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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BUSY BOOK BERBASIS
MASALAH PADA MATERI PEWARISAN SIFAT
UNTUK KELAS IX SMP

Maharani Suswandari
161434042

Dunia pendidikan saat ini, guru selalu dituntut untuk memberikan inovasi
baru agar siswa mampu mendapatkan pengalaman baru dalam proses belajar.
Hasil survei kebutuhan dari 4 orang guru biologi SMP menunjukan adanya
kebutuhan media pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX. Materi pewarisan
sifat memerlukan banyak gambar dan skema yang menarik, sehingga salah satu
media pembelajaran yang tepat adalah media busy book berbasis masalah. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media pengembangan yang digunakan
guru dalam materi pewarisan sifat dan untuk mengetahui kualitas produk busy
book berbasis masalah yang dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis
masalah pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Metode
penelitian dan pengembangan digunakan untuk mengetahui langkah-langkah
pengembangan dan kualitas pengembangan media pembelajaran busy book
berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk siswa kelas IX SMP.
Langkah-langkah penelitian yaitu (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3)
desain produk, (4) validasi, (5) perbaikan produk.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa media pembelajaran yang telah
diterapkan guru pada materi pewarisan sifat adalah kancing genetika dan
beling-baling genetika, sedangkan hasil validasi oleh pakah ahli media, ahli materi
dan dua guru biologi SMP kelas IX terhadap busy book berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat menunjukan nilai rata-rata yaitu 3,5 termasuk dalam
kriteria “sangat baik” dengan kesimpulan produk yang dikembangkan layak untuk
diujicobakan dengan perbaikan sesuai komentar dan saran.

Kata Kunci : media pembelajaran, research and development, busy book,
berbasis masalah dan pewarisan sifat
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF PROBLEM-BASED BUSY BOOK LEARNING MEDIA
IN MATERIALS INHERITANCE FOR THE CLASS IX HIGH SCHOOL

Maharani Suswandari
161434042

The education world requires that teachers as implementing the learning
plan are required to provide new learning so that students are able to gain new
experiences in the learning process. The results of a survey of the needs of 4 junior
high school biology teachers indicate the need for media on material inheritance
for class IX. Material inheritance needs a lot of interesting pictures and published,
so that one of the appropriate learning media is a busy media book based on
problems. The aim of this research is to know the development media used by
teachers in the devolution of the nature of this research is to know the
development media used by teachers and to study the quality of problem-based
book products developed as problem-based learning media on inheritance material
in the life process.
This research uses research and development (R&D) methods. The R&D
method used to learn the steps of the development and quality development of the
problem-based busy book learning media on inheritance material for grade IX
junior high school students. The research steps are (1) potential problems, (2) data
planning, (3) product design, (4) validation, (5) product improvement.
The results the learning media that the teacher has applied to the
inheritance of the material is a genetic buttonhole and genetic-blade, while the
results from the validation by the media expert, material expert and two biology
class IX junior high school biology teachers to busy book based on problems in
material inheritance showed an average value of 3.5 which was included in the
"very good" criteria with the conclusion that the product developed was worth
testing with improvements according to comments and suggestions.

Keywords:

learning media, research and
problem-based and inheritance
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Salah satu kunci keberhasilan dalam pembelajaran dapat dilihat dari
proses belajar yang dibangun oleh guru. Proses belajar yang dibangun oleh
guru merupakan proses pembentukan pengetahuan bagi siswa. Dengan
demikian pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses yang ditempuh siswa
untuk memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap yang
melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Proses yang ditempuh tersebut,
harus diperhitungkan berbagai kemungkinan yang terjadi dan memerlukan
perencanaan

pembelajaran

yang

matang

dari

guru.

Perencanaan

pembelajaran yang matang akan menentukan keberhasilan yang akan
dicapai. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembelajaran, guru perlu
memperhatikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, strategi yang akan
dilakukan, model pembelajaran yang akan diterapkan, media pembelajaran
dan sumber belajar yang harus digunakan. Dengan pertimbangan tersebut,
suatu pembelajaran yang berkualitas dapat tercapai (Sani, 2013).
Senada dengan uraian di atas, guru sebagai implementator rencana
pembelajaran mempunyai peran sebagai pendidik yang menanmkan norma
dan nilai kepada siswa, sebagai pengajar yang mengelola proses belajar
mengajar, sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan kepada siswa,
sebagai evaluator yang menguasai dalam melaksanakan kegiatan evaluasi
pendidikan, dan pelatih yang selalu dituntut untuk memberikan inovasi baru
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agar siswa mampu mendapatkan pengalaman baru dalam proses belajar.
Inovasi ini diperlukan agar kegiatan pembelajaran menyenangkan dan
menarik. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan berupa pengembangan
media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk mendukung
pencapaian model pembelajaran yang diterapkan. Kegiatan belajar yang
belum memanfaatkan media pembelajaran menjadikan proses belajar
mengajar menjadi membosankan dan monoton. Seperti halnya dalam
pembelajaran biologi khusunya pada materi pewarisan sifat kelas IX SMP
yang memerlukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran (Rahman dan
Amri, 2014).
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan analisis kebutuhan
di 4 Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP N 1 Depok, SMP Negeri 6
Yogyakarta, SMP 2 Stella Duce Yogyakarta, dan SMP Pangudi Luhur 1
Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru IPA didapatkan
informasi bahwa:
a) Dalam pembelajaran biologi guru sudah menyadari pentingnya media
pembelajaran, akan tetapi media pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran biologi khususnya pada materi pewarisan sifat hanya
sebatas video dan power point saja. Hal ini masih dirasa kurang
mendukung sehingga guru masih mencari media yang sesuai dan
mendukung kegiatan pembelajaran.
b) Guru sudah mencoba memanfaatkan media pembelajaran dalam materi
pewarisan sifat, seperti: penggunaan kancing genetika dan baling-baling
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genetika pada materi pewarisan sifat, namun hasilnya tetap kurang
bisa membantu siswa dalam penguasaan materi.
c) Rata-rata guru IPA mendapatkan sumber bahan mengajar dari buku dan
internet saja.
d) Siswa banyak yang kesulitan pada materi pewarisan sifat khususnya
dalam melakukan persilangan dihibrid dan menentukan sifat dominan
dan resesif.
e) Rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh pada materi pewarisan sifat
hanya 50% yang mendapat nilai di atas KKM.
f) Kendala guru membelajarkan materi pewarisan sifat adalah alokasi
waktu untuk jam pelajaran menjadi melebihi dari yang direncanakan
guru.
Kesimpulan dari hasil wawancara dengan 4 guru IPA bahwa guru
masih kesulitan dalam merencanakan media pembelajaran yang sesuai
dengan materi pewarisan sifat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
dengan penerapan media pembelajaran busy book berbasis masalah pad
amateri pewarisan sifat untuk meningkatkan pemahaman siswa yang
berpengaruh
pengembangan

terhadap
media

hasil

belajar

pembelajaran

siswa.
sebagai

Peneliti

melakukan

pendukung

model

pembelajaran yaitu model Problem Based Learning (PBL) menggunakan
masalah kehidupan nyata. Salah satu media yang dikembangkan peneliti
adalah media gambar yang dikemas dalam busy book (buku yang membuat
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sibuk). Busy book berisi aktivitas sederhana seperti puzzle, papan alur
untuk mencocokkan suatu benda, dan lain-lain. Dibuktikan oleh penelitian
yang dilakukan Mufliharsi (2017) bahwa media busy book akan
membangkitkan rasa ingin tahu siswa, membuat pembelajaran menjadi
menyenangkan dan menarik karena banyak gambar, warna, dan membantu
anak berpikir kritis dengan permainan yang disajikan.
Materi Pewarisan Sifat merupakan salah satu materi pembelajaran
yang memiliki cakupan yang luas dan kompleks yang dapat menimbulkan
miskonsepsi. Berdasarkan analisa data hasil penelitian Sudirman (2013)
yang berjudul “Identifikasi Miskonsepsi Siswa Pada Materi Pewarisan
Sifat di Kelas IX SMP Negeri 36 Batam” dapat disimpulkan bahwa siswa
mengalami miskonsepsi terhadap semua konsep pada materi pewarisan
sifat dengan persentase yang beragam. Miskonsepsi siswa tertinggi
terdapat pada konsep kromosom dan gen serta fenotip dan genotip yaitu
sebesar 54,05%, sedangkan miskonsepsi siswa yang paling sedikit terdapat
pada monohibrid dan dihibrid yaitu sebesar 16,22%. Pendapat ini sejalan
dengan Waluya (2015), bahwa materi pewarisan sifat memerlukan skema
untuk memperjelas pemahaman siswa, sehingga pada waktu guru
memberikan pelajaran, siswa langsung bisa menangkap materi yang
disampaikan oleh guru. Tanpa skema, gambar, atau pola, siswa akan
kesulitan menerima pelajaran karena tidak ada gambaran yang konkrit.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian berjudul “Pengembangan media pembelajaran busy book
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berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX”. Penelitian
serupa telah dilakukan oleh Mufliharsi (2017) yang menunjukan bahwa
guru memerlukan media pembelajaran yang sesuai pada materi pewarisan
sifat untuk memaksimalkan peran guru di dalam proses pembelajaran,
sedangkan menurut Avirudini (2018) dengan menggunakan variasi media
pembelajaran seperti busy book terbukti menunjukan keefektifan
pembelajaran di kelas, dan Waluya (2015) bahwa hasil belajar siswa pada
materi pewarisan sifat rata-rata masih dibawah KKM.
Busy book yang dibuat masih menggunakan bahan berupa kain flanel.
Penelitian ini mengembangkan busy book untuk siswa Sekolah Menegah
Pertama dengan desain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Perbedaaan tersebut terletak pada produk busy book yang dihasilkan yakni
adanya modifikasi busy book berupa satuan pendidikan yakni untuk siswa
SMP dan materi yakni pewarisan sifat pada makhluk hidup berbasis
masalah. Dalam bahan yang digunakan berbeda yakni menggunakan kertas
ivory.

B. Rumusan Masalah
1. Media pembelajaran apa saja yang telah digunakan guru pada materi
pewarisan sifat kelas IX SMP?
2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran busy book berbasis
masalah pada materi pewarisan sifat ?
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3. Bagaimana kualitas produk busy book berbasis masalah yang
dikembangakan sebagai media pembelajaran berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat ?
C. Batasan Masalah
1. Isi materi yang terdapat dalam busy book berbasis masalah berupa kuis.
2. Kuis yang terdapat dalam busy book berbasis masalah disesuaikan
dengan tujuan dan indikator pembelajaran.
3. Sasaran dalam penelitian ini ditujukan untuk siswa kelas IX SMP
4. Dalam melakukan analisis kebutuhan sekolah yang dipilih hanya sekolah
yang berada di daerah Yogyakarta.
5. Penelitian yang digunakan hanya sampai pada prototipe hasil revisi.
D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui media pembelajaran yang telah digunakan guru pada materi
pewarisan sifat kelas IX SMP.
2. Mengembangan media pembelajaran busy book berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat.
3. Mengetahui kualitas produk busy book yang dikembangkan sebagai
media pembelajaran berbasis masalah pada materi pewarisan sifat.
E. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Siswa
a.

Siswa dapat memahami materi dengan lebih baik dan mendapatkan
proses pembelajaran yang lebih menarik serta menyenangkan dengan
menggunakan media busy book berbasis masalah
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b.

Melalui desain yang bervariasi, busy book berbasis masalah akan
membuat peserta didik termotivasi dan tertarik untuk memahami materi
pewarisan sifat

c.

Siswa dapat meningkatkan prestasi belajar khususnya dengan media
busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat

2.

Bagi Guru
a.

Guru menjadi mudah dalam menyajikan materi pewarisan sifat pada
makhluk hidup agar tidak monoton serta dapat memancing berpikir
kritis siswa melalui media pembelajaran busy book berbasis masalah.

b.

Guru dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam proses
pembelajaran materi pewarisan sifat melalui media busy book berbasis
masalah.

c.

Guru dapat termotivasi untuk mengembangkan media pembelajaran
yang bervariasi

3.

Bagi Sekolah
a.

Media busy book berbasis masalah dapat menjadi alternatif dalam
mengatasi permasalahan di sekolah seperti kekurangan buku paket dan
sebagai media pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa tidak bosan

b.
4.

Menambah wawasan dalam mengembangkan media pembelajaran.
Bagi Peneliti

a.

Peneliti memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian Research
and Development (RnD) khususnya dalam upaya mengembangkan
media busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat.
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b.

Peneliti mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai cara dan
langkah-langkah pengembangan media busy book berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat sehingga dapat berguna bagi penelitian
selanjutnya.

c.

Peneliti akan mendapatkan peluang dan dapat menjadi batu loncatan
dalam upaya melakukan pengembangan media pembelajaran lainnya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
1.

