada buku paket halaman 112-119.
5. Guru memberi umpan balik dengan memberi kesempatan
peserta didik untuk meriview topik apa saja yang telah dibahas.
6. Peserta didik merefleksikan materi yang telah dipelajari.
7. Guru memberi apresiasi/penguatan verbal
8. Guru mengingatkan peserta didik untuk menyelesaikan gambar
kromosom dan mengumpulkannya melalui unggahan foto pada
waktu yang elah ditentukan.
9. Salam penutup

Pertemuan 2 (KD 3.3.7-3.3.9 dan 4.3.3) Cooperative learning (Luring)
Kegiatan
Pembelajaran

Kegiaatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti

Deskripsi Kegiatan
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa
untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
3. Mengaitkan materi/tema/kegiatan yang akan dilakukan dengan
pengalaman siswa dengan kegiatan sebelumnya.
- Minggu lalu kita telah membahas mengenai kromosom,
gen dan alel. Kira-kira apa hubungannya dengan DNA.
4. Guru membangun apersepsi dengan mengajukan pertanyaan
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kepada beberapa
peserta didik.
- Apakah diantara kalian ada yang pernah tes DNA?
- Kira-kira DNA dapat ditemukan di mana saja?
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi serta metode
pembelajaran yang akan ditempuh dengan menampilkan PPT
Mengorganisir peserta didik
1. Peserta didik dipersilahkan membaca materi dan persiapan
menjelaskan model DNA yang telah dibuat.
2. Pendidik menjelaskan jalannya presentasi agar berjalan
dengan efektif dan efisien.

Alokasi
Waktu

10
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Membantu kerja tim dan belajar
1. Peserta didik merakit DNA 3 dimensi bongkar pasang di
dalam kelas yang telah dibuat dirumah untuk dipresentasikan.
2. Pendidik mendampingi serta memberi bantuan berupa
petunjuk, pengarahan dan lain-lain.
Presentasi
1. Peserta didik mengidentfikasi serta menjelaskan model DNA
yang dibuat yang terdiri dari struktur kromosom dan
bagaimana mekanisme replikasinya secara bergantian dengan
catatan peserta yang belum tampil pada minggu lalu diberi
kesempatan untuk maju pertama.
2. Jika waktu presentasi tidak cukup peserta didik membuat
rekaman presentasi lalu di unggah pada grup kelas atau LMS
sekolah.
3. Peserta didik berdiskusi dengan melakukan Tanya jawab
terhadap model yang diberikan.

Kegiatan
Penutup

Memverikasi
1. Guru menayangkan video replikasi dan bertanya.
https://www.youtube.com/watch?v=NvRFZP45BPI (replikasi
DNA)
- Menurut hasil presentasi yang sudah dijelaskan apakah
sudah sesuai dengan video yang ibu tampilkan?
- Di mana persamaannya?
- Dimana perbedaannya?
Evaluasi
1. Peserta didik menulis kritik dan saran pada LKPD terhadap
model peserta didik lainnya.
2. Guru memberikan saran dan komentar mengenai model
DNA dan presentasi yang dilakukan.
3. Peserta didik mengumpulkan model DNA
4. Pendidik menilai produk model DNA
1. Peserta didik membuat rangkuman dalam bentuk poin-poin
berdasarkan hasil presentasi temannya dan hasil verifikasi dari
pendidik yang akan di kirim ke grub WA sebagai tugas
mandiri.
2. Guru memberi penugasan melalui praktikum sederhana
mengenai isolasi DNA dari buah-buahan serta memberikan
LKPD.
3. Peserta didik diingatkan untuk mempelajari langkah kerja
praktikum pada LKPD yang diberikan.
4. Untuk lebih memahami model replikasi DN, guru
memberikan animasi percobaan Meselson dan Stahl yang
membuktikan keakuratan model replikasi semikonservatif:
https://www.youtube.com/watch?v=JeoegQaF8ig

115
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5. Guru memberi umpan balik dengan memberi kesempatan
peserta didik untuk meriview topik apa saja yang telah
dibahas.
6. Peserta didik merefleksikan materi yang telah dipelajari.
7. Guru memberi apresiasi/penguatan verbal
8. Salam penutup

Pertemuan 3 (KD 3.3.10 dan 4.3.4) Diskusi dan Tanya jawab (Daring)
Kegiatan
Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti

Deskripsi Kegiatan
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa
untuk memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
melalui zoom dengan mengecek nama dan kamera aktif.
3. Mengaitkan materi/tema/kegiatan yang akan dilakukan dengan
pengalaman siswa dengan kegiatan sebelumnya.
4. Guru membangun apersepsi dengan mengajukan pertanyaan
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kepada beberapa
peserta didik.
- Setelah melakukan praktikum dirumah mengenai DNA apa
yang ingin anda lakukan? Adakah yang ingin
mengembangkan teknologi DNA?
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi serta metode
pembelajaran yang akan ditempuh dengan menampilkan PPT
Persiapan
1. Guru mengkomunikasikan penggunanaan metode tanya jawab
(siswa tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan
guru dan teman lainnya)
2. Sebelum melaporkan hasil praktikum guru mengajukan
pertanyaan sebagai stimulus:
- Coba sebutkan secara singkat apa peranan teknologi isolasi
DNA dikehidupan masyarakat?
Pelaksanaan
1. Peserta didik melaporkan hasil praktikum mandiri secara
bergantian.
2. Peserta didik yang lain menyusun pertanyaan-pertanyaan
sesuai dengan topik presentasi
3. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir.
4. Guru membimbing siswa agar tanya jawab berlagsung dengan
tenang dan bukan dalam suasana tegang.
5. Guru mengendalikan peseta didik yang berani menjawab
6. Guru menggugah peserta didik yang pemalu dan pendiam
7. Guru memberikan pertanyaaan kepada peserta didik.
- Perbandingan hasil isolasi DNA dengan buah berbeda?

Alokasi
Waktu

10
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- Komponen penyusun DNA?
- Tujuan perlakuan dalam percobaan?
8. Guru meneliti setiap pertanyaan dan jawaban peserta didik.
9. Guru membandingkan argumentasi antar peserta didik
10. Jika waktu presentasi tidak cukup peserta didik membuat
rekaman presentasi lalu di unggah pada grup kelas atau LMS
sekolah.
Memverikasi
1. Guru menyimpulkan materi yang sedang dipelajari
berdasarkan sumber yang relevan. Dimana pada praktikum
mandiri tidak dapat menggunakan mikroskop, sehingga guru
menampilkan gambar mikroskopis DNA pada buah melalui
gambar pada viedeo:
https://www.youtube.com/watch?v=9mzAWRbqFnQ (DNA
strawberry)
- Melalui video tersebut apakah proses dan hasil yang
kalian lakukan sama seperti video tersebut? Adakah yang
berbeda?
2. Guru mengklarifikasi laporan hasil praktikum dan
meluruskan penjelasan peserta yang belum tepat.

Kegiatan
Penutup

1. Peserta didik membuat rangkuman dalam bentuk poin-poin
berdasarkan hasil presentasi temannya dan hasil verifikasi
dari pendidik yang akan di kirim ke grub WA sebagai tugas
mandiri.
2. Untuk lebih memahami mengenai materi isolasi DNA dan
penerapannya dalam kehidupan guru memberikan beberapa
sumber bacaan:
- https://www.bbp4b.litbang.kkp.go.id/squalenbulletin/index.php/squalen/article/download/138/108
(Teknologi DNA rekominan dan aplikasinya)
- http://journal.ubaya.ac.id/index.php/MPI/article/download/
54/36 (isolasi DNA dari bercak urine manusia)
3. Guru menugaskan peserta didik untuk membaca dan
mempelajari materi RNA dan sintesis protein pada buku
paket halaman 119-130.
4. Guru menginformasikan bahwa pada pertemuan selanjutnya
dilakukan penilaian harian melalui aplikasi berbsis android.
5. Guru memberi umpan balik dengan memberi kesempatan
peserta didik untuk meriview topik apa saja yang telah
dibahas.
6. Peserta didik merefleksikan materi yang telah dipelajari.
7. Guru memberi apresiasi/penguatan verbal
8. Peserta didik mengumpulkan laporan praktikum dan LKPD
9. Salam penutup

10
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Pertemuan 4 (KD 3.3.10-3.3.14) Blended Learning (Daring (Zoom dan WA))
Kegiatan
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk
memulai pembelajaran.
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin melalui
grup wa dengan memberikan link kehadiran siswa.
3. Mengaitkan materi/tema/kegiatan yang akan dilakukan dengan
pengalaman siswa dengan kegiatan sebelumnya serta
mengajukan beberapa pertanyaan.
Kegiatan
- Pada minggu lalu kita elah membahas DNA, kira-kira apa
Pendahuluan
beda DNA dan RNA?
4. Guru membangun apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
- DNA berperan dalam mengidentifikasi identitas seseorang,
apakah RNA juga memiliki peran yang sama dengan DNA?
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi serta metode
pembelajaran yang akan ditempuh dengan menampilkan PPT
Eksplorasi
1. Peserta didik dipersilahkan untuk membaca materi sebentar.
2. Guru menampilkan diagram kamus kode genetik. Peserta didik
diajak bermain siapa yang paling cepat membaca kodon pada
kamus kode genetika diagram lingkaran.