Pengertian
Pengertian belajar menurut Suyono dan Hariyanto (2011) yakni suatu
proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan,
memperbaiki perilaku, sikap, dan mengkokohkan kepribadian. Pengertian
pembelajaran menurut Kustandi dan Sutjipto (2013) merupakan suatu
usaha sadar sebagai guru untuk membantu siswa agar siswa dapat belajar
sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dalam proses pembelajaran siswa
merupakan subyek yang terlibat dalam proses belajar mengajar.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut Darmadi (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar siswa mencakup faktor internal dan faktor eksternal, sebagai
berikut:
a.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa
sendiri. Faktor ini meliputi: motivasi, perhatian terhadap mata
pelajaran, dan kemampuan menerapkan apa yang dipelajari.

b.

Faktor eksternal yaitu faktor yang bersal dari luar siswa. Faktor ini
meliputi: sarna prasarana, situasi di lingkungan, guru dan lingkungan
sosial.

9
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B. Media Pembelajaran
1.

Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013) media berarti perantara atau
pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar
mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis
untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual
dan verbal. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran menurut
Kustandi dan Sutjipto (2013) adalah:
a.

alat bantu

b.

alat penyalur pesan

c.

Alat

penguatan

(reinforcement),

dan

wakil

guru

dalam

menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik.
2.

Manfaat Media Pembelajaran
Satrianawati (2018) manfaat media pembelajaran dalam proses
belajar siswa, yaitu:
a. pembelajaran akan lebih mendorong minat belajar siswa
b. materi yang bersifat abstrak menjadi konkret
c. situasi belajar menjadi lebih interaktif

3.

Klasifikasi Media Pembelajaran
Benny (2017) mengemukakan klasifikasi media pembelajaran yang
digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang terdiri dari:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

a. Media Audio
Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu melatih
kemampuan

penggunaan

dalam

mendengar

informasi

dan

pengetahuan lisan secara komprehensif, contohnya radio.
b. Media Visual
Media visual merupakan

telah lama digunakan sebagai sarana

dalam aktivitas belajar. Media visual berisi teks dan

memiliki

bentuk yang bervariasi contohnya buku, brosur, leaflet dan handout.
c. Media Audiovisual
Media

audiovisual

merupakan

media

pembelajaran

yang

menampilkan suara maupun gambar.
Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini
termasuk dalam media pembelajaran visual.
4.

Fungsi Media Pembelajaran
Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu untuk
mengajar yang dapat membangkitkan minat belajar, ingatan serta
rangsangan kegiatan belajar. Fungsi media pembelajaran menurut
Riyana (2012) sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi
pembelajaran yang lebih efektif karena meletakkan dasar-dasar yang
konkret untuk berpikir.
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Dalam memaksimalkan fungsi media pembelajaran maka perlu
adanya kolaborasi atau penyesuaian dengan model pembelajaran yang
akan digunakan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Salah satu
model pembelajaran yang dapat digunakan contohnya yaitu model
pembelajaran berbasis masalah, maka media pembelajaran yang
digunakan adalah media gambar yang dapat memfasilitasi dan
mendukung kegiatan dalam proses pembelajaran secara berkelompok.
C. Media Pembelajaran Berbasis Masalah
Menurut

Hamdu

(2015)

media

pembelajaran

berbasis

masalah

merupakan media pembelajaran yang menghadirkan adanya masalah autentik.
Masalah yang dimunculkan akan dianalisis sendiri oleh siswa. Media
pembelajaran berbasis masalah memfasilitasi siswa untuk melakukan
penyelidikan dalam upaya menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.
Hal ini bertujuan untuk melatih siswa dalam mengembangkan keterampilan
berpikir dan keterampilan mengatasi masalah. Jadi untuk mengefektifkan
pembelajaran sebagai komunikasi guru perlu menggunakan media yang dapat
menjadi jembatan bagi sampainya pesan dari sumber ke penerima salah
satunya media pembelajaran berbasis masalah.
D. Model
1.

Problem Based Learning (PBL)

Pengertian Model Pembelajaran PBL
Menurut Hosnan (2014) model PBL merupakan model pembelajaran

dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah outentik sehingga siswa
dapat menyusun pengetahuannya sendiri, dan menumbuhkembangkan
keterampilan yang lebih tinggi.
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2.

Model Problem Based Learning (PBL)
a. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran model Problem Based
Learning (PBL)
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran model Problem Based
Learning (PBL) menurut Hosnan (2014) dapat dirincikan sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Langkah-Langkah Problem Based Learning (PBL)
Tahapan
Kegiatan Guru
Orientasi peserta didik Menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik
pada masalah
yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat
aktif pada aktivitas pemecahan masalah
yang dipilih.
Mengorganisasi peserta Membantu
siswa
membatasi
dan
didik untuk belajar
mengorganisasi
tugas
belajar
yang
berhubungan dengan masalah yang dihadapi
Membimbing
Mendorong siswa mengumpulkan informasi
Penyelidikan individu yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan
maupun kelompok
mencari untuk penjelasan dan pemecahan.
Mengembangkan dan Membantu
siswa
merencanakn
dan
menyajikan hasil karya menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, video, model, dan membantu
mereka untuk berbagi tugas dengan
temannya.
Menganalisis
dan Membantu siswa melakukan refleksi
mengevaluasi
proses terhadap penyelidikan dan proses-proses
pemecahan masalah
yang digunakan selama berlangsungnya
pemecahan masalah.
Menurut Hosnan (2014) adapun kelebihan dan kekurangan model
PBL antara lain:
1) Kelebihan model PBL:
a) Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa
b) Membantu

siswa

dalam

menstransfer

memahami masalah dunia nyata

pengetahuan

untuk
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c) Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan
mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan
dengan pengetahuan baru
2) Kekurangan model PBL:
a) Sebagian siswa beranggapan bahwa masalah yang dipelajari sulit
untuk dipecahkan, sehingga enggan untuk mencobanya.
b) Memakan waktu lebih banyak
c) Banyak siswa yang tidak senang ketika diminta bekerja sama
dalam kelompok
Untuk mengatasi beberapa kelemahan dari model PBL maka saat
kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk melakukan penilaian
kelompok dan penilaian sesama teman agar semua anggota kelompok
turut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Guru dapat memberikan
penghargaan agar siswa lebih terdorong untuk saling bekerja sama dalam
kelompok. Guru juga perlu membagi siswa secara heterogen agar siswa
yang aktif dan siswa yang pasif dapat saling membaur.
Berdasarkan uraian di atas, pencapaian model PBL diperlukan media
pembelajaran yang mendukung yaitu dengan busy book berbasis
masalah. Hal ini dikarenakan model PBL terdiri dari kegiatan diskusi
untuk memecahkan suatu permasalahan. Maka dengan dilengkapi
dengan busy book berbasis masalah dapat menarik perhatian siswa dalam
membantu memecahkan permasalahan dengan kegiatan yang disajikan
didalamnya.
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E. Busy Book
Menurut Mufliharsi (2017) pengertian busy book adalah buku yang
terbuat dari kain berisi aktivitas permainan sederhana yang didesain kreatif
sebagai alat peraga. Busy book menurut Annisa (2016) merupakan alat
permainan yang disajikan dalam bentuk buku yang terbuat dari kain flanel
untuk mengembangkan kognitif anak. Busy book merangsang perkembangan
kemampuan siswa, seperti: melepas lalu memasang suatu permainan dan
mencocokan gambar. Jadi, busy book anak dituntut untuk aktif dengan
memainkan bongkar pasang huruf maupun kata. Saat ini media busy book
terdiri dari halaman-halaman yang berisi bermacam-macam kegiatan yang
dikemas dalam bentuk buku
Isi dari busy book menurut Avirudin (2018) meliputi halaman sampul
dengan sesuatu yang menggembirakan untuk anak. Bahan yang digunakan
adalah kain berwarna krem atau warna yang terang. Isi dari busy book berupa
buah, tas, pelampung, tenda, sepatu, dan bunga sesuai dengan tema dari
pembelajaran. Sejalan dengan penelitian Mufliharsi (2017) menyatakan
bahwa busy book adalah buku yang berisi aktivitas permainan sederhana yang
didesain kreatif sebagai alat peraga :
Tabel 2.2 Contoh Bentuk-Bentuk busy book
No.
Bentuk busy book
1.
Berisi
kumpulan
aktivitas
melepas
dan
menempel,
membedakan warna dan bentuk,
dan berhitung 1-10

Contoh
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No.

2.

Bentuk busy book

“Count the
menghitung “

beads

Contoh
Sumber:
http://www.rumahraisha.com/po-po-allpenerbit-2018/busy-book-happy-ramadh
an/
untuk

Sumber:
https://teronggemuk.com/2016/07/26/m
engenalkan-busy-book-kepada-omar/
3.

Busybook
ini
berisikan
permainan permainan edukatif
yang menyenangkan untuk anak
dan banyak manfaatnya. Isinya
yaitu:
a. Caterpillar Counting
Berhitung
sambil
menempelkan
bulatan
angka di bulatan caterpillar
yang tepat.
b. Robotic (Robot Shadow
Matching)
Permainan mencocokkan
kepingan gambar robot
sesuai bayangannya
c. Inside The House
Permainan
mengenal Sumber:
macam-macam ruangan di https://www.picbear.org/media/Bq5eV_
dalam
rumah,
dan Wg0fD
memasang
kepingan
ruangan tersebut di tempat
yang tepat
d. Pizza Topping
Bermain peran meletakkan
kepingan topping pizza
sesuai keinginan, sambil
menghitung tiap topping
dan melingkari angka yang
tepat sesuai jumlahnya
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No.
Bentuk busy book
4.
Puzzle

Contoh

Sumber:
https://jualbeli.mysenaraiharga.org/jualbeli-busy-book-quiet-book-buku-bantalsoft-book-dan-harga-online/
5.

Photo frame

Sumber:
http://bibacraft.blogspot.com/p/busyboo
k-16x21cm.html
Dalam penelitian ini, media pembelajaran busy book berbasis masalah yang
dikembangkan berisikan permainan

edukatif mencocokan

kepingan

gambar
Lebih lanjut menurut Avirudini (2018) dalam pembuatan busy book terdapat
beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai acuan yaitu:
1.

Busy book harus berbentuk buku

2.

Tema harus sesuai dengan tujuan pembelajaran

3.

Data yang dimasukan dalam busy book harus terfokus pada pokok-pokok
pembahasan atau isi materi yang akan diajarkan
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4.

Tidak terlalu banyak hiasan yang mencolok karena tujuan utamanya adalah
sebagai media pembelajaran
Keunggulan pembelajaran menggunakan busy book menurut Mufliharsi

(2017) yaitu:
1.

Guru mudah menentukan materi ajar karena dapat disesuaikan dengan konten
yang ada di dalam busy book.

2.

Guru dengan mudah mengevaluasi siswa karena dengan sendirinya aktivitas
yang terdapat di dalam buku dapat mengeksplorasi kemampuan masingmasing siswa.

3.

Siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri tanpa pertolongan dari guru.

4.

Sifat media tahan lama karena terbuat dari kertas tebal sehingga tidak mudah
kotor, kusut, maupun robek.

5.

Pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan aktif karena banyak warna
dan banyak aktivitas yang meningkatkan partisipasi siswa
Selain kelebihan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa kelemahan dari

busy book antara lain:
1.

Pembuatan busy book membutuhkan waktu yang relatif lama. Jika tidak
hati-hati dalam penggunaannya dapat merusak hiasan pada busy book

2.

Gambar yang terlalu kompleks dan hiasan terlalu berlebihan dapat
mengalihkan perhatian anak untuk berfokus pada materi (Mufliharsi, 2017).
Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi
kekurangan busy book yaitu mempersiapkan media busy book jauh-jauh hari
sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pada pembuatan busy
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book, guru juga perlu memperhatikan kualitas bahan seperti bahan yang
sifatknya kuat agar media tidak mudah rusak. Hiasan yang dipakai dalam
busy book disesuaikan dengan tema dan gambar yang sewajarnya agar tidak
berlebihan, karena dapat mengganggu perhatian siswa terhadap materi
pelajaran (Annisa, 2016).
F. Materi Pewarisan Sifat
Materi pewarisan sifat pada makhluk hidup merupakan materi yang
diajarkan di kelas IX pada semester ganjil. Kompetensi dasar materi
pewarisan sifat pada makhluk hidup yaitu 3.3. Menerapkan konsep pewarisan
sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup dan 4.3. menyajikan
hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan
hewan hasil pemuliaan
Materi pewarisan sifat memiliki banyak konsep yang sulit, sehingga
siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Selain itu
siswa kesulitan membedakan antar konsep, dan kesulitan dalam memahami
gambar-gambar pada soal. Penguasaan konsep yang baik, luas, dan mendalam
sangat diperlukan agar tidak terjadi miskonsepsi. Kesalahan konsep di awal
pembelajaran

akan

mempengaruhi

penguasaan

konsep

pada

materi

selanjutnya yang saling berhubungan. Dengan demikian miskonsepsi pada
awal pembelajaran dapat menyebabkan semakin besarnya miskonsepsi
(Sudirman, 2013).
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Jika materi dikemas dalam bentuk busy book berisi materi pewarisan
sifat pada mahkluk hidup yang dilengkapi dengan kreasi hiasan serta gambar
yang menarik, maka dapat meningkatkan motivasi dan memudahkan siswa
memahami materi dari pengalaman yang didapat saat mengerjakan kuis
dalam busy book. Materi dalam busy book berbasis masalah dilengkapi
dengan permasalahan konkret dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa
mempunyai gambaran yang konkrit mengenai materi pewarisan sifat
(Waluya, 2015).
G. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian serupa yang dapat mendukung penelitian
ini, antara lain:
1) Waluya (2015) dengan judul, “ Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA
Materi Pewarisan Sifat Dengan Media Kartu Dogen” yang dilakukan pada
siswa kelas IX E SMP Negeri 5 Kudus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa
sebagian besar siswa cenderung pasif di dalam kelas saat guru menerangkan
dan nilai ulangan harian pada materi pewarisan sifat menunjukan bahwa
masih jauh dari rata-rata KKM yaitu 76.