Kegiatan Inti

Alokasi
Waktu

10

115

Jika suatu DNA memiliki untai pengkode (coding) 5’GGU-UUACAG-AGA-UAC3’. Tentukan:
- Triplet basa nitrogen pada untai cetakan (tenplate)?
- Triplet basa nitrogen pada untai mRNA (kodon)?
- Jenis asam amino yang tebentuk?
- Jumlah asam amino yang terbentuk?
- Triplet basa nitrogen tRNA (antikodon) pada tRNA
pembawa asam amino?
3. Peserta didik dibagi kedalam menjadi 6 kelompok.
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Kegiatan
Penutup

Elaborasi
1. Pendidik menjelaskan aturan penugasan
2. Peserta didik menggali informasi mengenai materi sesuai
pembagian kelompok yang dirangkum pada LKPD yaitu:
1) Menjelaskan struktur RNA
2) Mendeskripsikan jenis RNA beserta fungsinya
3) Menjelaskan perbedaan DNA dan RNA
4) Menjelaskan tahapan mekanisme sintesis protein
5) Jenis asam amino penyusun polipeptida yang dihasilkan
dalam sintesis protein
6) Menganalisis perbedaan sintesis protein pada sel prokariotik
dengan sel eukariotik
3. Setiap kelompok menganalisis permasalahan pada LKPD.
4. Peserta didik diperbolehkan untuk menggali informasi secara
online maupun offline selama 30 menit
5. Peserta didik diminta untuk membagikan hasil temuannya
melalui presentasi secara online.
6. Guru meminta setiap kelompok untuk menyiapkan pertanyaan
untuk saling bertanya jawab dan mendiskusikannya.
Konfirmasi
- Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan
diskusi presentasinya
- Guru memberi kesempatan bertanya kepada peserta didik
untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas atau diketahui.
- Peserta didik membuat rangkuman dalam bentuk poin-poin
berdasarkan hasil presentasi temannya dan hasil verifikasi dari
pendidik yang akan di kirim ke grub WA sebagai tugas
mandiri.
Evaluasi
- Setelah pembelajaran selesai dilakukan penilaian harian
menggunakan produk soal HOTS melalui aplikasi yang telah
disediakan.
1. Untuk lebih memahami mengenai materi RNA dan sintesis
protein guru memberikan video animasi mekanisme:
https://www.youtube.com/watch?v=NDIJexTT9j0 (Protein
synthesis animation)
https://www.youtube.com/watch?v=NJ3rDztCeXo&t=82s (konsep
dasar sintesis protein pada sel eukariotik dan prokariotik)
2. Guru menugaskan peserta didik untuk membaca dan
mempelajari bab selanjutnya yaitu pembelahan sel.
3. Guru memberi umpan balik dengan memberi kesempatan
peserta didik untuk meriview topik apa saja yang telah dibahas.
4. Peserta didik merefleksikan materi yang telah dipelajari.
5. Guru memberi apresiasi/penguatan verbal
6. Salam penutup

10
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H. Penilaian
Tabel Teknik dan Bentuk Penilaian
No
1
2

Aspek

Teknik
Peilaian
Tes tertulis

Pengetahuan
(kognitif)
Keterampilan (psikomotor) -

3

Sikap
(afektif)

Bentuk
Penilaian
Ulangan harian

Praktikum Alat
peraga
Presentasi

Observasi

Instrumen Rubrik
Penilaian Penilaian
Terlampir Terlampir

LKPD
Terlampir
praktikum
Instrument
penilaian
keterampilan
Intrumen
Terlampir
penilaian sikap

Terlampir

Terlampir
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Lampiran 1 Lembar Kerja Peserta Didik
LKPD 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Nama
Kelas
Tanggal
I.
II.

Judul: Kromosom, gen dan alel
Kompetensi Dasar:
3.3.2

4.3.2
III.

Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom
dalam proses penurunan sifat pada mahluk hidup serta menerapkan prinsiprinsip pewarisan sifat dalam kehidupan.
Membuat model untuk mensimulasi proses sintesis protein serta peran DNA
dan kromosom dalam proses pewarisan sifat.

Tujuan:
1. Siswa dapat menjelaskan struktur kromosom melalui kegiatan menggambar
struktur kromosom dengan tepat
2. Siswa dapat membedakan bentuk kromosom berdasarkan jumlah dan letak
kromosom melalui pengamatan gambar dengan benar
3. Siswa dapat menganalisis autosom dan gonosom melalui pengamatan gambar
kariotipe satu spesies dengan tepat
4. Siswa dapat membedakan pengertian gen dan alel melalui presentasi dengan
tepat

IV.

Langkah Kerja:
1. Carilah informasi dari berbagai referensi mengenai topik materi sesuai
pembagian topik. Catatlah dalam buku tugas anda dan buatlah gambar
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kromosom beserta penjelasannya. Presentasikan hasil diskusi anda melalui
video conference.
2. Jika peserta didik tidak mendapat kesempatan karena kehabisan waktu silahkan
membuat video presentasi dan di unggah pada grup WA dengan durasi
maksimal 5 menit.
3. Buatlah rangkuman dari semua topik yang disampaikan sebagai tugas harian
anda.
V.

Tugas
1. Gambar kromosom: (kertas gambar dipisah)
2. Tugas individu
Topik:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Rangkuman materi individu:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Rangkuman Seluruh Materi


Topik bagian 1:
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


Topik bagian 2:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Topik bagian 3:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Topik bagian 4:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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LKPD 2
Nama
Kelas
Tanggal

I.
II.

Judul: Praktikum isolasi DNA pada buah
Kompetensi Dasar:
3.3.2

4.3.2
III.

Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom
dalam proses penurunan sifat pada mahluk hidup serta menerapkan prinsiprinsip pewarisan sifat dalam kehidupan.
Membuat model untuk mensimulasi proses sintesis protein serta peran DNA
dan kromosom dalam proses pewarisan sifat.

Tujuan:
1. Siswa dapat melakukan percobaan mandiri isolasi DNA dari jaring-jaring buahbuahan dengan peralatan dan bahan sederhana
2. Siswa dapat melaporkan secara lisan dan tertuls melalui hasil eksperimen
dengan benar
3. Siswa dapat memahami gambar mikroskopis DNA setelah melakukan
percobaan isolasi DNA melalui gambar/video dengan benar

IV.

Alat dan Bahan
Alat:
-

Beknder (lumping dan alu)

-

4 wadah berukuran 250 ml

-

Gelas ukur

-

Sendok makan

Bahan:
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V.

-

Timbangan

-

Pisau

-

Saringan

-

Buah-buahan

Langkah Kerja
1. Kupaslah buah dan potong kecil-kecil. Ambil 50 gram buah, tambahkan 100 ml
akuades dan 4 gram garam, kemudian diblender hingga halus.
2. Saring buah yang sudah dihaluskan dan tamping pada wadah
3. Masukkan 15 ml (1 sendok makan) larutan detergen kedalam wadah dan aduk
hingga tercampur rata. Diamkan selama 10 menit
4. Ambil campuran bahan dibagian tengah dan tuangkan kedalam wadah kecil
sebanyak 1/3 dari wadah
5. Siapkan etanol dingin sebanyak 1/3 tabung kecil (botol kaca kecil). Tuangkan
etanol ke dalam campuran bahan dengan hati-hati.
6. Amati proses pemisahan gumpalan DNA berupa lapisan putih dibagian atas.
7. Catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel
8. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk membantu anda menjawab
pertanyaan.
9. Susunlah hasil percobaan menjadi sebuah laporan praktikum.

VI.

Tugas
1. Tabel pengamatan
DNA Buah
…

Jumlah DNA
(ketebalan
lapisan)

Bawah

Lapisan Warna
Tengah
Atas

Ket
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…
…
…

2. Gambar mikroskopis (melalui pengamatan bersama ketika jam pelajaran).

3. Pertanyaan:
1) Berdasarkan percobaan yang anda lakukan, tentukan:
a) Variabel bebas: __________________________
b) Variabel teikat: __________________________
c) Variabel kontrol: _________________________
2) Jelaskan tujuan dari perlakuan dalam percobaan berikut:
a) Buah diblender/dihaluskan:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Pemberian garam:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
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c) Pemberian detergen:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
d) Pemberian etanol dingin:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Bandingkan hasil pemisahan DNA. Buah apakah yang paling banyak
mengandung DNA?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
4) Jelaskan bentuk, warna, dan tekstur DNA yang terbentuk
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
5) Perhatikan beberapa lapisan dalam larutan. Dapatkah anda menjelaskan
lapisan apa saja yang terbentuk dalam tabung?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
6) Apakah peranan teknologi isolasi DNA dalam kehidupan masyarakat?
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

LKPD 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Nama anggota

Kelas
Tanggal
I.
II.