Hal ini karena peneliti masih

menggunakan metode konvensional yaitu ceramah. Selain itu, penelitian ini
menyebutkan bahwa kurangnya variasi media pembelajaran mengakibatkan
siswa menjadi bosan, sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal. Maka
peneliti menggunakan Media kartu dogen. Dengan pemanfaatan media ini
hasil belajar siswa awal dari kondisi awal ke kondisi akhir meningkat
38,14%.
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2) Mufliharsi (2017), dengan judul, “Pemanfaatan Busy Book pada kosa kata
Anak Usia Dini di PAUD Swadaya PKK”. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penggunaan busy book yang tepat dapat memaksimalkan dan
meningkatkan peran para guru dalam memberikan pembelajaran. Busy book
dapat dijadikan alternatif media pembelajaran bagi guru.
3) Avirudini (2018), dengan judul, “Pengembangan Media 3 Dimensi Busy Book
Pada Tema Alat Transportasi Sub Tema Macam-Macam Transportasi di TK
Kelompok A Kartika IV-922 Surabaya”. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa penggunaan media 3 dimensi busy book terbukti efektif
untuk digunakan dalam pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan di atas,
dapat disajikan literature map dalam penelitian ini yaitu
Waluya (2015)

Mufliharsi (2017)

Avirudini (2018)

Peningkatan Aktivitas dan

Pegembangan busy book

Pengembangan busy book

Hasil Belajar IPA Materi

pada tingkat PAUD

pada tingkat TK

Pewarisan Sifat Dengan

Meningkatkan kosakata

Pada Tema Alat

Media Kartu Dogen

pada anak

Transportasi

Suswandari , (2019)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya antara lain:
- Mata Pelajaran IPA Biologi
- Materi Pewarisan Sifat pada Makhluk hidup
- Desain busy book yang berbeda dalam hal jenis bahan, halaman sampul isi dan
ringkasan materi, dan terdapat variasi yaitu berbasis masalah

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian yang Relevan
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H. Kerangka Berpikir
Suatu keberhasilan dalam pembelajaran ditentukan dari bagaimana
proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Proses pembelajaran
dikatakan berhasil ketika tujuan pembelajaran tercapai. Untuk mencapai
tujuan pembelajaran, diperlukan metode pembelajaran yang berkualitas.
Metode pembelajaran yang berkualitas tidak dapat berjalan dengan baik
apabila tidak didukung dengan media pembelajaran.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan hasil wawancara
dengan 4 guru bahwa guru masih kesulitan guru dalam menerapkan media
yang sesuai dengan pembelajaran biologi khususnya pada materi pewarisan
sifat karena media yang telah diterapkan guru masih dinilai kurang efektif,
sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yaitu nilai siswa rata-rata
masih dibawah KKM. Maka dalam pembelajaran biologi khusunya pada
materi pewarisan sifat kelas IX SMP memerlukan inovasi dalam kegiatan
pembelajaran
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan media
pembelajaran untuk materi pewarian sifat kelas IX. Berkembangnya media
pembelajaran busy book berbasis masalah yang baru dan layak, dapat menjadi
inovasi penerapan emdia pembelajaran bagi guru dan diharapkan dengan
penggunaan media ini siswa menjadi lebih termotivasi dalam memahami
materi, sehingga hasil belajar siswa meningkat. Busy book berbasis masalah
yang dikembangkan berdasarkan prosedur penelitian
development model Bord & Gall dalam Sugiyono (2016).

Research and
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Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengembangan media busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat
untuk kelas IX SMP disajikan dalam diagram alir berikut ini:

Materi

1. Pola pikir siswa yang
menganggap materi pewarisan
sifat sulit
2.Banyak istilah baru dan abstrak

Dibutuhkan media pembelajaran yang
menarik yang dapat memotivasi siswa dan
meningkatkan minat belajar. Selain itu
perlu adanya variasi media yang dilengkapi
dengan gambar atau hiasan, sehingga siswa
akan lebih tertarik mempelajarinya

Pengembangan media pembelajaran berupa
busy book berbasis masalah yang menarik
dan relevan dengan KI, KD, pada materi
pewarisan sifat yang sesuai dengan
kurikulum.

Media

1.Kurang analogi
2.Model pembelajaran kurang
bervariasi
3.Monoton / ceramah
4. Biologi bukan hafalan

1.Memudahkan
guru
dalam
menyampaikan materi
2.Membantu anak berpikir kritis
3.Sifat media tahan lama karena terbuat
dari kertas tebal sehingga tidak
gampang kotor, kusut, maupun robek.
4.Menjadi alternatif media pembelajaran
ketika kondisi sekolah kurang memadai

Dibutuhkan media pembelajaran yang
membantu guru dalam menyampaikan
materi pewarisan sifat dengan berbagai
analogi dengan penyajian berbagai masalah
kehidupan sehari-hari.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Dihasilkan media yang
layak digunakan di sekolah
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I.

Penelitian Research and Development (RnD)
Menurut Bord & Gall dalam Sugiyono (2016) langkah-langkah
penggunaan metode research and development meliputi:
1.

Potensi dan Masalah
Potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk
dikembangkan. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang
seharusnya dengan yang terjadi antara teori dan praktik, antara
perencanaan atau kebijakan dengan pelaksanaan.

2.

Pengumpulan Data
Data akan dikumpulkan tergantung pada rumusan masalah dan
hipotesis. Posisi dan jumlah pengumpulan data dalam penelitian dan
pengembangan akan tergantung pada level penelitian. Kegiatan
pengumpulan data dilakukan pada saat melakukan penelitian untuk
menemukan potensi dan masalah yang akan digunakan sebagai bahan
untuk perencanaan produk.

3.

Desain Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dibuat atau dikembangkan untuk
dijual atau dipakai. Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research
and

Development

ditujukan

untuk

meningkatkan

produktivitas

pendidikan. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan
sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai dan membuatnya.
Pengembangan produk awal meliputi: penyiapan materi pembelajaran,
penyusunan buku pegangan dan instrumen evaluasi.
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4.

Validasi Desain
Validasi desain merupakan suatu kegiatan untuk menilai rancangan
produk secara rasional. Validasi dilakukan oleh ahli media

dalam

bidang pengembangan media pembelajaran dan ahli materi.
5.

Perbaikan Desain
Perbaikan desain produk dilakukan dengan revisi utama terhadap
produk didasarkan pada saran oleh ahli materi dan ahli media. Saran
tersebut berupa kelemahan yang kemudian dicoba untuk dikurangi
dengan cara memperbaiki desain. Perbaikan desain dilakukan oleh
peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.

6.

Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan terhadap format yang dikembangkan
sesuai dengan tujuan khusus. Hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis
sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai, atau jika memungkinkan
dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga diperoleh data untuk
melakukan revisi produk lebih lanjut. Hasil analisis dari uji coba awal ini
menjadi bahan masukan untuk melakukan revisi produk awal.

7.

Revisi Produk
Melakukan revisi produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan
saran dan hasil uji coba awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh
informasi kualitatif tentang produk yang dikembangkan. Berdasarkan
data tersebut apakah masih diperlukan untuk melakukan evaluasi yang
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sama dnegan mengambil situs yang sama pula. Produk yang telah
direvisi kemudian diadakan uji coba.
8.

Uji Coba Pemakaian
Produk yang telah direvisi berdasarkan hasil uji coba skala kecil,
kemudian diuji cobakan lagi pada unit atau subyek coba yang lebih
besar. Uji coba ini dikategorikan skala sedang. Data kuantitatif hasil
belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang
ingin dicapai atau jika memungkinkan dibandingkan dengan kelompok
kontrol, sehingga diperoleh data untuk melakukan revisi produk lebih
lanjut.

9.

Revisi Produk akhir
Revisi prduk akhir, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji
lapangan yang lebih luas. Revisi produk akhir inilah yang menjadi
ukuran bahwa produk tersebut benar-benar dikatakan valid karena telah
melewati serangkaian uji coba secara bertahap saran dari uji lapangan.

10. Pembuatan Produk Massal
Pembuatan produk massal dapat dilakukan apabila produk yang
telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara
massal berdasarkan studi kelayakan.
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Berikut langkah-langkah penggunaan metode RnD:

Produk
Massal

Gambar 2.3 Langkah-Langkah Penggunaan Metode RnD
Menurut Bord & Gall dalam Sugiyono (2016).
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BAB III
METODE
A. Jenis Penelitian yang Dilakukan
Jenis penelitian ini adalah Research and Development (RnD). Penelitian
RnD ini mengikuti prosedur pengembangan yang digunakan berdasarkan
prosedur Sugiyono (2016). Produk yang dihasilkan berupa busy book berbasis
masalah pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX. Sebelumnya peneliti
melakukan kegiatan observasi di empat sekolah yaitu SMP Negeri 6
Yogyakarta dan SMP N 1 Depok serta 2 sekolah swasta yaitu SMP Stella
Duce 2 Yogyakarta dan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Kegiatan
observasi ini dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan September - Oktober
2019.
B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian pengembangan media busy book berbasis masalah ini
dilakukan sampai pada tahap pengembangan prototipe produk hasil revisi.
Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya. Adapun
langkah-langkah pengembangan media pembelajaran busy book berbasis
masalah meliputi:
1.

Potensi dan Masalah
Pada tahap potensi dan masalah ini peneliti menggali potensi dan
masalah dengan melakukan kegiatan survei analisis kebutuhan terkait
media pembelajaran busy book berbasis masalah. Survei analisis
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kebutuhan dilakukan di empat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
meliputi 2 sekolah negeri yaitu SMP Negeri 6 Yogyakarta dan SMP N 1
Depok serta 2 sekolah swasta yaitu SMP Stella Duce 2 Yogyakarta dan
SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Kegiatan survei kebutuhan dilakukan
melalui kegiatan wawancara dengan guru IPA SMP berdasarkan daftar
wawancara yang telah disusun. Data yang diperoleh digunakan sebagai
pedoman dalam pengembangan media.
2.

Pengumpulan Data
Tahap selanjutnya peneliti mencatat informasi yang diperoleh dari guru
IPA di 4 sekolah lalu merangkum sebagai bahan perencanaan dan dasar
pertimbangan dalam membuat produk yang nantinya diharapkan dapat
mengatasi masalah. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur dari
jurnal dan hasil penelitian serupa sebagai bahan acuan dalam
mengembangkan produk busy book.

3.

Rancangan Produk
Peneliti selanjutnya merancang produk melalui penelitian RnD berupa
media pembelajaran busy book berbasis masalah yang nantinya
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Adapun
langkah-langkah dalam merancang busy book berbasis masalah yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

31

a. menentukan materi pembelajaran biologi yaitu materi pewarisan sifat
kelas IX
b. merangkum materi pewarisan sifat kelas IX dari berbagai sumber
yang relevan dan disesuaikan dengan kurikulum 2013.
c. membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP
d. merumuskan tujuan yang akan dicapai peserta didik
e. menentukan komponen-komponen dalam busy book mencakup:
1) sampul busy book
2) daftar isi
3) kompetensi

inti,

kompetensi

dasar,

indikator

dan

tujuan

pembelajaran
4) informasi terkait media busy book dan informasi penggunaan busy
book secara umum
5) kuis
6) daftar pustaka
7) sampul belakang
f. membuat skenario busy book
g. menentukan gambar dan pertanyaan kuis yang akan dimasukan dalam
busy book.
h. mendesain tampilan dengan warna yang terang
i. mendesain busy book menggunakan Microsoft word 2010.
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j. mencetak busy book berwarna, ukuran A4, pada bagian sampul depan
dan belakang menggunakan kertas ivory ketebalan 360 gram dan pada
bagian dalam busy book
4.

menggunakan kertas ivory ketebalan 260.

Tahap Validasi
Tahapan dari validasi produk ini bertujuan untuk memberikan penilaian
terkait dengan kualitas busy book berbasis masalah pada materi
pewarisan sifat untuk kelas IX. Validasi produk dilakukan oleh pakar
yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang.
Validasi dilakukan oleh dua pakar ahli pendidikan yaitu ahli materi dan
ahli media serta dua guru SMP kelas IX. Pakar yang telah diminta untuk
memvalidasi akan menilai desain dari sisi kekurangan maupun
kelebihannya. Penilaian dari ahli tersebut dapat dijadikan dasar dalam
melakukan perbaikan untuk menyempurnakan produk akhir yang telah
dihasilkan.
a.

Validasi pakar/ahli media pembelajaran
Validasi pengembangan media dilakukan oleh dua pakar ahli
pendidikan yaitu ahli materi dan ahli media pembelajaran. Validator
akan memberikan penilaian terkait desain, saran maupun kritikan
atas produk yang dihasilkan. Hasil dari penilaian dan masukan
validator akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan
untuk menghasilkan busy book berbasis masalah yang layak
digunakan
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b.

Validasi guru biologi kelas IX
Validasi produk dalam penelitian ini dilakukan oleh guru IPA kelas
IX. Pemilihan guru yang menjadi validator dilakukan secara acak
antara SMP negeri dan SMP swasta. Hal ini ditujukan untuk
mengetahui kesesuaian materi pewarisan sifat terhadap media
pembelajaran busy book berbasis masalah yang dikembangkan.
Penilaian oleh validator akan dijadikan dasar untuk memperbaiki
produk akhir agar layak digunakan.

5.

Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi, langkah berikutnya adalah revisi
desain. Saran dan masukan yang didapatkan oleh validator dapat dilihat
dari hasil kuesioner yang telah disiapkan. Selanjutnya peneliti akan
melakukan revisi desain produk akhir berupa prototipe hasil revisi media
pembelajaran busy book berbasis masalah.

Bagan 4

Revisi Desain

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penggunaan Metode RnD Dalam Penelitian Ini
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C. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
1.

Bahan kertas yang digunakan untuk busy book adalah kertas ivory
berukuran A4 yang dilengkapi dengan perekat.

2.

Busy book merujuk pada KD 3.3 yaitu menerapkan konsep pewarisan
sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup

3.

Busy book ditujukan untuk SMP pada materi pokok pewarisan sifat

4.

Busy book disajikan dengan mencantumkan gambar-gambar yang
menarik dan mudah dipahami.

5.

Busy book disajikan dalam bentuk kuis berbasis masalah yang mewakili
beberapa indikator pembelajaran.

6.

Busy book dikemas dan disatukan dengan spiral besi

7.

Media busy book berbasis masalah digunakan secara berkelompok
dengan jumlah siswa 2-3.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan media
pembelajaran berbentuk busy book berbasis masalah pada materi Pewarisan
Sifat untuk kelas IX diperlukan instrumen sebagai berikut:
1.

Angket analisis kebutuhan
Angket analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh data mengenai

kebutuhan pengembangan media busy book berbasis masalah pada materi
pewarian sifat untuk siswa kelas IX. Angket analisis kebutuhan disebarkan ke
empat sekolah yaitu SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP N 1 Depok, SMP Stella
Duce 2 Yogyakarta, dan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Sebelum
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dilakukan kegiatan wawancara, peneliti mempersiapkan instrumen berupa
daftar pertanyaan wawancara yang berisi 23 pertanyaan. Daftar wawancara
digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
1 Model Pembelajaran
2 Media Pembelajaran
1. Pengertian
2. Pentingnya Media Pembelajaran
3. Jenis Media Pembelajaran
3 Penggunaan Media Pembelajaran di
Sekolah
4. Materi pewarisan sifat pada makhluk
hidup
5. Busy book
Tabel 3.4

Nomor Pertanyaan
1,2,12
8,9,11,12,13,14,15,20

10,16,17,18,19
3,4,5,6,7
21,22,23

Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan

No.
Pertanyaan
1 Model pembelajaran apa yang sering
Bapak/Ibu terapkan dalam pembelajaran
biologi?
2 Pada materi pewarisan sifat, model
pembelajaran apa yang Bapak/Ibu terapkan?
3 Bagaimana
tanggapan
siswa
ketika
mempelajari materi pewarisan sifat?
4. Apakah pernah ada keluhan dari siswa
mengenai materi pewarisan sifat? Misalnya
ada siswa yang kesulitan dalam menentukan
persilangan genotip dan fenotip.
5 Pada materi pewarisan sifat apakah ada
kendala yang Bapak/Ibu alami dalam
membelajarkan materi tersebut?
6 Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi
kendala tersebut?
7 Bagaimana rata-rata nilai siswa pada materi
pewarisan sifat dibandingkan materi yang
lain?
8 Bapak/Ibu mendapatkan sumber bahan
mengajar untuk materi pewarisan sifat dari
mana saja?

Jawaban

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

36

No.
Pertanyaan
9 Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan
menemukan sumber bahan untuk mengajar?
10 Selain buku, apa sumber bahan mengajar
pendukung yang Bapak/Ibu gunakan?
11 Apa saja usaha yang telah bapak/ibu lakukan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
di kelas dari segi media pembelajaran?
12 Apa saja usaha yang telah bapak/ibu lakukan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
di kelas dari segi model pembelajaran?
13 Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud
media pembelajaran?
14 Apakah dalam pembelajaran perlu adanya
media pembelajaran?
15 Menurut Bapak/Ibu apakah perlu beberapa
variasi media dalam menyampaikan
pembelajaran? Jelaskan alasannya!
16 Jenis media pembelajaran apa yang
Bapak/Ibu ketahui?
17 Jenis media pembelajaran apa yang
Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran?
18 Apakah
menurut
Bapak/Ibu
dalam
pembelajaran biologi perlu adanya gambar
dan variasi media? Jelaskan alasannya!
19 Media pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu
sudah
gunakan
dalam
menyampaikan materi pewarisana sifat?
20 Menurut bapak/ibu apa saja kelebihan dan
kekurangan dari media pembelajaran secara
konvensional dengan media pembelajaran
IT?
21 Apakah bapak/ibu pernah mendengar
tentang busy book? Jika pernah, apa yang
diketahui tentang busy book?
22 Apa alasan perlu menggunakan media busy
book berbasis masalah sebagai media
pembelajaran?
23 Apakah dalam materi pewarisan sifat perlu
menggunakan media busy book berbasis
masalah?

Jawaban
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2.

Angket validasi
Angket validasi digunakan untuk menguji kualitas busy book berbasis

masalah. Angket validasi diberikan kepada ahli materi, ahli media dan guru
biologi kelas IX. Hasil validasi tersebut, kekurangan dan kelebihan produk
yang dikembangkan dapat diperbaiki dan disempurnakan produk akhir busy
book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat. Angket validasi yang
dimaksud dapat dilihat di bawah ini:
LEMBAR VALIDASI UNTUK GURU MATA PELAJARAN
Komponen: busy book
Peneliti: Maharani Suswandari
Judul penelitian: Pengembangan Media Pembelajaran Busy Book Berbasis
Masalah Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX SMP
PETUNJUK PENGISIAN
1.

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan penilaian objektif terhadap
kevalidan media busy book berbasis masalah dengan meliputi aspek-aspek
yang diberikan.

2.

Mohon diberikan tanda centang (√) pada hasil penelaah dan skor

3.

Mohon bapak/ibu memberikan saran revisi dan komentar pada tempat yang
disediakan.
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Tabel 3.5

Instrumen Validasi Media busy book Berbasis Masalah
Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX

No.

1.

Aspek yang dinilai

Kesesuaian isi media dengan
Kompetensi Inti (KI), KD 3.3,
dan indikator
2.
Kesesuaian
soal
dengan
tingkat kemampuan berpikir
siswa kelas IX
3.
Memuat berbagai pertanyaan
permasalahan
dalam
menerapkan isi materi yang
dikaji untuk meningkatkan
berpikir kritis pada siswa
4.
Bahasa bersifat komunikatif
dan mudah dipahami
5.
Kesesuaian bahasa dengan
tingkat berpikir siswa
6.
Kesesuaian materi dengan
layout cover/sampul depan
7.
Kejelasan informasi judul
busy book materi pewarisan
sifat
8.
Media membangkitkan minat
dan rasa ingin tahu siswa
9.
Kesesuaian
media
pembelajaran dengan materi
pewarisan sifat
10
Memfasilitasi siswa untuk
bekerja sama
11. Kejelasan
petunjuk
penggunaan
12. Keruntutan penyajian soal
13. Kelengkapan penyajian
14. Keefektifan penggunaan
15. Kualitas bahan sampul
16. Keteraturan desain tampilan
busy book
17. Kemenarikan warna, gambar,
dan huruf yang digunakan
Jumlah skor yang didapat

Hasil Penelaah dan
Skor
1
2
3
4

Komentar
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No.

Aspek yang dinilai

Hasil Penelaah dan
Komentar
Skor
1
2
3
4
Rata-Rata= Jumlah skor yang didapat/jumlah keseluruhan item =
Jumlah seluruh item = 17

Komentar dan saran perbaikan:
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
Kesimpulan:
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan di bawah ini:
1.

busy book berbasis masalah sebagai media pembelajaran layak
digunakan/uji coba tanpa revisi

2.

busy book berbasis masalah layak digunakan/uji coba dengan revisi

3.

busy book berbasis masalah tidak layak digunakan/uji coba dengan revisi
Yogyakarta, ……………….. 2019
Validator

(

)
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Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Validasi Media busy book Berbasis Masalah
Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX
No.
1.

2.

3.

4.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Kesesuaian isi media dengan Kompetensi Inti
(KI), Kompetensi Dasar (KD 3.3), dan indikator
materi pewarisan sifat yang meliputi:
a. KI 2 Menunjukan perilaku kerja sama
b. KD 3.3 Menerapkan konsep pewarisan sifat
dalam pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup
c. Indikator:
3.3.6Menentukan hasil persilangan monohibrida
dominan dan inetrmediet melalui diagram
sesuai hukum pewarisan sifat
3.3.7 Memecahkan hasil persilangan dihibrida
melalui diagram sesuai hukum pewarisan
sifat
3.3.9Menganalisis
mekanisme
pewarisan
Penyakit/kelainan sifat pada manusia
3.3.10Mendeteksi bagan persilangan golongan
darah sesuai dengan data yang telah
disajikan
Kesesuaian soal dengan tingkat berpikir siswa
kelas IX, yang meliputi:
a. soal pada tingkat C3 ke atas
b. soal mengajak untuk berfikir kritis
c. keterkaitan contoh soal dengan kondisi
kehidupan sehari-hari

Indikator
Memenuhi
aspek

Skor
3

4

Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek

3

Memenuhi
aspek
Memenuhi
aspek
Memenuhi
aspek

3

4

2

3

1

2

Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memuat berbagai pertanyaan permasalahan Memenuhi
3-4
dalam menerapkan isi materi yang dikaji untuk aspek
meningkatkan berpikir kritis pada siswa, yang Memenuhi
2
meliputi:
aspek
a. menginterpretasikan gambar
Memenuhi
1
b. mengelompokkan gambar
aspek
c. memasangkan gambar
d. mengurutkan gambar
Tidak memenuhi
ke 4 aspek
Bahasa bersifat komunikatif dan mudah Memenuhi
3

1

2
1

4
3
2

1
4
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No.

5.

6.

7.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
dipahami, yang meliputi:
a. kalimat sederhana
b. mudah dimengerti
c. tidak menimbulkan makna ganda

Indikator

Skor

aspek

Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Kesesuaian bahasa dengan tingkat berpikir Memenuhi
3
siswa, yang meliputi:
aspek
a. tata bahasa dan pilihan kata menggunakan Memenuhi
2
bahasa baku
aspek
b. kata-kata yang ditulis sesuai dengan pesan
Memenuhi
1
yang akan disampaikan
c. bahasa yang disampaikan mudah diterima aspek
Tidak memenuhi
siswa
ke 3 aspek
Kesesuaian materi dengan layout cover/sampul Memenuhi
3
depan, yang meliputi:
aspek
a. gambar pada sampul busy book mewakili Memenuhi
2
materi pewarisan sifat
aspek
b. keterangan kelas dan semester pada sampul
benar (sesuai dengan yang telah ditetapkan Memenuhi
1
dalam kurikulum)
aspek
c. gambar
pada
sampul
mendukung
pemahaman materi
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Kejelasan informasi judul busy book materi Memenuhi
3-4
pewarisan sifat, yang meliputi:
aspek
a. menunjukkan judul busy book berbasis Memenuhi
2
masalah materi pewarisan sifat”
aspek
b. menunjukkan bahwa ditujukan untuk kelas
IX
c. menunjukkan bahwa materi pewarisan sifat Memenuhi
1
dipelajari pada semester I
aspek
d. menunjukkan nama pembuat media busy
book
Tidak memenuhi

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2

1
4
3

2

1

ke 4 aspek
8.