Judul: RNA dan Sintesis Protein
Kompetensi Dasar:
3.3.2

4.3.2
III.

Menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom
dalam proses penurunan sifat pada mahluk hidup serta menerapkan prinsiprinsip pewarisan sifat dalam kehidupan.
Membuat model untuk mensimulasi proses sintesis protein serta peran DNA
dan kromosom dalam proses pewarisan sifat.

Tujuan:
1. Siswa dapat menjelaskan struktur RNA melalui presentasi dengan jelas dan
benar.
2. Siswa dapat mendeskripsikan jenis RNA melalui presentasi dengan jelas dan
benar.
3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan DNA dengan RNA melalui presentasi
dengan menggunakan tabel perbedaan dengan benar.
4. Siswa dapat menjelaskan tahapan mekanisme protein melaui presentasi
menggunakan bagan dengan tepat
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5. Siswa dapat menyebutkan jenis asam amino penyusun polipeptida yang
dihasilkan dalam sintesis protein melalui study kasus dan analisis triplet basa
nitrogen rantai DNA dengan tepat.
IV.

Langkah Kerja
1. Carilah informasi dari referensi yang diberikan atau referensi lain bila
diperlukan mengenai topik materi sesuai pembagian kelompok. Catatlah dalam
buku tugas anda dan diskusikan dengan teman kelompok anda.
Referensi jurnal:
-

https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/6292/4782/ (Sickle
Cell Anemia)

-

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-24429-2209106021-Paper.pdf
(Identifikasi sel darah berbentuk sabit pada citra sel penderita anemia)

-

https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/article/viewFile/340/310
(Kelainan pada sintesis hemoglobin)

-

https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/elementer/article/view/171/1014#:~:text=
Anemia%20sel%20sabit%20(Sickle%20cell,sel%20darah%20merah%20b
erbentuk%20sabit. (Segmentasi Citra Sel Sabit dengan Menggunakan
Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Deteksi Penyakit Anemia)

2. Susunlah informasi yang didapat sesuai dengan ketentuan (tabel/bagan).
3. Analisislah permasalahan melalui informasi yang anda cari.
4. Kelompok secara bergantian menyampaikan hasil diskusi.
5. Buatlah rangkuman dari semua topik yang disampaikan melalui presentasi dari
setiap kelompok sebagai tugas harian anda.
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V.

Tugas
1. Topik materi kelompok:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Study kasus:
Seorang pasien penderita memiliki sel darah merah berbentuk sabit.
Ternyata hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan urutan asam amino
penyusun polinukleotida hemoglobin penderita siklemia (HbS) dengan
hemoglobin manusia normal atau hemoglobin adult (HbA), yaitu sebagai
berikut:
(HbA) = valin – histidine – leusin – treonin – prolin – glutamate – glutamate lisin
(HbS) = valin – histidine – leusin – treonin – prolin – glutamate – lisin
Mengapa bisa terjadi perbedaan urutan asam amino pada (HbS)? apakah
terjadi perubahan basa nitrogen pada untai DNA atau kesalahan pada saat
transkripsi dan translasi? Anda bisa mendapatkan tambahan informasi tentang
siklemia pada materi mutasi.
Jawaban:_______________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Mengidentifikasi proses penerjemahan asam amino
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Anda akan mengunjungi suatu kota menggunakan kereta api. Untuk
mencapai kota tersebut anda akan melewati beberapa stasiun. Urutan stasiun
yang anda lewati sama dengan urutan asam amino berikut.
Start kodon – Glisin – Alanin – Valin – Leusin – Glutamin – Arginin –
Lisin
– Prolin
– Stop kodon
Anda
akan melewati
stasiun-stasiun yang memiliki nama berupa triplet basa
nitrogen rantai DNA. Stasiun dengan angka ganjil menunjukkan triplet basa
nitrogen mRNA (kodon). Adapun stasiun dengan angka genap menunjukkan
triplet basa nitrogen tRNA (antikodon). Untuk sampai ke kota tujuan, ada
beberapa aturan yang harus anda pahami. Pertama, anda hanya boleh melewati
stasiun dengan konsep ganjil genap (berselang-seling). Kedua, anda tidak harus
melewati stasiun dengan angka berurutan.

16
TAC

TTT

12

19

15

TGA

TTT

18

CAA

GCC

1
CCT

10
TTA

4

UUA

GTT

21

TAG

7

13

TTG

TGT

TAA

GTA

22

17

5

9

8

11

GTG

TAA

CTG

CCC

20

6

14

AGG

2

3
TAT

TAC
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Pertanyaan: Jika statsiun keberangkatan berupan start kodon dan stasiun tujuan
berupa stop kodon, stasiun dengan angka berapa saja yang harus anda lewati
untuk sampai ke kota tujuan? Temukan jawaban dari pertanyaan tersebut
beserta penjelasannya.
Jawaban:
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Instrument Penilaian LKPD
Rubrik Penilaian LKPD 1
No

1

2

3

Indikator

Skor

Kesesuaian gambar dengan
topik
Kreasi dan inovatif
Gambar di warnai
Gambar jelas dan mudah
dipahami
Rangkuman isi materi individu
lengkap
Isi materi individu sesuai topik
presentasi
serta
mudah
dipahami
Melampirkan sumber data
5 rangkuman topik kelompok
4 rangkuman topik kelompok
3 rangkuman topik kelompok
2 rangkuman topik kelompok
1 rangkuman topik kelompok
Total
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Perhitungan skor : 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑥 100

Total
Skor

40 = jika 4 indikator terlihat
30 = jika 3 indikator terlihat
20 = jika 2 indikator terlihat
10 = jika 1 indikator terlihat

40

30 = jika 3 indikator terlihat
25 = jika 2 indikator terlihat
10 = jika 1 indikator terlihat

30

30 = jika 5 indikator terlihat
24 = jika 4 indikator terlihat
18 = jika 3 indikator terlihat
12 = jika 2 indikator terlihat
6 = jika 1 indikator terlihat

30

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
160

Rubrik Penilaian LKPD 2 (Praktikum isolasi DNA)
No
1

2

3

Aspek
Menggambar 3 gambar mkroskopis DNA buah
Menggambar 2 gambar mkroskopis DNA buah
Menggambar 1 gambar mkroskopis DNA buah
Tidak menggambar
Menulis tabel pengamatan 3 perlakuan buah dengan
benar
Menulis tabel pengamatan minimal 2 perlakuan
buah dengan benar
Menulis tabel pengamatan 1 perlakuan buah dengan
dengan benar
Menulis tabel pengamatan namun salah
Tidak membuat tabel pengamatan

Skor
30
20
10
0

Menjawab 6 pertanyaan
Menjawab 5 pertanyaan
Menjawab 4 pertanyaan
Menjawab 3 pertanyaan
Menjawab 2 pertanyaan
Menjawab 1 pertanyaan
Menjawab semua pertanyaan namun tidak lengkap
Tidak menjawab pertanyaan
Total

40
33
26
20
13
6
30
0

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

Perhitungan skor : 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑥 100

Rubrik Penilaian LKPD 3

Total skor
30

30
20
10

30

5
0

40

100
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Aspek

No

1

2

3

Menulis topik materi kelompok dengan lengkap dan jelas
Menulis topik materi kelompok dengan lengkap namun
kurang jelas
Menulis topik materi kelompok tidak lengkap dan kurang
jelas
Tidak menulis topik materi kelompok
Menjawab dua pertanyaan study kasus dengan lengkap dan
tepat
Menjawab dua pertanyaan study kasus namun kurang
lengkap
Menjawab dua pertanyaan study kasus namun salah
Menjawab satu pertanyaan study kasus dengan tepat
Menjawab satu pertanyaan study kasus kurang tepat
Menjawab satu pertanyaan study kasus namun salah
Tidak menjawab pertanyaan
Mengurutkan 10 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 9 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 8 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 7 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 6 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 5 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 4 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 3 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 2 asam amino dengan tepat
Mengurutkan 1 asam amino dengan tepat
Tidak mengurutkan asam amino

Skor

Total
Skor

30
25
30
15
0
35
25
5
20
10
5
0
35
28
25
23
20
15
10
8
5
3
0

35

35

100
Perhitungan skor :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑥 100

Instrumen Penilaian Keterampilan (Psikomotor)
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a. Individu


Model DNA
Lembar Penilaian Model DNA
Indikator

No

Aspek Desain
Desain model DNA terstruktur
Desain model DNA jelas
Warna model DNA menarik
1
Ukuran sesuai

Aspek Efisiensi Model
Tepat dalam skala pengukuran
Sesuai dengan bentuk sesungguhnya
2 Mudah digunakan atau dijelaskan
Tidak emmbutuhkan banyak waktu
dalam penggunaannya
Aspek Kesesuaian dengan Materi
Relevan dengan materi pembelajaran
Tidak menimbulkan salah konsep
3
Mendukung pemahaman materi

Skor
25 = jika 4 indikator terlihat
20 = jika 3 indikator terlihat
15 = jika 2 indikator terlihat
10 = jika 1 indikator terlihat
5 = jika 0 indikator terlihat



∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
Skor Maksimal

Praktikum

𝑥 100

25

25 = jika 4 indikator terlihat
20 = jika 3 indikator terlihat
15 = jika 2 indikator terlihat
10 = jika 1 indikator terlihat
5 = jika 0 indikator terlihat

25

25 = jika 3 indikator terlihat
15 = jika 2 indikator terlihat
10 = jika 1 indikator terlihat
5 = jika 0 indikator terlihat

25

Aspek Ketahanan Model DNA
Memiliki
alat
pelindung
dari
25 = jika 3 indikator terlihat
kerusakan
15 = jika 2 indikator terlihat
4 Mudah dirawat
10 = jika 1 indikator terlihat
Komponennya memiliki daya tahan
5 = jika 0 indikator terlihat
yang baik
Total
Rubrik Penilaian:
Nilai =

Total
Skor

25

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
163

Lembar Penilaian Praktikum
No.