Media membangkitkan minat dan rasa ingin
tahu siswa, yang meliputi:
a. sampul depan memunculkan rasa ingin tahu
b. penyajian gambar menarik
c. warna - warni

Memenuhi
aspek
Memenuhi
aspek
Memenuhi

3

4

2

3

1

2
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No.

9.

10.

11,

12.

13.

Pernyataan
Aspek yang dinilai

Kesesuaian media pembelajaran dengan materi
pewarisan sifat, yang meliputi:
a. memuat materi persilangan monohibrida
dominan dan intermediet
b. memuat materi
kelainan sifat yang
diturunkan
c. memuat materi penurunan golongan darah
Memfasilitasi siswa untuk bekerja sama, yang
meliputi:
a. terdapat petunjuk batas anggota kelompok
(4-5 orang)
b. terdapat petunjuk pengerjaan secara
kelompok sesuai dengan variasi kegiatan
model pembelajaran SAVI
c. mampu membangun komunikasi antar
peserta didik
Kejelasan petunjuk penggunaan, yang meliputi:
a. singkat
b. mudah dipahami
c. sistematis
d. tidak menimbulkan makna ganda

Keruntutan penyajian soal, yang meliputi:
a. pemaparan soal urut mulai dari materi
persilangan monohibrida dominan dan
intermediet, kelainan sifat yang diturunkan
dan penurunan golongan darah
b. pada setiap kegiatan runtut mulai dari soal,
petunjuk pengerjaan dan lembar jawab.
c. gambar yang digunakan sesuai dengan
bahasan
Kelengkapan penyajian, yang meliputi:
a. sampul busy book
b. daftar isi
c. kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator
dan tujuan pembelajaran
d. informasi terkait media busy book dan

Indikator

Skor

aspek
Tidak memenuhi
ke 4 aspek
Memenuhi
3
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi3 aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek

1
4
3
2
1
4
3
2
1

Memenuhi
3-4
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 4 aspek
Memenuhi
3
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek

4

Memenuhi
aspek
Memenuhi
aspek
Memenuhi
aspek

6-8

4

3-5

3

1-2

2

3
2
1
4
3
2
1
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No.

14.

15.

16.

17.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
penggunaan busy book secara umum
e. kuis
f. daftar pustaka
g. biografi peneliti
h. sampul belakang
Keefektifan dalam penggunaan, yang meliputi:
a. mudah dibawa
b. mudah dibaca
c. mudah dibuka

Kualitas bahan sampul, yang meliputi:
a. sampul tebal
b. tekstur sampul halus
c. ujung tepi sampul tumpul sehingga tidak
melukai siswa

Keteraturan desain tampilan busy book, yang
meliputi:
a. berbentuk seperti buku
b. komposisi warna yang menambah kesan
lebih bagus
c. keseimbangan konten dan desain

Kemenarikan warna, gambar, dan huruf yang
digunakan meliputi:
a. tampilan berwarna kontras
b. menggunakan gambar yang bervariasi dan
berwarna
c. jenis font mudah dibaca

Indikator

Skor

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi
3
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi
3
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi
3
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi
3
aspek
Memenuhi
2
aspek
Memenuhi
1
aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MATERI
Komponen: busy book
Peneliti: Maharani Suswandari
Judul penelitian: Pengembangan Media Pembelajaran busy book Berbasis
Masalah Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX SMP
PETUNJUK PENGISIAN
A. Mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan penilaian objektif terhadap
kevalidan materi pewarisan sifat pada media busy book berbasis masalah
dengan meliputi aspek-aspek yang diberikan.
B. Mohon diberikan tanda centang (√) pada hasil penelaah dan skor.
C. Mohon bapak/ibu memberikan saran revisi dan komentar pada tempat yang
disediakan.
Tabel 3.7 Instrumen Validasi Media busy book Berbasis Masalah
Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX Untuk Ahli Materi
No.

1.

2.
3.

4.
5.

Aspek yang dinilai

Kesesuaian isi media dengan
Kompetensi Inti KI, KD 3.3, dan
indikator
Kesesuaian soal dengan tingkat
berpikir siswa kelas IX
Memuat berbagai pertanyaan
permasalahan dalam menerapkan
isi materi yang dikaji untuk
meningkatkan berpikir kritis pada
siswa
Bahasa bersifat komunikatif dan
mudah dipahami
Kesesuaian bahasa dengan tingkat

Hasil Penelaah dan
Skor
1
2
3
4

Komentar
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berpikir siswa
6.
Kedalaman materi
7.
Keakuratan materi
Total skor yang didapat
Rata-rata = Jumlah skor yang diperoleh/jumlah keseluruhan item=
Jumlah seluruh item = 7
Komentar dan saran perbaikan:
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………....
Kesimpulan:
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan di bawah ini:
1.

busy book berbasis masalah sebagai media pembelajaran layak digunakan/uji
coba tanpa revisi

2.

busy book berbasis masalah layak digunakan/uji coba dengan revisi

3.

busy book berbasis masalah tidak layak digunakan/uji coba dengan revisi
Yogyakarta,……………….. 2019
Ahli Materi

(

)
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Tabel 3.8 Rubrik Penilaian Validasi Ahli Materi
No.
1.

2.

3.

5.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Kesesuaian isi media dengan Kompetensi Inti
(KI), Kompetensi Dasar (KD 3.3), dan indikator
materi pewarisan sifat yang meliputi:
a. KI 2 Menunjukan perilaku kerja sama
b. KD 3.3 Menerapkan konsep pewarisan sifat
dalam pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup
c. Indikator:
3.3.6Menentukan hasil persilangan monohibrida
dominan dan inetrmediet melalui diagram
sesuai hukum pewarisan sifat
3.3.7 Memecahkan hasil persilangan dihibrida
melalui diagram sesuai hukum pewarisan
sifat
3.3.9Menganalisis
mekanisme
pewarisan
Penyakit/kelainan sifat pada manusia

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke 3 aspek

1

3.3.10Mendeteksi bagan persilangan golongan
darah sesuai dengan data yang telah
disajikan
Kesesuaian soal dengan tingkat berpikir siswa Memenuhi 3 aspek
kelas IX, yang meliputi:
Memenuhi 2 aspek
a. soal pada tingkat C3 keatas
b. soal mengajak untuk berfikir kritis
Memenuhi 1 aspek
c. keterkaitan contoh soal dengan kondisi
kehidupan sehari-hari
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memuat berbagai pertanyaan permasalahan Memenuhi
3-4
dalam menerapkan isi materi yang dikaji untuk aspek
meningkatkan berpikir kritis pada siswa, yang Memenuhi 2 aspek
meliputi:
d. menginterpretasikan gambar
Memenuhi 1 aspek
e. mengelompokkan gambar
f. memasangkan gambar
g. mengurutkan gambar
Tidak memenuhi
ke 4 aspek
Bahasa bersifat komunikatif dan mudah Memenuhi 3 aspek
dipahami, yang meliputi:
Memenuhi 2 aspek
a. kalimat sederhana
Memenuhi 1 aspek

4
3
2
1
4
3
2

1
4
3
2
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No.

5.

6.

7.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
b. mudah dimengerti
c. tidak menimbulkan makna ganda
Kesesuaian bahasa dengan tingkat berpikir
siswa, yang meliputi:
a. tata
bahasa
dan
pilihan
kata
menggunakan bahasa baku
b. kata-kata yang ditulis sesuai dengan pesan
yang akan disampaikan
c. bahasa yang disampaikan mudah diterima
siswa
Kedalaman materi, yang meliputi:
a. keluasan cakupan materi yang harus
dipelajari oleh siswa
b. materi mendukung tercapainya kompetensi
dasar dan indikator
c. menyajikan kasus secara detail sesuai
materi pembelajaran

Keakuratan materi, yang meliputi:
a. materi yang disajikan sesuai dengan
kebenaran ilmiah
b. penyajian materi sesuai kondisi dalam
kehidupan sehari-hari
c. materi yang disajikan tidak menimbulkan
miskonsepsi

Indikator

Skor

Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi 3 aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi 3 aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Memenuhi 3aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
ke 3 aspek

1

4

4

4
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MEDIA
Komponen: busy book
Peneliti: Maharani Suswandari
Judul penelitian: Pengembangan Media Pembelajaran busy book Berbasis
Masalah Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX SMP
PETUNJUK PENGISIAN
1.

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan penilaian objektif terhadap
kevalidan media busy book berbasis masalah dengan meliputi aspek-aspek
yang diberikan.

2.

Mohon diberikan tanda centang (√) pada hasil penelaah dan skor.

3.

Mohon bapak/ibu memberikan saran revisi dan komentar pada tempat yang
disediakan.
Tabel 3.9 Instrumen Validasi Media busy book Berbasis Masalah
Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk Kelas IX untuk Ahli Media

No.

1.

Aspek yang dinilai

Hasil Penelaah dan
Skor
1
2
3
4

Media membangkitkan minat dan rasa
ingin tahu siswa
2.
Kesesuaian media pembelajaran dengan
materi pewarisan sifat
3.
Memfasilitasi siswa untuk bekerja sama
4.
Kejelasan petunjuk penggunaan
5.
Keruntutan penyajian materi
6.
Kelengkapan penyajian
7.
Keefektifan penggunaan
8.
Kualitas bahan sampul
9.
Keteraturan desain tampilan busy book
10. Kemenarikan warna, gambar, dan huruf
yang digunakan
Total skor yang didapat
Rata-rata = Jumlah skor yang diperoleh/jumlah keseluruhan item =

Komentar
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No.

Aspek yang dinilai

Hasil Penelaah dan
Skor
1
2
3
4

Komentar

Jumlah seluruh item = 10
Komentar dan saran perbaikan:
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………….…
Kesimpulan:
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan di bawah ini:
1.

busy book berbasis masalah sebagai media pembelajaran layak digunakan/uji
coba tanpa revisi

2.

busy book berbasis masalah layak digunakan/uji coba dengan revisi

3.

busy book berbasis masalah tidak layak digunakan/uji coba dengan revisi
Yogyakarta,……………….. 2019
Ahli Media

(

)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

50

Tabel 3.10 Rubrik Penilaian Validasi Ahli Media
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Pernyataan
Indikator
Aspek yang dinilai
Media membangkitkan minat dan rasa ingin Memenuhi 3 aspek
tahu siswa, yang meliputi:
Memenuhi 2 aspek
a. sampul depan memunculkan rasa ingin tahu
Memenuhi 1 aspek
b. penyajian gambar menarik
c. warna - warni
Tidak memenuhi
ke 4 aspek
Kesesuaian media pembelajaran dengan materi Memenuhi 3 aspek
pewarisan sifat, yang meliputi:
a. memuat materi persilangan monohibrida Memenuhi 2 aspek
dominan dan intermediet
b. memuat materi
kelainan sifat yang Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi
diturunkan
ke 3 aspek
c. memuat materi penurunan golongan darah
Memfasilitasi siswa untuk bekerja sama, yang Memenuhi3 aspek
meliputi:
a. terdapat petunjuk batas anggota kelompok Memenuhi 2 aspek
(4-5 orang)
b. terdapat petunjuk pengerjaan secara Memenuhi 1 aspek
kelompok sesuai dengan variasi kegiatan
model pembelajaran SAVI
Tidak memenuhi
c. Mampu membangun komunikasi antar ke 3 aspek
peserta didik
Kejelasan petunjuk penggunaan, yang meliputi: Memenuhi
3-4
a. singkat
aspek
b. mudah dipahami
Memenuhi 2 aspek
c. sistematis
Memenuhi 1 aspek
d. tidak menimbulkan makna ganda
Tidak memenuhi
ke 4 aspek
Keruntutan penyajian soal, yang meliputi:
Memenuhi 3 aspek
a. pemaparan soal urut mulai dari materi
persilangan monohibrida dominan dan
intermediet, kelainan sifat yang diturunkan Memenuhi 2 aspek
dan penurunan golongan darah
b. pada setiap kegiatan runtut mulai dari soal, Memenuhi 1 aspek
petunjuk pengerjaan dan lembar jawab.
c. gambar yang digunakan sesuai dengan
Tidak memenuhi
bahasan
ke 3 aspek

Skor
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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No.
6.

7.

8.

9.