Disiplin

Nama
1

2

Jujur
3

1

2

Teliti
3

1

2

3

Nilai
Akhir

1.
2.
3.
4.
dst
Indikator Aspek Penilaian

Keterangan

Disiplin
 Tertib mengikuti instruksi (foto kesiapan alat dan bahan)
 Tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta (video)
 Tepat waktu melaksanakan dan mengumpulkan hasil
praktikum
Jujur:
 Melaksanakan praktikum sendiri
 Melampirkan bukti foto/video praktikum
 Tidak memanipulasi roduk praktikum
Teliti
 Teliti dalam hal melakukan pengamatan yang dilihat dari
bukti foto/video
 Teliti dalam hal mencatat data dilihat dari laporan
praktikum
 Praktikum rapi dan terstruktur
Rubrik Penilaian:
Nilai =

∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
Skor Maksimal

𝑥 100

Kriteia Nilai:
A = 80-100

: Baik Sekali

B = 70-79

: Baik

C = 60-69

: Cukup

D = <60

: Kurang



Laporan Praktikum

3 = Jika tiga indikator terlihat
2 = Jika dua indikator terlihat
1 = Jika satu indikator terlihat
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Lembar Penilaian Laporan Praktikum Isolasi DNA
No
1

Komponen
Laporan
Pendahuluan

2

Inti

Indikator
-

Menuliskan judul kegiatan
Menuliskan alat dan bahan
Menuliskan cara kerja
Membuat tabel hasil
pengamatan
Membuat
pembahasan
hasil pengamatan
Menjawab
pertanyaan
pada buku siswa
Mencantumkan
daftar
pustaka
Melampirkan
bukti
praktikum berupa foto dan
video
Kesimpulan dan saran
Penulisan rapi
Penggunaan
Bahasa
Indonesia yang baik dan
benar
Kesesuaian
format
penulisan yang tercantum
di panduan
Total

3

Penutup

-

4

Format
penulisan

-

-

Rubrik Penilaian:
Nilai =

∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
Skor Maksimal

𝑥 100

Kriteia Nilai:
A = 80-100

: Baik Sekali

B = 70-79

: Baik

C = 60-69

: Cukup

D = <60

: Kurang

Poin
3 indikator = 20
2 indikator = 15
1 indikator = 5
3 indikator = 40
2 indikator = 25
1 indikator = 10

Total
Skor
20

40

3 indikator = 20
2 indikator = 15
1 indikator = 5

20

3 indikator = 20
2 indikator = 15
1 indikator = 5

20

100
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b. Kelompok dan Individu
Lembar Penilaian Presentasi:
No

Nama
Siswa

Aspek Penilaian
Jml Nilai Ket
Komuni- Sistema- Wawa- Kebera- Antu- Gesture Skor
kasi
tika
san
nia
sias
dan
Penyampapenampiian
lan

Kekompok:
1
2
3
4
dst
(Helmawati, 2019)
Keterangan Skor:
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4 = Baik Sekali
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
Rubrik Penilaian:
∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

Nilai = Skor Maksimal (20) 𝑥 100
Kriteia Nilai:
A = 80-100

: Baik Sekali

B = 70-79

: Baik

C = 60-69

: Cukup

D = <60

: Kurang
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Instrumen Penilaian Sikap (Afektif)
No

Nama
Siswa

Aspek Pengamatan
Jml Nilai
Kerja Mengkomuni- Toleransi Keaktifan Menghargai Skor
sama
kasikan
pendapat
pendapat
teman

1
2
3
4
dst
(Helmawati, 2019)
Keterangan Skor:
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4 = Baik Sekali
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
Rubrik Penilaian:
∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

Nilai = Skor Maksimal (20) 𝑥 100
Kriteia Nilai:
A = 80-100

: Baik Sekali

B = 70-79

: Baik

C = 60-69

: Cukup

D = <60

: Kurang

Ket
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Lampiran 2 Surat perizinan wawancara analisis kebutuhan
SMA N 1 Depok
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SMA Xaverius Pringsewu
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SMA Tarsisius Vireta
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SMA N 1 Bunyu
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SMA N 1 Kroya
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Lampiran 3 Panduan Pertanyaan Wawancara
Nama guru:
Asal Sekolah:
No
Pertanyaan
1
Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar
biologi?
2
Pernah mengajar dikelas apa saja?
3
Sekarang mengajar kelas berapa ?
4
KD mana saja yang dirasa bapak/ibu sulit
untuk diajarkan?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
5
Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
sulit?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
6
Upaya apa yang bapak/ibu lakukan untuk
mengatasi hal tersebut?
7
Bagaimana moivasi belajar siswa saat
mengikuti KD yang dirasa sulit? (kenapa bisa
tidak termotivasi?)
8
Bagaimana respon siswa terhadap proses
pembelajaran ketika mengajar KD yang dirasa
sulit tadi, seperti rasa ingin tahu siswa, aktivitas
dan pemahaman siswa?
9
Upaya apa yang sudah dilakukan bapak/ibu
mengatasi hal tsb?
10
Bagaimana capaian siswa terhadap
pembelajaran KD tersebut ?
11
Model/metode apa saja yang bapak/ibu
gunakan saat pembelajaran tatap muka?
12
Mengapa bapak/ibu memilih model/metode
tersebut?
13
Media apa yang digunakan saat pembelajaran
berlangsung?
14
Mengapa bapak/ibu memilih media tersebut?
15
Apakah model/metode dan media sudah efektif
dalam menunjang pembelajaran?
16
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu terapkan?
17
Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran daring? (WAG,

Jawaban
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18
19
20
21
22
23
24

25

26

27

google classroom, video conference, edmodo
dll).
Model/metode apa saja yang bapak/ibu
gunakan saat pembelajaran daring?
Mengapa bapak/ibu memilih model/metode
tersebut?
Media apa yang digunakan saat pembelajaran
berlangsung?
Mengapa bapak/ibu memilih media tersebut?
Apakah mode;/metode dan media sudah efektif
dalam menunjang pembelajaran?
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu terapkan?
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui
selama proses penyusunan dan penerapan
metode/model, media serta alat evaluasi
pembelajaran daring?
Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah
mendukung penggunaan IT pada pembelajaran
daring? (wifi, kuota, komputer dll).
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui
selama penggunaan IT pada pembelajaran
daring?
Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran
apa yang perlu dikembangkan untuk
menunjang pembelajaran daring?
1.KD kelas berapa:
2. Model/Metode?
3. Media?
4. Alat evaluasi?
Berikan alasannya:
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Lampiran 4 Hasil wawancara analisis kebutuhan
1. SMA N 1 Depok
Nama Guru

: Suma Ridarwati S. Pd

Asal Sekolah : SMA N 1 Depok
Tabel Hasil Wawancara SMA N 1 Depok
No
1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

11
12

Pertanyaan
Sudah berapa lama bapak/ibu
mengajar biologi?
Pernah mengajar dikelas apa saja?
Sekarang mengajar kelas berapa ?
KD mana saja yang dirasa
bapak/ibu sulit untuk diajarkan?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
Mengapa materi pembelajaran
tersebut dirasa sulit?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
Bagaimana moivasi belajar siswa
saat mengikuti KD yang dirasa
sulit? (kenapa bisa tidak
termotivasi?)
Bagaimana respon siswa terhadap
proses pembelajaran ketika
mengajar KD yang dirasa sulit
tadi, seperti rasa ingin tahu siswa,
aktivitas dan pemahaman siswa?
Upaya apa yang sudah dilakukan
bapak/ibu mengatasi hal tsb?
Bagaimana capaian siswa
terhadap pembelajaran KD
tersebut ?
Model/metode apa saja yang
bapak/ibu gunakan saat
pembelajaran tatap muka?
Mengapa bapak/ibu memilih
model/metode tersebut?
Media apa yang digunakan saat
pembelajaran berlangsung?

Jawaban
30 tahun
X-XII
Kelas X dan XII
1). Kelas X: Tidak ada
2). Kelas XI: Sistem Imun
3). Kelas XII: sintesis protein, genetika

Alasannya karena materi bersifat konseptual dan
banyak mekanisme yang harus dihafal. Waktu
penjelasan kurang serta nilai tidak mencapai
KKM.

Aktif jika pertanyaan yang diberikan guru
mudah

Masih sangat kurang

Membuat sistem tambahan poin kepada
siswa yang aktif
Bagi mater yang sulit capaian KKM rendah

Discovery.

Karena pada pembelajaran daring masih hal
tersebut yang bisa digunakan guru
PPT, gambar dan video
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13
14

15
16

17

18
19
20
21

22
23

24

25

26

27

Mengapa bapak/ibu memilih
media tersebut?
Apakah model/metode dan media
sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran?
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu
terapkan?
Platform apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan dalam proses
pembelajaran daring? (WAG,
google classroom, video
conference, edmodo dll).
Model/metode apa saja yang
bapak/ibu gunakan saat
pembelajaran daring?
Mengapa bapak/ibu memilih
model/metode tersebut?
Media apa yang digunakan saat
pembelajaran berlangsung?
Mengapa bapak/ibu memilih
media tersebut?
Apakah mode;/metode dan media
sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran?
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu
terapkan?
Kesulitan apa saja yang
Bapak/Ibu temui selama proses
penyusunan dan penerapan
metode/model, media serta alat
evaluasi pembelajaran daring?
Apakah sarana dan prasarana
sekolah sudah mendukung
penggunaan IT pada pembelajaran
daring? (wifi, kuota, komputer
dll).
Kesulitan apa saja yang
Bapak/Ibu temui selama
penggunaan IT pada pembelajaran
daring?
Kesulitan apa saja yang dialami
siswa selama penggunaan IT pada
pembelajaran daring?
Menurut Bapak/Ibu perangkat
pembelajaran apa yang perlu

Kemampuan guru masih terbatas
Belum maksimal

Ulangan harian pilihan ganda
Aplikasi Edmodo, google classroom,
Whaatsaap group.

Diskusi dan Tanya jawab

Sulit menggunakan model karena
pembelajaran hanya menggunakan aplikasi
PPT, Gambar dan Video
Hanya itu yang bisa ditampilkan dengan
memberikan ink youtube
Belum maksimal

Ulangan harian, kuis dan latihan soal
Sulit memantau siswa yang aktif

Sudah memenuhi

-

Jaringan internet dan kuota sebelum ada
kuota gratis dari pemerintah
Alat evaluasi dan media praktikum.
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dikembangkan untuk menunjang
pembelajaran daring?
1.KD kelas berapa:
2. Model/Metode?
3. Media?
4. Alat evaluasi?
Berikan alasannya:

Alasan: Bentuk soal masih PG (25% HOTS,
57% LOTS)

2. SMA Tarsisius Vireta
Nama Guru

: Sri Prihatini S. Pd

Asal Sekolah : SMA TARSISIUS VIRETA Tangerang
Tabel Hasil Wawancara SMA Tarsisius Vireta
No
1
2
3
4

5

6
7

8

Pertanyaan
Sudah berapa lama bapak/ibu
mengajar biologi?
Pernah mengajar dikelas apa saja?
Sekarang mengajar kelas berapa ?
KD mana saja yang dirasa bapak/ibu
sulit untuk diajarkan?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:

Jawaban
23 tahun
X-XII
XII
X: animalia, virus, bakteri, lumut, paku
(materi
banyak
dan
membutuhkan
pengamatan mikroskopis)
XI: sistem saraf, sistem reproduksi, sistem
imun (materi konseptual, banyak hafalan,
banyak bahasa kedokteran)
XII: genetika (banyak konsep dan
perhitungan)
X: Materi banyak dan membutuhkan
pengamatan mikroskopis
XI: Materi konseptual, banyak hafalan,
banyak bahasa kedokteran
XII: Banyak konsep dan perhitungan

Mengapa materi pembelajaran
tersebut dirasa sulit?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
Menggunakan video, lagu, ppt recording
Upaya apa yang bapak/ibu lakukan
untuk mengatasi hal tersebut?
Bagaimana moivasi belajar siswa
Sedikit termoyivasi
saat mengikuti KD yang dirasa sulit?
(kenapa bisa tidak termotivasi?)
Efektif, siswa suka, media menarik
Bagaimana respon siswa terhadap
proses pembelajaran ketika mengajar
KD yang dirasa sulit tadi, seperti rasa
ingin tahu siswa, aktivitas dan
pemahaman siswa?
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9
10

11
12
13
14

15

16

17

18
19
20
21

22

23

24

Bagaimana capaian siswa terhadap
pembelajaran KD tersebut ?
Model/metode apa saja yang
bapak/ibu gunakan saat pembelajaran
tatap muka?
Mengapa bapak/ibu memilih
model/metode tersebut?
Media apa yang digunakan saat
pembelajaran berlangsung?
Mengapa bapak/ibu memilih media
tersebut?
Apakah model/metode dan media
sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran?
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu
terapkan?
Platform apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan dalam proses pembelajaran
daring? (WAG, google classroom,
video conference, edmodo dll).
Model/metode apa saja yang
bapak/ibu gunakan saat pembelajaran
daring?
Mengapa bapak/ibu memilih
model/metode tersebut?
Media apa yang digunakan saat
pembelajaran berlangsung?
Mengapa bapak/ibu memilih media
tersebut?
Apakah mode;/metode dan media
sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran?
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu
terapkan?

7 dari 34 siswa yang remedial
Jigsaw, tutorial, presentasi

Karena sudah terbiasa
PPT dan anak
membuat video
-

ditugaskan

untuk

Cukup menunjang

Tes
Presentasi
Kuis
Google class room, whatsaap group,
zoom

Diskusi di zoom

Bisa beriteraksi dengan siswa
PPT, video
Sudah ada di youtube dan tinggal
dibagikan ke siswa
Belum terlalu maksimal

Laporan percobaan
Test
Praktek individu
Kuis
Keterbatasan waku
Sulit memantau anak yang pintar dan
kurang mampu menerima pembelajaran

Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu
temui selama proses penyusunan dan
penerapan metode/model, media
serta alat evaluasi pembelajaran
daring?
Apakah sarana dan prasarana sekolah Sudah mendukung
sudah mendukung penggunaan IT
pada pembelajaran daring? (wifi,
kuota, komputer dll).
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25

26

3.

sulit membuat perangkat evaluasi, terutama
mengembangkan soal hots

Kesulitan apa saja yang dialami
siswa selama penggunaan IT pada
pembelajaran daring?
Menurut Bapak/Ibu perangkat
pembelajaran apa yang perlu
dikembangkan untuk menunjang
pembelajaran daring?
1.KD kelas berapa:
2. Model/Metode?
3. Media?
4. Alat evaluasi?
Berikan alasannya:

-

Soal HOTS
Media pembelajaran

SMA N 1 Kroya
Nama Guru

: Ibu Nia

Asal Sekolah

: SMA N 1 KROYA

Tabel Hasil Wawancara SMA N 1 Kroya
No
1
2
3
4

5

6
7

8

Pertanyaan
Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar
biologi?
Pernah mengajar dikelas apa saja?
Sekarang mengajar kelas berapa ?
KD mana saja yang dirasa bapak/ibu
sulit untuk diajarkan?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
Mengapa materi pembelajaran tersebut
dirasa sulit?
1). Kelas X:
2). Kelas XI:
3). Kelas XII:
Upaya apa yang bapak/ibu lakukan
untuk mengatasi hal tersebut?
Bagaimana moivasi belajar siswa saat
mengikuti KD yang dirasa sulit?
(kenapa bisa tidak termotivasi?)
Bagaimana respon siswa terhadap
proses pembelajaran ketika mengajar
KD yang dirasa sulit tadi, seperti rasa

Jawaban
28 tahun
X-XII
Kelas X-XII
Kelas X: Kelas X: Sel, Sistem saraf
Kelas XII: Metabolisme, mutasi, substansi
genetika, dan DNA
- Materi objeknya renik sulit diajarkan
- Materi yang cukup banyak namun waktu
terbatas
- Materi banyak hafalan
Media pembelajaran elektronik dan PPT
-