10.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Kelengkapan penyajian, yang meliputi:
a. sampul busy book
b. daftar isi
c. kompetensi Inti, kompetensi dasar,
indikator dan tujuan pembelajaran
d. informasi terkait media busy book dan
penggunaan busy book secara umum
e. kuis
f. daftar pustaka
g. biografi peneliti
h. sampul belakang
Keefektifan dalam penggunaan, yang meliputi:
a. mudah dibawa
b. mudah dibaca
c. mudah dibuka

Indikator

Skor

Memenuhi
aspek

6-8

4

Memenuhi
aspek
Memenuhi
aspek

3-5

3

1-2

2

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek

4
3

Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi
ke 3 aspek
Kualitas bahan sampul, yang meliputi:
Memenuhi 3 aspek
a. sampul tebal
Memenuhi 2 aspek
b. tekstur sampul halus
Memenuhi 1 aspek
c. ujung tepi sampul tumpul sehingga tidak Tidak memenuhi
melukai siswa
ke 3 aspek
Keteraturan desain tampilan busy book, yang Memenuhi 3 aspek
meliputi:
Memenuhi 2 aspek
a. berbentuk seperti buku
b. komposisi warna yang menambah kesan Memenuhi 1 aspek
lebih bagus
Tidak memenuhi
c. keseimbangan konten dan desain
ke 3 aspek
Kemenarikan warna, gambar, dan huruf yang Memenuhi 3 aspek
digunakan meliputi:
Memenuhi 2 aspek
a. Tampilan berwarna kontras
b. menggunakan gambar yang bervariasi dan Memenuhi 1 aspek
berwarna
Tidak memenuhi
c. jenis font mudah dibaca
ke 3 aspek

2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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E. Analisa Data
Analisis data mencangkup kegiatan mengklarifikasi, menganalisa,
memakai, dan menarik kesimpulan. Metode analisa data pada penelitian ini
dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun penjabaran sebagai
berikut:
1.

Analisis Kualitatif
Analisa kualitatif berupa komentar atau informasi yang didapatkan dari
dua pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru biologi kelas IX SMP.
Komentar yang diberikan kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitas
serta kelayakan busy book berbasis masalah yang dihasilkan dan selanjutnya
direvisi.

2.

Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa perolehan skor yang didapatkan dari
instrumen penilaian yang dilakukan oleh dua pakar/ahli media pembelajaran
dan dua guru biologi kelas IX SMP. Perolehan skor dari penilaian validator
terhadap media pembelajaran dihitung menggunakan Skala Likert. Adapun
kategori penilaian terhadap pengembangan media busy book berbasis masalah
sebagai media pembelajaran untuk materi Pewarisan sifat pada kelas IX
adalah sangat baik (4), baik (3), kurang baik (2) dan sangat kurang baik (1).
Berikut ini merupakan rumus Skala Likert untuk mengetahui interval
penilaian skala numerik (Arikunto,2009):
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Rumus:
RS =

mn
b

Keterangan:
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
b = Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk
Hasil Perhitungan skor masing-masing validasi selanjutnya akan dirata-rata
kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif sesuai dengan
kategori dalam Skala Likert.
Tabel 3.11 Skala Likert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4
2,5 ≤ x < 3,25
1,75 ≤ x < 2,5
1≤ x < 1,75

F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan hasil validasi
dari media pembelajaran yang dikembangkan yaitu pengembangan media
pembelajaran busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk
siswa kelas IX SMP dengan kriteria “sangat baik” serta produk yang
dikembangkan dalam kategori layak untuk diujicobakan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini diuraikan hasil pengembangan produk awal, hasil validasi
produk, revisi produk, pembahasan dan keterbatasan pengembangan yang dapat
diuraikan sebagai berikut:
A. Hasil Penelitian
1.

Data Hasil Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian RnD adalah analisis
kebutuhan

yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi nyata media

pembelajaran yang ada di sekolah dan masalah-masalah yang dihadapi guru
terkait media pembelajaran pada materi pewarisan sifat. Analisis kebutuhan
dilakukan dengan 4 guru IPA SMP kelas IX yaitu SMP Negeri 1 Depok, SMP
Negeri 1 Yogyakarta, SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta, dan SMP Stella
Duce 2 Yogyakarta. Sebelum melakukan wawancara analisis kebutuhan ke
sekolah peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan agar pelaksanaan
wawancara dapat sistematis.
Pada kegiatan analisis kebutuhan guru IPA, peneliti menyiapkan 23
pertanyaan meliputi lima aspek yaitu pendapat dan pengalaman guru terhadap
model pembelajaran, media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran
di sekolah, materi pewarisan sifat pada makhluk hidup, pengalaman dan
pemahaman guru terhadap busy book, serta bagaimana kebutuhan dan
masalah guru dalam mengajar materi pewarisan sifat untuk kelas IX.

54
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Rangkuman hasil wawancara analisis kebutuhan dari 4 sekolah dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Model
pembelajaran

Media
pembelajaran

Penggunaan
media
pembelajaran
Sekolah

SMP Negeri 6 Yogyakarta

SMP Negeri 1 Depok

SMP Pangudi Luhur
SMP Stella Duce 2
Yogyakarta
Yogyakarta
Observasi
dan
ceramah Inquiry,
dicovery Jigsaw, bermain peran, Jigsaw,
PBL,
penyampaian teori saja lalu learning, dan PBL
dan diskusi.
discovery,
dan
penugasan karena guru masih
inquiry.
belajar
memahami
materi
biologi yang notabene guru tidak
berlatar
belakang
dari
pendidikan biologi.
Media pembelajaran adalah alat Media
pembelajaran Media
pembelajaran Media pembelajaran
bantu guu dalam mendukung adalah alat bantu guru adalah sarana untuk adalah alat bantu
kognitif siswa maka perlu dan untuk
memvisualisasi membantu
guru guru dalam mencapai
sangat dibutuhkan adanya media materi karena anak-anak menyampaikan materi
tujuan pembelajaran.
dalam kegiatan pembelajaran
lebih senang yang visual
1. Media yang telah diterapkan 1. Media
yang 1. Media yang sudah 1. Pernah
adalah video dan power
digunakan
guru
diterapkan
pada
mengunakan
di
point
adalah
video
materi
pewarisan
kancing genetika
2. Sumber bahan mengajar
pembelajaran, power
sifat adalah kertas
tetapi
kurang
diperoleh dari buku dan
point, dan kancing
warna-warni
dan
efektif
siswa
internet
genetika.
kancing
genetika.
masih bingung.
3. Ada rencana menggnakan 2. Sumber
bahan
Setelah
siswa 2. Sumber belajar
kancing genetika tapi belum
mengajar diperoleh
mencoba
kancing
guru diperoleh
dicoba
dari
buku
dan
genetika
guru
dari
buku
4. Guru masih mencari media
internet
memberikan soal.
referensi, buku
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Aspek

SMP Negeri 6 Yogyakarta

SMP Negeri 1 Depok

yang sesuai dengan materi
pembelajaran

Materi pewarisan 1.
sifat
pada
makhluk hidup
2.

3.

4.

Materi
pewarisan
sifat 1.
cakupannya luas.
Terkadang
siswa
kebingungan mengerjakan
persilangan
2.
Keluhannya siswa ketika
mengerjakan soal yang
bertipe studi kasus
Siswa
belum
familiar
dengan istilah-istilah materi
pewarisan sifat

Materi
pewarisan
sifat lebih abstrak.
Jadi
siswa
kebingungan
Keluhan dari siswa
adalah persilangan
dihibrid
karena
dianggap
terlalu
rumit.

SMP Pangudi Luhur
Yogyakarta
2. Sumber
bahan
mengajar dari buku
paket, youtube dan
internet
3. Perlu adanya gambar
nyata secara visual
yang dapat diamati
siswa agar siswa
mempunyai
gambaran
nyata
seperti apa.
1. Siswa
masih
kebingungan dalam
mengerjakan
persilangan dihibrid
2. Sebenarnya
seru
mempelajari
akan
tetapi siswa masih
merasa kebingungan
dengan
adanya
beberapa kata-kata
dalam materi yang
abstrak
seperti
genotipe,
fenotip,
resesif dll.

SMP Stella Duce 2
Yogyakarta
guru,
e-book,
dan youtube.
3. Perlu
adanya
media
yang
bervariasi agar
siswa
tidak
bosan

1.

2.

3.

Pada bab materi
pewarisan sifat
melebih
jam
pelajaran yang
sudah
ditentukan.
Materi menurut
siswa
abstrak
jadi terkadang
imajinasi siswa
kemana-mana
Siswa
masih
bingung antara
dominan
dan
resesif
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Aspek
Busy book

SMP Negeri 6 Yogyakarta

SMP Negeri 1 Depok

Jika memang dapat mengena ke
siswa bisa diterapkan. Apalagi
yang banyak di kembangkan
mengenai soal evaluasi. Jadi jika
busy book dapat memotivasi
siswa maka perlu diterapkan.

busy book dapat menjadi
variasi
media
pembelajaran dan jika
dirasa
dapat
menjembatani
siswa
memahami materi bisa
diterapkan.

SMP Pangudi Luhur
Yogyakarta
Bagus jika busy book
diterapkan
karena
sebagian besar masih
kesulitan
memahami
materi pewarisan sifat .

SMP Stella Duce 2
Yogyakarta
Jika
membantu
pemahaman
siswa
bisa
diterapkan
apalagi media di
sekolah minim
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Berdasarkan hasil seluruh kegiatan wawancara analisis kebutuhan di atas,
menunjukan bahwa perlu adanya pengembangan media pembelajaran pada
materi pewarisan sifat. Media yang diharapkan guru, dapat dikemas semenarik
mungkin dan mengarah pada penerapan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini
dikarenakan materi pewarisan sifat banyak ditemukan kata-kata abstrak.
Ditambah lagi terdapat perhitungan dalam melakukan persilangan, dan soal
terkait materi berupa studi kasus, sehingga perlu media bantu berupa gambar
dan studi kasus agar kegiatan dalam pembelajaran dapat menarik. Apalagi
media yang telah digunakan guru pada materi pewarisan sifat seperti kancing
genetika dinilai kurang efektif. Maka dari itu, salah satu media yang dapat
dikembangkan sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan dan memenuhi
kebutuhan

sekolah

adalah

dengan

melakukan

pengembangan

media

pembelajaran busy book.
Melihat kondisi di atas, pengembangan media busy book berbasis masalah
yang dikembangan peneliti telah didukung oleh guru dengan sikap antusiasme
para guru dalam menerima ide pengembangan media busy book berbasis
masalah pada materi pewarisan sifat. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan
guru bahwa, selama ini belum ada media serupa di sekolah. Guru
menambahkan jika media pembelajaran busy book berbasis masalah diharapkan
dapat menjembatani siswa dalam memahami materi.
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2.

Deskripsi Produk Awal busy book Pada Materi Pewarisan Sifat Untuk
Kelas IX SMP
Dalam mengembangkan produk busy book, maka peneliti mulai
merancang media yang dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu
menentukan KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran. Materi yang dipilih
oleh peneliti yaitu pewarisan sifat. Peneliti memilih materi pewarisan sifat kelas
IX SMP Semester 1 karena materi ini banyak mengandung konsep-konsep yang
bersifat abstrak dan mekanisme persilangan yang tidak dapat dipelajari secara
langsung tanpa ada alat bantu. Oleh karena itu, materi pewarisan sifat dianggap
perlu dibantu dengan menggunakan media, salah satunya adalah media busy
book berbasis masalah agar dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.
Langkah selanjutnya yakni merancang Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS)
berdasarkan KI, KD, Indikator dan tujuan pembelajara. Selanjutnya, peneliti
mulai merancang desain media menggunakan aplikasi komputer. Desain yang
disusun peneliti kemudian dijadikan landasan dalam membuat produk awal
sebuah busy book berbasis masalah. Berikut merupakan proses pembuatan busy
book dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1.

Pemilihan media
Media yang dikembangkan adalah busy book berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat untuk kelas IX. Penyajian isi dari busy book dalam
bentuk soal dan yang dilengkapi dengan halaman pengerjaan berbentuk
kotak-kotak dan kemungkinan jawaban yang harus ditempel oleh siswa. Di
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dalam kemungkinan jawaban yang harus ditempel dilengkapi dengan gambar
sesuai dengan pokok bahasan pada setiap soal.
2.

Desain awal
Desain awal pembuatan busy book berbasis masalah dilakukan dengan
pembuatan skenario yang dimulai dari penentuan desain sampul depan,
pembuatan studi kasus

dalam soal, pemilihan gambar, dan pembuatan kunci

jawaban. Pembuatan busy book berbasis masalah dibuat dalam Microsoft
word 2010. Proses percetakan busy book berbasis masalah dicetak
menggunakan kertas ivory 260 dan ukuran kertas A4 yang dilengkapi dengan
spiral besi. Untuk jawaban yang akan ditempel dicetak menggunakan kertas
HVS lalu dilaminating. Setelah selesai dicetak, produk diserahkan kepada
ahli media, ahli materi, dan guru biologi untuk divalidasi.
3.