-
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9

10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23

24

ingin tahu siswa, aktivitas dan
pemahaman siswa?
Bagaimana capaian siswa terhadap Hasi penugasan nilai 80 keatas.
pembelajaran KD tersebut ?
Ulangan ada yang lulus 70% dan adajuga
yang 65%
Model/metode apa saja yang bapak/ibu - Project based learning
gunakan saat pembelajaran tatap muka? - Kooperatif
- Discovery
- Masalah
Mengapa
bapak/ibu
memilih Karena sesuai basic guru
model/metode tersebut?
Media apa yang digunakan saat PPT, video
pembelajaran berlangsung?
Mengapa bapak/ibu memilih media Karena mudah dibuat dandigunakan
tersebut?
Apakah model/metode dan media sudah Lumayan efektif
efektif dalam menunjang pembelajaran?
Cara evaluasi apa yang bapak/ibu Kuis melalui kuis di LMS dan quiziz
terapkan?
Platform apa saja yang Bapak/Ibu LMS pribadi sekolah, whaatsapp
gunakan dalam proses pembelajaran
daring? (WAG, google classroom,
video conference, edmodo dll).
Model/metode apa saja yang bapak/ibu Diskusi, Tanya jawab dan penugasan dan
gunakan saat pembelajaran daring?
praktikum mandiri
Mengapa
bapak/ibu
memilih Karena mudah dilakukan guru
model/metode tersebut?
Media apa yang digunakan saat PPT dan video
pembelajaran berlangsung?
Mengapa bapak/ibu memilih media Platform yang digunakan terbatas
tersebut?
Apakah mode;/metode dan media sudah Sedang diusahakan
efektif dalam menunjang pembelajaran?
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu Memantau siswa
temui selama proses penyusunan dan
penerapan metode/model, media serta
alat evaluasi pembelajaran daring?
Apakah sarana dan prasarana sekolah Sudah
sudah mendukung penggunaan IT pada
pembelajaran daring? (wifi, kuota,
komputer dll).
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu Belum ada
temui selama penggunaan IT pada
pembelajaran daring?
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25

Kesulitan apa saja yang dialami siswa Jaringan internet
selama
penggunaan
IT
pada
pembelajaran daring?
Menurut
Bapak/Ibu
perangkat - Media
pembelajaran
pembelajaran
apa
yang
perlu
interaktif
dikembangkan
untuk
menunjang - Alat evaluasi interaktif
pembelajaran daring?
1.KD kelas berapa:
2. Model/Metode?
3. Media?
4. Alat evaluasi?
Berikan alasannya:

26

4.

bersifat

SMA N 1 Bunyu
Nama Guru

: Sri Supadmi. S. Pd

NIP

: 196905242006042000

Pengajar kelas

: X-XII IPA

Asal Sekolah

: SMA N 1 BUNYU

Tabel Hasil Wawancara SMA N 1 Depok
No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Apakah
Bapak/Ibu
sudah menggunakan
metode/model
pembelajaran yang bervariasi dalam
pembelajaran daring?

Belum

Metode/model pembelajaran apa M engunakan model pembelajaran discovery
saja yang Bapak/Ibu gunakan saat learning dan scientific approach.
mengajar selama pembelajaran
daring?
Apakah
model/metode
pembelajaran
yang
Bapak/Ibu
gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran daring?
Jelaskan!

Iya, karena dengan model discovery learning
siswa akan memperoleh pengetahuan yang
sebelumnya belum diketahuinya itu tidak
melalui pemberitahuan melainkan dengan cara
ditemukan sendiri.
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No.

2.

3.

Pertanyaan

Jawaban

Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu
temui selama proses penyusunan
dan
penerapan
metode/model
pembelajaran daring tersebut?

Menentukan model/metode pembelajaran yang
cocok digunakan untuk pembelajaran daring
agar menarik minat siswa untuk belajar dan tidak
bosan.

Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
metode/model
pembelajaran yang digunakan?
-

Saat disuruh untuk melakukan eksplorasi
sendiri siswa terasa antusias.
Guru juga memberikan batas waktu untuk
melakukan elsplorasi sehingga pembelajaran
dapat dilakukan sesuai dengan jadwalnya.

Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran
daring? (WAG, google classroom,
video conference, edmodo dll)

WAG, google classroom, google meet.

Apakah sarana dan prasarana sekolah
sudah
mendukung
penggunaan IT pada pembelajaran
daring? (wifi, kuota, komputer dll)

Mendukung

Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama penggunaan IT pada
pembelajaran daring?

-

Minat pembelajaran siswa yang kurang,
sehingga guru harus mencari alternatif agar
siswa tidak bosan dalam pembelajaran
seperti mengganti platfrom pembelajaran ex:
minggu ini pake wag minggu depan
mengunakan GM
Kurang mengerti mengunakan aplikasi

Kesulitan apa saja yang dialami siswa selama penggunaan IT pada
pembelajaran daring?
-

Keterbatasan kuota, karena siswa belajar
bukan hanya 1 mata pelajaran saja.
Minat belajar yang kurang.

Apakah
Bapak/Ibu
sudah menggunakan media pembelajaran
yang bervariasi dalam pembelajaran
daring?

Iya sudah

Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu gunakan saat mengajar
selama pembelajaran daring ?

PPT, membikin animasi sendiri, video game,
kuis dengan aplikasi quizzi, video game.

Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan sudah efektif

Iya sudah
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No.

Pertanyaan
dalam menunjang
daring? Jelaskan!

4.

Jawaban

pembelajaran

Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama proses penyusunan dan penerapan media pembelajaran
daring tersebut?

Kemampuan menggunakan IT
Mencari media pada materi yang sulit untuk
diajarkan.

Bagaimana
cara
bapak/ibu menyediakan media pembelajaran
yang membutuhkan praktikum ?
-

Siswa diduruh melakukan praktikum sendiri
dan melakukan eksplorasi.
Siswa bebas memilih metode yang
digunakan sesuai dengan LKS yang telah
guru berikan. (dalam LKS ada beberapa
metode yang dapat dipilih oleh siswa).

Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan media pembelajaran
yang sering bapak/ibu gunakan?

Antusias, karena siswa dapat melakukan
praktikum sendiri.

Apakah Guru pernah mendengar tentang istilah virtual laboratorium ?
Menurut bapak/ibu apa yang
dimaksud
dengan
virtual
laboratorium ?

Belum, praktikum yang dilakukan dengan
virtual.

Jika belum, apakah menurut bapak/ibu
ingin
mengetahui/mengembangkan
virtual laboratorium ? Jika iya pada
materi apa yang menurut bapak/ibu
dapat cocok untuk dikembangkan
menggunakan virtual laboratorium ?

Iya, sistem saraf, metabolisme, sel.

Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan
selama
pembelajaran daring?
-

Kognitif: dengan memberi soal berupa PG,
Essai, dan uraian.
Psikomotor: Hasil praktikum
Afektif : keaktifan saat pembelajaran daring
maupun menjawab pertanyaan saat ditunjuk.

Apakah alat evaluasi pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan sudah
memenuhi pencapaian kompetensi
yang diharapkan?
-

Saat mengunakan GM prestasi belajar
rendah karena saat pembelajaran banyak
siswa yang pasif
Saat mengunakan wag prestasi belajar naik
banyak siswa yang aktiv saat diskusi dan
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No.

Pertanyaan

Jawaban
saat ulangan harian nilai lebih tinggi
dibandingkan sebelumnya.

Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama proses penyusunan
dan penerapan alat evaluasi
pembelajaran daring tersebut?
5.

KD dari pembelajaran yang diajarkan hanya
diberikan
secara
terbatas
karena
keterbatasan waktu, kemudian materi yang
diberikan hanya yang dasar saja.

Materi pembelajaran apa yang dirasa Kelas X: KD 3.6 materi protista
sulit untuk diajarkan selama Kelas XI: KD 3.1 materi sel
pembelajaran daring?
Kelas XII: KD 3.2 materi metabolisme
Kelas X, kelas XI, dan kelas XII
Mengapa materi pembelajaran Kelas X: Media pembelajarannya yang sulit
tersebut dirasa sulit?
Kelas XI: Materi yang lumayan banyak dan
Kelas X, kelas XI, dan kelas XII
abstrak sehingga butuh waktu untuk
menjelaskan sedangkan saat daring sulit untuk
dilakukan.
Kelas XII: Materi yang dianggap sulit seperti
Enzim, respirasi dan fotosintesis. Selain itu, pada
materi ini juga banyak mempelajari proses, jalur,
siklus dan reaksi- reaksi dalam metabolisme
sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang
baik untuk dapat menjelaskan materi.
Menurut Bapka/Ibu materi yang Sistem saraf, metabolisme, sel.
memerlukan praktikum yang dirasa
sulit untuk dilakukan dalam
pembelajaran daring?
Menurut Bapak/Ibu perangkat
pembelajaran apa yang perlu
dikembangkan untuk menunjang
pembelajaran daring? Berikan
alasannya!

Video pembelajaran, karena video pembelajaran
sangat membantu guru untuk menjelaskan
maksud materi terutama materi yang sulit
dimengerti oleh siswa.

Bagaimana respon siswa terhadap Ada yang biasa aja, ada yang berusaha menanya
materi pembelajaran yang dirasa dan mencari tentang materi tersebut.
sulit tersebut?
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5.

SMA Xaverius
Nama Guru

: Lusia Kadarwati S. Pd

Asal Sekolah

: SMA Xaverius Pringsewu Lampung

Tabel Hasil Wawancara SMA N 1 Depok
Pertanyaan
Sudah berapa lama Ibu mengajar
biologi?
Pernah mengajar di kelas berapa
saja?
Untuk saat ini, Ibu menjadi guru
biologi kelas berapa?
Materi/KD apa yang pernah dirasa
sulit untuk diajarkan kepada siswa
saat pembelajaran secara tatap
muka?
Mengapa materi/KD tersebut dirasa
sulit saat pembelajaran tatap muka?

Upaya apa yang dilakukan untuk
mengatasi materi/KD yang dirasa
sulit saat pembelajaran tatap muka?

Materi/KD apa yang dirasa sulit
untuk diajarkan kepada siswa saat
pembelajaran secara daring?
Mengapa materi/KD tersebut dirasa
sulit saat pembelajaran daring?

Jawaban
22 tahun
X, XI, XII
Kelas XII
Kelas X: Klasifikasi Makhluk Hidup
Kelas XI: Sistem Koordinasi
Kelas XII: Metabolisme dan Substansi Genetik
Kelas X: Materinya sangat banyak, beragam, dan
banyak menggunakan bahasa latin
Kelas XI: Materinya rumit dan banyak istilah asing
dalam bahasa latin, guru juga sulit membawa siswa
untuk memahami alur jalannya sistem syaraf.
Kelas XII: Materi ini menjadi rumit karena kita
harus membayangkan sebuah proses yang terjadi di
dalam organel sel.
Kelas X: Menggunakan metode praktik langsung,
pemberian contoh yaitu menunjukkan beberapa
makhluk hidup secara langsung, lalu di identifikasi.
Kemudian menyamakan dan membandingkan
dengan makhluk hidup yang sudah dikenal
identitasnya (alat pembanding ini berupa gambar,
spesimen/awetan,
herbarium,
atau
kunci
determinasi) serta memotivasi siswa untuk banyak
membaca.
Kelas XI: Memotivasi siswa untuk banyak
membaca
Kelas XII: Memotivasi siswa untuk banyak
membaca, guru membuat alat peraga.
Pada pembelajaran daring, materi yang dirasa sulit
untuk diajarkan pada dasarnya sama dengan materi
yang dirasa sulit untuk diajarkan pada saat tatap
muka.
- Materi tersebut menjadi lebih sulit karena
kurangnya interaksi guru dan siswa saat
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Upaya apa yang dilakukan untuk
mengatasi materi/KD yang dirasa
sulit saat pembelajaran daring?

Bagaimana motivasi belajar siswa
pada materi/KD yang dirasa sulit
saat pembelajaran tatap muka?

pembelajaran, sehingga saat siswa tidak
memahami materi tersebut.
- Hanya beberapa persen siswa yang mengatakan
memahami dan mengerti materi tersebut.
Upaya:
- Memberikan materi dalam bentuk ringkasan.
- Memberikan video pembelajaran
- Menuntun siswa belajar dengan Lembar Kerja/
pertanyaan lengkap kearah pemahaman.
- Tidak bosan untuk memotivasi siswa.
Sebagian siswa tetap semangat (motivasi tinggi),
namun sebagian lagi seakan merasa kesulitan
bahkan seolah pasrah dan menyerah. Hanya sekitar
25% dari jumlah siswa yang dapat menjawab benar
saat guru interaktif melemparkan pertanyaan.
Respon siswa kurang maksimal, walaupun
terkadang rasa ingin tahunya cukup tinggi,
penalaran dan pemahaman siswa kurang begitu
baik.

Bagaimana respon siswa selama
mempelajari materi/KD tersebut
yang meliputi rasa ingin tahu,
aktivitas, penalaran dan pemahaman
siswa saat pembelajaran tatap
muka?
Bagaimana capaian hasil belajar siswa pada materi/KD yang dirasa
sulit tersebut? (kognitif, afektif dan
psikomotor)

Capaian Kognitif: Saat dilakukan penilaian
lisan interaktif, hanya sekitar 25% siswa yang
mencapai pemahaman yang baik. Saat penilaian
tertulis (data dari sekitar 5 tahunan) hanya
sekitar 25% siswa yang mencapai nilai sama
dengan atau diatas KKM.
- Capaian Afektif: Melihat dari pengalaman
selama beberapa tahun: 25% dari jumlah siswa
mendapat nilai tinggi 50% dari jumlah siswa
mendapat nilai sedang 25% dari jumlah siswa
mendapat nilai rendah
- Capaian Psikomotorik: Umumnya baik, bisa
mencapai nilai rata-rata 85.
Bagaimana motivasi belajar siswa Hanya sekitar 25% saja siswa yang mempunyai
pada materi/KD yang dirasa sulit motivasi baik.
saat pembelajaran daring?
Bagaimana respon siswa selama Hanya sekitar 25% saja siswa yang rajin
mempelajari
materi/KD
yang menanggapi (merespon) materi sulit saat daring
meliputi rasa ingin tahu, aktivitas, meliputi rasa ingin tahu, aktivitas, penalaran dan
penalaran dan pemahaman siswa pemahaman.
saat pembelajaran daring?
Bagaimana capaian hasil belajar - Capaian Kognitif: nilai saat Tagihan cukup baik
siswa pada materi/KD yang dirasa (mencapai 60% dari jumlah siswa yang mendapat
sulit tersebut? (kognitif, afektif dan nilai sama atau diatas KKM).
psikomotor)
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- Capaian Afektif: siswa dalam mengikuti
pembelajaran interaktif di forum, sangat rendah
hanya sekitar 10-20% saja dari jumlah siswa.
- Capaian Psikomotorik: Praktikum mandiri siswa
di rumah berjalan cukup baik, namun dengan alat
dan bahan seadanya yang diperkirakan ada di
rumah. Untuk siswa yang berminat tinggi hasil
praktikumnya sangat baik, namun beberapa siswa
belum menunjukkan hasil yang baik.
Model/metode pembelajaran apa Model pembelajaran interaktif (Interactive
yang Ibu gunakan pada KD yang Learning Model)
bermasalah saat pembelajaran tatap
muka?
Mengapa
ibu
memilih - Model pembelajaran interaktif menjadi pilihan,
menggunakan
model/metode
supaya guru menjadi pemeran utama dalam
pembelajaran tersebut?
menciptakan situasi interaktif yang edukatif,
yakni interaksi antara guru dengan siswa, dan
siswa dengan siswa. Keunggulan dari model ini
yaitu pembelajaran berorientasi pada siswa.
- Model ini merangsang siswa untuk bertanya dan
menemukan jawaban mereka sendiri.
- Pertanyaan yang muncul dari siswa dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui
pengetahuan awal siswa.
Media pembelajaran apa yang Ibu - Buku acuan yang mendukung
gunakan pada KD yang bermasalah - Power point untuk ringkasan materi penting,
saat pembelajaran tatap muka?
menampilkan: gambar, bagan, uraian singkat.
- Video pembelajaran/ gambar animasi bergerak
yang mendukung penjelasan sebuah proses.
- Peragaan langsung dengan gerak tangan, atau
benda yang ada di dalam dan di sekitar kelas.
Mengapa ibu menggunakan media Selama ini media tersebut sangat mendukung,
pembelajaran tersebut?
karena sederhana, mudah dibuat mudah dipahami,
dan sebagian besar siswa mengatakan merasa bisa
memahami materi sulit tersebut.
Bagaimana cara evaluasi yang Ibu - Mengambil nilai dari uji lisan/ saat
gunakan pada KD yang bermasalah
pembelajaran interaktif.
saat pembelajaran tatap muka?
- Memberikan tugas berkelompok, untuk
didiskusikan dengan metode tutor sebaya.
- Memberikan tugas pribadi dari materi terkait
yang dapat dikerjakan di luar kelas ataupun di
rumah.
- Mengadakan Tagihan Harian untuk materi
terkait, biasanya berupa soal pilihan ganda
supaya jumlah soal bisa banyak dan sebarannya
merata.
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Model/metode pembelajaran apa
yang Ibu gunakan pada KD yang
bermasalah saat pembelajaran
daring?
Mengapa
Ibu
memilih
menggunakan
model/metode
pembelajaran tersebut?
Media pembelajaran apa yang Ibu
gunakan pada KD yang bermasalah
saat pembelajaran daring?

Mengapa Ibu menggunakan media
pembelajaran tersebut?

Bagaimana cara evaluasi yang Ibu
gunakan pada KD yang bermasalah
saat pembelajaran daring?