Komponen-komponen dalam busy book berbasis masalah
Komponen-komponen dalam busy book berbasis masalah terdiri dari:
1) Sampul busy book berbasis masalah
Bagian sampul busy book berbasis masalah sampul media busy book
berwarna biru berukuran A4. busy book memuat informasi judul, materi,
kelas, logo Universitas Sanata Dharma, nama dan program studi
pembuat. Tulisan busy book berbasis masalah materi pewarisan sifat
menunjukan materi yang terdapat dalam busy book. Selain itu tulisan
SMP/MTS kelas IX semester 1 menunjukan bahwa materi pewarisan
sifat diterapkan di semester 1 untuk siswa kelas IX. Gambar untaian
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DNA dan gambar bunga yang berwarna-warni pada sampul menunjukan
gambaran isi materi pewarisan sifat yang dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Sampul Media busy book
2) Daftar Isi
Daftar isi merupakan bagian terpenting dalam busy book berbasis
masalah karena pembaca akan terbantu menemukan bahasan tertentu
dengan mudah yang dapat dilihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Daftar isi pada busy book
3) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada
setiap tingkat atau program. Sedangkan kompetensi dasar adalah
pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh
siswa untuk menunjukan bahwa siswa telah menguasai kompetensi inti
yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar yang diterapkan pada media
busy book berbasis masalah adalah kompetensi dasar 3.3 yang dapat
dilihat pada gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada busy book
4) Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur untuk menunjukan
ketercapaian kompetensi dasar tertentu sebagai penilaian materi
pewarisan sifat yang dapat dilihat pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Indikator pada busy book
5) Informasi Terkait Media dan Petunjuk Penggunaan
Komponen kelima yang terdapat dalam media busy book berbasis
masalah yaitu informasi terkait media dan petunjuk penggunaan yang
bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna dalam
menggunakan media secara umum dengan berbagai ketentuan yang
harus dilakukan siswa dan langkah-langkah penggunaan busy book
sebagai media pembelajaran yang dapat dilihat pada gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Informasi terkait media dan petunjuk penggunaan
pada busy book
6) Isi Busy Book Berbasis Masalah
Materi yang terdapat dalam busy book berbasis masalah yaitu
pewarisan sifat. Materi ini dipilih karena dekat dengan kehidupan
sehari-hari peserta didik dan disajikan soal berisi studi kasus dengan
permasalahan kondisi nyata. Pokok bahasan meliputi persilangan
monohibrid dominan penuh, persilangan monohibrid intermediet,
persilangan dihibrid, penyakit menurun terpaut kromosom X, dan
golongan darah yang dapat dilihat pada gambar 4.6
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Gambar 4.6 Contoh isi pada busy book
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7) Daftar Pustaka
Komponen ketujuh yang ada dalam busy book berbasis masalah yaitu
daftar pustaka. Daftar pustaka berisi uraian referensi yang digunakan
untuk menyusun media busy book berbasis masalah yang dapat dilihat
pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 Daftar pustaka pada busy book
8) Biografi peneliti
Komponen terakhir yang ada dalam media busy book berbasis
masalah. Biografi peneliti berisi identitas data diri peneliti dan penjelasan
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singkat mengenai

pembuatan media busy book berbasis masalah yang

dapat dilihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 Biografi peneliti pada busy book

9) Sampul belakang
Pada bagian sampul belakang, peneliti mendesain buku dengan
menambahkan gambar sesuai materi sebagai gambaran isi buku yang dapat
dilihat pada gambar 4.9..
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Gambar 4.9 Sampul belakang busy book

B. Hasil Validasi Produk
1.

Data Hasil Validasi
Produk berupa busy book berbasis masalah selanjutnya divalidasi oleh

dua orang pakar/ahli yaitu ahli materi dan ahli media dan dua guru Biologi
SMP kelas IX. Tujuan dilakukan validasi yaitu untuk mengetahui kualitas
kelayakan produk berupa busy book berbaasis masalah yang dikembangkan
peneliti dapat dilihat pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Kategori skor skala Likert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
a.

Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4
2,5 ≤ x < 3,25
1,75 ≤ x < 2,5
1≤ x < 1,75

Data hasil validasi ahli materi
Para ahli materi yang memvalidasi produk busy book berbasis masalah

pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX SMP yaitu Ibu Y.M.L.F
(Validator 1) sebagai ahli materi. Produk busy book berbasis masalah
divalidasi sebanyak satu kali. Berikut rekapitulasi data validasi oleh
pakar/ahli materi dan media yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3 Rekapitulasi data validator oleh pakar/ahli materi dan media
No.

1.
2.

Validator

Validator I
Validator II

Hasil validasi busy book berbasis masalah
Skor
Kriteria
Rata/rata = ∑ skor
keseluruhan/∑
seluruh item
24
3,43
Sangat baik
39
3,9
Sangat baik

Hasil validasi oleh pakar ahli materi yaitu validator 1 dilaksanakan pada
tanggal 19 Desember 2019. Hasil skor rata-rata yaitu 3,43 dengan kriteria
“sangat baik”, maka busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat
untuk kelas IX SMP yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba
dengan revisi sesuai komentar dan saran. Berikut komentar/saran dari
validator I dijabarkan pada tabel 4.4 berikut:
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Tabel 4.4 Komentar/saran Validator I
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b.

Komentar/Saran
Komentar umum
Adanya miskonsepsi pada materi pembelajaran
Terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya parental tetapi tertulis
pariental
Terdapat pada jumlah kemungkinan jawaban yang ditempel kurang
lengkap pada persilangan kegiatan 1 dan kegiatan 3
Pada soal kegiatan 2 terdapat kesalahan penulisan F1 hasilnya tidak
hitam
Pada soal kegiatan 3 perlu diberi keterangan gen apa menentukan
sifat apa
Jarak G2 pada persilangan dihibrid kurang luas
Terdapat miskonsepsi pada penulisan wanita carier yaitu XbwX
Terdapat kalimat pengulangan pada soal kegiatan 5

Data hasil validasi ahli media
Selanjutnya divalidasi oleh Bapak I.Y.K.B (Validator 2) sebagai ahli
media. yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019. Berdasarkan tabel
4.3 di atas, menunjukan bahwa skor rata-rata 3,9 dengan kriteria “sangat
baik”. Maka busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk
kelas IX SMP yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba dengan
revisi sesuai komentar dan saran. Berikut komentar/saran dari validator II
dijabarkan pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Komentar/saran Validator II
No.
6.

Komentar/Saran
Aspek Kelengkapan Isi
Sampul belakang baik jika diberikan penjelasan singkat

Aspek Kuallitas bahan sampul
8. Tepi buku perlu dibulatkan
Aspek Kemenarikan warna, gambar, dan huruf yang digunakan
10. Terdapat warna yang kurang kontras sehingga perlu diberi olesan
warna kuning agar tidak suram
Komentar umum
1. Kompetensi 3.3.8 nampaknya belum terakomodasi semoga di RPP
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dilengkapi media tambahan lain

c.

Data hasil validasi oleh guru Biologi kelas IX
Guru biologi SMP kelas IX yang memvalidasi produk busy book berbasis
masalah adalah Ibu E L (Validasi III) dan Ibu A W (Validator IV). Hasil
validasi guru biologi kelas IX dilaksanakan pada 5 Desember 2019. Berikut
rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru biologi kelas IX yang dapat
dilihat pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6 Rekapitulasi data validator oleh guru biologi kelas IX
No.

Validator

1.
2.

Validator III
Validator IV

Hasil validasi busy book berbasis masalah
Skor
Kriteria
Rata/rata = ∑ skor
keseluruhan/∑
seluruh item
56
3,29
Sangat baik
57
3.35
Sangat baik

Berdasarkan hasil validasi dari Validator III menunjukan skor rata-rata
yang diperoleh yaitu 3,29 dengan kriteria “sangat baik”, maka busy book
berbasis masalah pada materi pewarisan sifat yang dikembangkan layak untuk
diujicobakan

dengan

revisi

sesuai

komentar

dan

saran.

Berikut

komentar/saran dari validator III dijabarkan pada tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7 Komentar/saran validator III
No.
Komentar/Saran
Aspek kelengkapan penyajian
13. Tujuan Pembelajaran belum tertulis pada media
Aspek Keefektifan penggunaan
Penulisan antar kata atau antar huruf lebih diperhatikan lagi supaya
pemisahan dan penggabungan penulisan sesuai dengan ejaan.
Aspek Kemenarikan warna, gambar, dan huruf yang digunakan
17. Menggunakan gambar yang lebih menarik lagi dan penggunaan
warna yang lebih berani lagi supaya siswa tertarik
14.
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1.
2.

Komentar umum
Label yang ditempel disesuaikan dengan gambar agar lebih menarik
lagi
Pemasangan perekat bisa lebih dirapikan lagi termasuk posisi huruf,
gambar dan ukuran labelnya.

Selanjutnya, validasi oleh guru biologi SMP kelas IX dilaksanakan pada
tanggal 4 Desember 2019, validator IV menunjukan skor rata-rata yaitu 3,35
dengan kriteria “sangat baik”. Maka busy book berbasis masalah pada materi
pewarisan sifat yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan revisi
sesuai komentar dan saran. Komentar/saran dari validator IV dijabarkan pada
tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8 Komentar/saran validator IV
No.
17.
11.

15.
1.

Komentar/saran
Aspek kemenarikan warna, gambar dan huruf yang digunakan
Penggunaan warna yang lebih berani supaya siswa tertarik
Aspek kejelasan petunjuk penggunaan
Pada bagian petunjuk penggunaan sebaiknya digunakan pada kelompok
kecil yaitu 2-3 siswa
Aspek Kualitas Bahan Sampul
Menggunakan kertas yang lebih tebal dan kuat
Komentar Umum
Pemasangan perekat lebih dikuatkan lagi

Berdasarkan data di atas, perolehan rata-rata skor keseluruhan hasil
validasi oleh guru biologi SMP kelas IX dapat disimpulkan bahwa kualitas
dari busy book berbasi masalah pada materi pewarisan sifat kelas IX “sangat
baik”. Setelah divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru biologi SMP
kelas IX maka diperoleh hasil menunjukan bahwa produk busy book berbasis
masalah termasuk pada kriteria “sangat baik”.
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Tabel 4.9 Rekapitulasi data validasi oleh ahli materi, media,
dan dua guru biologi kelas IX
No.

Validator

Hasil validasi busy book berbasis
masalah
Rata/rata
Kriteria

1.
2.
3.
4.

Validator I
Validator II
Validator III
Validator IV

3,43
3,9
3,29
3.35

Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
13,97
3,5

Sangat baik
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C. Revisi Produk
Produk berupa busy book berbasis masalah direvisi sesuai dengan komentar dan saran. Hasil perbaikan atas saran validator 1
dijabarkan pada tabel 4.10 berikut:
Tabel 4.10 Komentar Guru IPA Kelas IX dan Revisi
No.
Komentar
Aspek kelengkapan penyajian
1.
Tujuan Pembelajaran belum tertulis pada media
Gambar produk awal sebelum direvisi

Pada produk awal tidak ada tujuan pembelajaran

Revisi
Menambahkan tulisan tujuan pembelajaran pada media setelah
indikator
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.
Komentar
Aspek kemenarikan warna, gambar dan huruf
2.

Revisi

Penulisan antar kata atau antar huruf lebih diperhatikan lagi Memperbaiki spasi dan memperbaiki kata yang terdapat
supaya pemisahan dan penggabungan penulisan sesuai kesalahan penulisan.
dengan ejaan.

Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi
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No.
Komentar
Revisi
Aspek kemenarikan warna, gambar dan huruf
3.
Label yang ditempel disesuaikan dengan gambar agar lebih Mengganti bentuk gambar yang ditempel dengan lebih bervariasi
menarik lagi
tidak monoton berbentuk kotak
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

Aspek keteraturan desain tampilan busy book
4.

Penggunaan warna pada sampul depan yang lebih berani Menggunakan warna yang lebih berani pada sampul depan
supaya siswa tertarik
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi

Aspek kejelasan petunjuk penggunaan
5.

Pada bagian petunjuk penggunaan sebaiknya digunakan pada Mengubah jumlah siswa dalam kelompok pada petunjuk
kelompok kecil yaitu 2-3 siswa
penggunaan busy book secara umum
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi

Aspek kemenarikan warna, gambar dan huruf
6.

Pemasangan perekat bisa lebih dirapikan lagi termasuk posisi Merapikan perekat dan memperbaiki posisi huruf, gambar dan
huruf, gambar, dan ukuran labelnya.
menambah ukuran labelnya
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi
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No.

Komentar

Revisi
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Tabel 4.11 Komentar Pakar Ahli Media Pembelajaran dan Revisi
No.
Komentar
Aspek Kelengkapan penyajian
1.
Sampul belakang baik jika diberikan penjelasan singkat
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
Penambahan penjelasan singkat mengenai busy book
berbasis masalah di salam sampul belakang
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.
Komentar
Aspek Kualitas bahan sampul

Revisi

Tepi buku perlu dibulatkan

Mengubah bagaian tepi busy book berbasis masalah
dibulatkan
Gambar produk akhir setelah revisi

2.