Mengadakan praktikum sederhana yang
mendukung.
Menggunakan model pembelajaran interaktif
seperti saat tatap muka, melalui ruang forum,
namun siswa yang menanggapi hanya sedikit,
biasanya hanya sekitar 10 siswa dari 30 siswa per
kelas.
Karena saya mengharapkan ada komunikasi
langsung dengan siswa, sehingga dapat mengetahui
sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi
yang disampaikan.
- Buku acuan (Buku elektronik) yang
mendukung.
- Power point untuk ringkasan materi penting,
menampilkan: gambar, bagan, uraian singkat.
- Video pembelajaran/ gambar animasi
- Benda-benda di sekitar siswa yang dapat
digunakan.
Selama ini media tersebut sangat mendukung
dalam pembelajaran tatap muka, namun dalam
pembelajaran daring siswa mengatakan mengalami
kesulitan memahami materi karena kurangnya
interaksi/penjelasan dan bimbingan dari guru
karena keterbatasan waktu.
- Mengambil nilai dari uji lisan/ saat
pembelajaran interaktif
- Memberikan tugas berkelompok, untuk
didiskusikan dengan metode tutor sebaya
- Memberikan tugas pribadi dari materi terkait
- Mengadakan tagihan harian untuk materi
terkait, biasanya berupa soal pilihan ganda
supaya jumlah soal bisa banyak dan sebarannya
merata.
- WA grup
- WA japri (VC)
- Google classroom
- Video conference

Platform apa saja yang Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran daring
(Misal : WAG (WhatsApp Grup),
google classroom, video conference,
edmodo dll)?
Apakah sarana dan prasarana di Sudah mendukung dengan baik, namun terkadang
sekolah
sudah
mendukung tetap terkendala sinyal/jaringan.
pembelajaran daring?
Kesulitan apa saja yang Ibu temui - Dari sekolah pernah ada (ketika ada gangguan
selama penggunaan IT pada
jaringan secara sentral dan kita tidak bisa
pembelajaran daring?
berbuat apa-apa)
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-

Kendala letak rumah siswa yang terlalu
terpencil, sehingga tidak dapat melakukan
pembelajaran daring dengan lancar.
- Mahalnya harga kuota internet terutama untuk
beberapa aplikasi.
- Kedisiplinan yang sulit dipantau
Materi/KD apa yang menjadi Materi yang sarana pendukung pemahamannya ada
prioritas yang dibutuhkan guru di sekitar tempat tinggal siswa secara umum (perlu
untuk
pengembangan
selama dipilah dan diseleksi lebih teliti)
pembelajaran daring?
Model/metode pembelajaran apa Model yang paling sederhana, mudah dipahami,
yang perlu dikembangkan untuk menarik minat siswa dan mengikat tanpa terpaksa
menunjang pembelajaran daring?
(perlu dipilah dan diseleksi lebih teliti)
Media pembelajaran apa yang perlu - Buku elektronik yang mendukung.
dikembangkan untuk menunjang - Ringkasan materi untuk diberikan kepada siswa
pembelajaran daring?
- Membuat Power point untuk ringkasan materi
penting.
- LKS dan Penuntun Praktikum yang
disederhanakan.
- Membuat Video pembelajaran/ gambar animasi.
Alat evaluasi seperti apa yang perlu - Mengembangkan google form
dikembangkan untuk menunjang - Untuk kerja siswa yang diwujudkan dalam
pembelajaran daring?
bentuk tulisan, gambar, video, animasi.
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Lampiran 5 Lembar Validasi Evaluasi dan Materi
a) Lembar Validasi Evaluasi
LEMBAR VALIDASI SOAL EVALUASI BERBENTUK HOTS
MATERI SUBSTANSI GENETIKA KELAS XII

I.

Satuan Pendidikan

: SMA

Nama Validator

:

Pekerjaan

:

Instansi

:

Mata pelajaran/Materi

: Biologi/ Substansi Genetika

Judul Produk: Soal Evaluasi Berbentuk HOTS pada Substansi
genetika.

II.

Tujuan
Tujuan dilakukan validasi adalah untuk mengukur tingkat
validitas soal evaluasi berbentuk HOTS.

III.

Petunjuk
a) Melalui instrument ini, Bapak/Ibu diminta untuk memberikan
penilaian terkait soal evaluasi berbentuk HOTS pada materi
substansi genetika kelas XII.
b) Penilaian yang Bapak/Ibu berikan pada setiap pernyataan pada
instrument ini akan digunakan perbaikan dan acuan bagi
penyempurnaan soal HOTS.
c) Mohon Bapak/Ibu memberi tanggapan dengan mengisi (v) pada
kolom penilaian
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d) Selain memberika penilaian, Bapak/Ibu diharapkan untuk
memberikan komentar berupa saran pada lembar validasi. Atas
bantuannya diucapkan terimakasih.
Keterangan:
4 = Sangan baik
3 = Baik
2 = Cukup baik
1 = Kurang baik
Tabel Lembar Validasi Evaluasi Soal HOTS
No

Aspek yang dinilai
1

Validasi Isi
1
Soal sesuai dengan materi substansi genetika.
2

Soal sesuai dengan indikator pembelajaran

3

Isi soal bebas dari pernyataan yang bersifat negative

4
5

Soal sesuai dengan kisi-kisi soal
Hanya ada satu kunci jawaban

Validasi Bahasa Soal
6
Bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan
(EYD)
7
Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah pedoman
umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) baik dan benar
8

Kalimat soal tidak mengandung arti ganda (ambigu)

9

Soal tidak mengandung unsur SARAPP (Suku, agama,
ras, antargolongan, pornografi dan politik.)

Konstruksi
10
Maksud soal dirumuskan dengan jelas dan mudah
dipahami sebagai soal HOTS.
11
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban
12

Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal lain.

13

Petunjuk soal, gambar dan tabel jelas dan berfungsi

Skor
2
3

4
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14

Permasalahan yang disajikan merupakan soal-soal
berpikir tingkat tinggi.

15

KKO soal memenuhi ranah kognitif taksonomi bloom
C4-C6
Total Nilai
Sangant Valid
Cukup Valid
Tidak Valid
Komentar dan Saran

Validasi
keseluruhan
IV.

Mohon Bapak/Ibu menuliskan komentar dan saran perbaikan
produk dan/atau menuliskan langsung pada masalah.

V.

Kesimpulan
Mohon Bapak/Ibu melingkari salah satu:


Soal-soal evaluasi berbentuk HOTS layak digunakan/diuji
cobakan tanpa revisi.



Soal-soal evaluasi berbentuk HOTS layak digunakan/diuji
cobakan dengan revisi sesuai saran.



Soal-soal evaluasi berbentuk HOTS layak digunakan/diuji
cobakan langsung dikelas.
Validator
(

)
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b) Lembar Validasi Materi
LEMBAR VALIDASI SOAL EVALUASI BERBENTUK HOTS
MATERI SUBSTANSI GENETIKA KELAS XII

I.

Satuan Pendidikan

: SMA

Nama Validator

:

Pekerjaan

:

Instansi

:

Mata pelajaran/Materi

: Biologi/ Substansi Genetika

Judul Produk: Soal Evaluasi Berbentuk HOTS pada Substansi
genetika.

II.

Tujuan
Tujuan dilakukan validasi adalah untuk mengukur tingkat
validitas soal evaluasi berbentuk HOTS.

III.

Petunjuk
a) Melalui instrument ini, Bapak/Ibu diminta untuk memberikan
penilaian terkait soal evaluasi berbentuk HOTS pada materi
substansi genetika kelas XII.
b) Penilaian yang Bapak/Ibu berikan pada setiap pernyataan pada
instrument ini akan digunakan perbaikan dan acuan bagi
penyempurnaan soal HOTS.
c) Mohon Bapak/Ibu memberi tanggapan dengan mengisi (v) pada
kolom penilaian.
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d) Selain memberika penilaian, Bapak/Ibu diharapkan untuk
memberikan komentar berupa saran pada lembar validasi. Atas
bantuannya diucapkan terimakasih.
Keterangan:
4 = Sangan baik
3 = Baik
2 = Cukup baik
1 = Kurang baik
Tabel Lembar Validasi Materi Soal HOTS
No

Aspek yang dinilai

Nomor Soal
1
2
3
4
Kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar
1
Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar
2
Kesesuaian
materi
dengan
indikator
pembelajaran
3
Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
Keakuratan materi
4
Cakupan
kelengkapan
materi
(keluasan/kedalaman materi)
5
Kebenaran konsep materi
6
Faktualisasi materi
7
Aktualisasi materi
8
Kejelasan kalimat, gambar dan tabel yang
diberikan untuk memperjelas materi.
9
Kesesuaian tingkat kesulitan materi dengan
ranah kognitif C4-C6
10

Kejelasan dan kesesuaian referensi yang
digunakan
Tata Bahasa
11
Penggunaan bahasa baku sesuai dengan ejaan
yang disempurnakan (EYD)
12
Kemudahan memahami alur materi melalui
penggunaan bahasa
13
Bahasa dan kosakata mudah dipahami
Total Nilai
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Validasi Sangant Valid
keseluru Cukup Valid
han
Tidak Valid
IV.
Komentar dan Saran
Mohon Bapak/Ibu menuliskan komentar dan saran perbaikan
produk dan/atau menuliskan langsung pada masalah.

V.

Kesimpulan
Mohon Bapak/Ibu melingkari salah satu:


Soal-soal evaluasi berbentuk HOTS layak digunakan/diuji
cobakan tanpa revisi.



Soal-soal evaluasi berbentuk HOTS layak digunakan/diuji
cobakan dengan revisi sesuai saran.



Soal-soal evaluasi berbentuk HOTS layak digunakan/diuji
cobakan langsung dikelas.
Validator
(

)
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Lampiran 6 Hasil Validasi Produk
1. Lembar Validasi Ahli Evaluasi
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2. Lembar Validasi Ahli Materi
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3. Lembar Validasi Guru Biologi 1
-

Validasi Materi
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Validasi Evaluasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
214

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
215

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
216

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
217

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
218

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
219

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
220

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
221

4. Lembar Validasi Guru Biologi 2
-

Validasi Materi
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