Gambar produk awal sebelum direvisi

Aspek kemenarikan warna, gambar dan huruf
3. Terdapat warna yang kurang kontras sehingga perlu diberi Mengubah warna kuning agar lebih kontras
olesan warna kuning agar tidak suram
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Tabel 4.12 Komentar Pakar Ahli Materi Pembelajaran dan Revisi
No.
Komentar
Aspek kejelasan petunjuk penggunaan
1.
Terdapat kesalahan penulisan “pariental”
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
Memperbaiki penulisan menjadi “parental”
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.
Komentar
Aspek kelengkapan penyajian
2.

Pada persilangan kegiatan 1 terdapat jawaban yang
kurang
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
Menambahkan jawaban pada persilangan kegiatan 1
Gambar produk akhir setelah revisi

Aspek kelengkapan penyajian
3.

Pada persilangan kegiatan 2 di dalam soal terdapat Mengganti penulisan F1 kegiatan 2 yang awalnya hitam
kesalahan penulisan F1 yaitu hitam
diganti abu-abu
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi

Aspek kelengkapan penyajian
4.

Pada soal kegiatan 3 perlu diberikan keterangan gen Menambahkan keterangan gen dan sifat yang ditunjukan pada
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No.

Komentar
apa menentukan sifat apa
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
soal kegiatan 3
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.
Komentar
Aspek kefektifan penggunaan
5.

Jarak pada G2 di kegiatan 3 kurang luas
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
Memberikan jarak yang luas pada G2 di kegiatan 3
Gambar produk akhir setelah revisi

Aspek kelengkapan penyajian
6.

Pada persilangan kegiatan 3 terdapat jawaban yang Menambahkan jawaban pada persilangan kegiatan 3
kurang
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi
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No.

Komentar

Revisi
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No.
Komentar
Aspek keakuratan materi
7.

Revisi

Terdapat miskonsepsi pada penulisan genotipe Memperbaiki miskonsepsi dalam penulisan genotipe wanita
wanita carier yaitu XbwX
carier yaitu XBwXbw
Gambar produk awal sebelum direvisi
Gambar produk akhir setelah revisi

Aspek bahasa bersifat komunikatif dan mudah dipahami
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No.
8.

Komentar
Terdapat kalimat pengulangan pada soal kegiatan 5
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
Memperbaiki kalimat pengulangan agar menjadi kelamat
yang lebih efisien
Gambar produk akhir setelah revisi
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D. Penyempurnaan Produk Akhir
Pada penelitian ini produk akhir berupa prototipe hasil revisi oleh 2 guru
IPA kelas IX dan 1 pakar ahli media pembelajaran serta 1 pakar materi
pembelajaran. Revisi dilakukan berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari
validator terkait produk awal media busy book berbasis masalah yang telah
dibuat. Ada beberapa bagian dari produk awal yang direvisi oleh peneliti
untuk menghasilkan produk akhir yang lebih baik dari produk sebelumnya,
sehingga layak diujicobakan dalam lingkup terbatas. Berikut merupakan
tampilan produk akhir busy book berbasis masalah yang telah direvisi:
1.

Sampul depan
Tampilan sampul depan tidak banyak berbeda dengan tampilan
sampul depan produk awal. Berdasarkan masukan dari validator untuk
sampul depan perlu mengubah warna yang lebih berani. Warna sampul
depan yang awalnya berwarna biru diubah menjadi warna merah. Hal ini
sangat berpengaruh terhadap pembaca agar pembaca memiliki daya tarik
terhadap buku tersebut. Sampul depan dapat dilihat pada gambar 4.10
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Gambar 4.10 Sampul depan pada busy book

2.

Daftar isi
Daftar isi pada produk awal dan produk akhir masih sama.
Berdasarkan masukan dari validator, untuk daftar isi sudah baik dan
tidak ada yang perlu diubah yang dapat dilihat pada gambar 4.11.
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Gambar 4.11 Daftar isi pada busy book
3.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada produk akhir media busy
book berbasis masalah masih sama dengan produk awal. Hanya saja
peneliti mengubah warna tepi agar lebih kontras yang dapat dilihat pada
gambar 4.12.
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Gambar 4.12 Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada busy book

4.

Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi pada produk akhir media busy
book berbasis masalah masih sama dengan produk awal. Hanya ada
perubahan pada warna yang dapat dilihat pada gambar 4.13.
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Gambar 4.13 Indikator pada busy book
5.

Tujuan pembelajaran
Tampilan tujuan pembelajaran merupakan bagian yang ditambahkan
peneliti karena pada produk awal belum dilengkapi dengan tujuan
pembelajaran yang dapat dilihat pada gambar 4.14.
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Gambar 4.14 Tujuan pembelajaran pada busy book
6.

Informasi terkat media dan petunjuk penggunaan
Pada bagian informasi terkait media dan petunjuk penggunaan
terdapat perubahan pada produk awal yaitu pada penulisan jumlah siswa
pada tiap kelompok yang awalnya 4-5 orang menjadi 2-3 siswa.
Perubahan ini karena validator menilai bahwa jumlah siswa yang terlalu
banyak tidak akan efektif dalam mengerjakannya yang dapat dilihat pada
gambar 4.15.
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Gambar 4.15 Informasi terkait media dan petunjuk penggunaan
busy book
7.

Isi Materi
Materi isi busy book berbasis masalah produk akhir terdiri dari 5 sub
bab

yaitu

persilangan

monohibrid

dominan penuh,

monohibrid dominan tak penuh (intermediet),

persilangan

persilangan dihibrid,

penyakit terpaut kromosom x, dan golongan darah. Pembagian isi busy
book ke dalam 5 sub bab ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa
memahami materi pewarisan sifat. Pada produk akhir terdapat
penambahan dan perubahan terkait materi yang dapat dilihat pada gambar
4.16.
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Gambar 4.16 Contoh isi pada busy book
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8.

Daftar pustaka
Pada bagian daftar pustaka masih sama dengan produk awal.
Validator menilai daftar isi sudah bagus yang dapat dilihat pada gambar
4.17.

Gambar 4.17 Daftar pustaka pada busy book
9.

Biografi Peneliti
Komponen terakhir yang ada di dalam media busy book berbasis
masalah, yaitu biografi peneliti. Berdasarkan hasil validasi, bagian
biografi peneliti sudah baik dan tidak ada yang perlu diperbaiki sehingga
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bagian biografi peneliti tidak ada perubahan dari produk awal yang dapat
dilihat pada gambar 4.18.

Gambar 4.18 Biografi peneliti pada busy book
10. Sampul belakang
Pada bagian sampul belakang terdapat perubahan dari produk awal.
Sesuai masukan dari validator bahwa pada produk akhir peneliti
menambahkan penejalsan singkat mengenai busy book berbasis masalah
yang dapat dilihat pada gambar 4.19.
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Gambar 4.19 Sampul belakang pada busy book
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E. Pembahasan
Pengembangan media busy book berbasis masalah menggunakan
langkah-langkah menurut Borg & Gall dalam Sugiyono (2016), peneliti
melakukan pembatasan menjadi lima tahapan karena kerbatasan waktu
penelitian. Tahap penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebagai
berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk,
(4) validasi desain, (5) perbaikan desain.
Tahap pertama yaitu tahap menemukan potensi dan masalah yang
dilakukan dengan kegiatan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan
melalui kegiatan wawancara pada 4 guru di SMPN 6 Yogyakarta, SMPN 1
Depok, SMP Stella Duce 2 Yogyakarta, dan SMP Pangudi Luhur
Yogyakarta. Tahapan kedua yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti
merangkum hasil analisis kebutuhan di empat sekolah untuk dijadikan
pertimbangan dalam mencari studi literatur yang terkait untuk pengembangan
media pembelajaran yang dilakukan.
Tahap ketiga yaitu desain produk. Pada tahap ini peneliti merancang
konsep media, pematangan desain dan pembuatan produk awal media busy
book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat kelas IX SMP. Tahap
yang keempat yaitu validasi produk. Validasi produk dilakukan oleh ahli
media, ahli materi, dan dua guru biologi SMP. Kegiatan validasi
menggunakan instrumen validasi yang disusun berdasarkan kisi-kisi. Tahap
terakhir yaitu tahap perbaikan desain. Perbaikan desain dilakukan sesuai
dengan komentar dan saran validator.
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Tujuan yang akan dicapai dalam pengembangan media busy book
berbasis masalah

ini adalah menghasilkan media busy book berbasis

masalah yang berkualitas untuk pembelajaran biologi materi pewarisan sifat
kelas IX SMP. Materi yang dikembangan mengacu pada kurikulum 2013.
Kompetensi Dasar yang diambil adalah 3.3. Menerapkan konsep pewarisan
sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Adapun materi yang
termasuk di dalamnya mencakup: persilangan monohibrid dominan penuh,
persilangan monohibrid dominan tak penuh/intermediet, persilangan dihibrid,
penyakit menurun terpaut kromosom x, dan golongan darah.
Pengembangan media dalam bentuk produk busy book berbasis masalah
materi pewarisan sifat menyajikan berbagai variasi kegiatan yang dilakukan
oleh siswa seperti yang telah tersajikan didalam isi buku. Adanya studi kasus
yang disajikan dapat membuat siswa mendapatkan gambaran dalam suatu
materi pembelajaran yang sifatnya abstrak. Dengan adanya aktivitas
menempel dan mencocokan gambar akan menarik minat siswa untuk belajar.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mufliharsi (2017) bahwa busy book
menjadikan pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan aktif karena
banyak warna dan banyak aktivitas yang memacu pertisipasi siswa.
Penilaian kualitas media busy book berbasis masalah materi pewarisan
sifat dilakukan menggunakan skala likert dengan interval skor 3,25 ≤ x ≤ 4
dalam kategori sangat baik, 2,5 ≤ x < 3,25 dalam kategori baik, 1,75 ≤ x < 2,5
dalam kategori kurang baik, dan interval skor 1≤ x < 1,75 dalam kategori
sangat kurang baik. Berdasarkan hasil validasi dan revisi produk yang
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dilakukan oleh empat orang ahli dengan nilai rerata skor yang diperoleh yaitu
penilaian dosen I.Y.K.B sebesar 3,9, penilaian dosen Y.M,L,F sebesar 3,43,
penilaian guru A.W sebesar 3,35, dan penilaian guru E.L sebesar 3,29
menunjukan kualitas media pembelajaran secara keseluruhan tergolong dalam
kategori sangat baik. Sedangkan kelayakan media pembelajaran oleh 4
validator menyatakan bahwa media pembelajaran busy book berbasis masalah
layak digunakan dengan revisi.
Berkaitan dengan uraian di atas, penilaian validasi oleh para ahli juga
memberikan komentar dan saran sebagai perbaikan media pembelajaran.
Adapun penjelasan terkait produk busy book berbasis masalah yang telah
direvisi meliputi beberapa aspek yaitu pada aspek kelengkapan penyajian.
Pada aspek ini validator menyarankan untuk menambahkan tujuan
pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam
mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa dan
diharapkan siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya lebih terarah,
sehingga peneliti menambahkan tujuan pembelajaran di dalam media.
Pada aspek kelengkapan penyajian, validator juga menyarankan untuk
memberikan penjelasan singkat mengenai busy book berbasis masalah di
sampul belakang. Hal ini dapat membantu menjelaskan kepada pengguna
maksud dari penggunaan busy book berbasis masalah. Tetapi deskripsi pada
cover belakang bahwa busy book berbasis masalah untuk melatih motorik
halus siswa kelas IX SMP masih kurang maksimal dalam perbaikan dan
dirasa kurang relevan, karena kemampuan tersebut telah muncul sejak anak
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usia dini, sehingga tidak perlu dikembangkan pada tingkat IX SMP. Jadi,
maksud busy book berbasis masalah untuk mengembangkan keterampilan
motorik halus siswa IX SMP dinilai kurang tepat.
Selain itu, validator juga menyarankan pada bagian persilangan kegiatan
1 untuk menambahkan jawaban khususnya pada tabel Filial kedua dan pada
kegiatan 3 pada filial kedua juga terdapat jawaban yang masih kurang,
sehingga peneliti menambahkan jawaban pada produk akhir. Hal ini bertujuan
agar siswa tidak bingung dengan penyajian pada busy book. Maksud dari
penggunaan busy book untuk menjembatani pemahaman siswa, tetapi jika
dalam penyajiannya terdapat kekurangan maka dapat menimbulkan
miskonsepsi pada materi pewarisan sifat akan menghambat perbuatan belajar
siswa.
Pada bagian soal di kegiatan 2 validator memberikan komentar karena
terdapat kesalahan penulisan Filial 1 yang tertulis hitam. Hal ini dapat
mengakibatkan kebingungan dan kesalahan siswa memahami konsep materi
pewarisan sifat bagi pengguna dalam mengerjakan busy book, sehingga
peneliti memperbaiki penulisan Filial 1 menjadi abu-abu agar tidak
menimbulkan miskonsepsi. Adapun dalam kelengkapan penulisan soal
ditunjukan pada soal kegiatan 3. validator menyarankan untuk menambahkan
keterangan gen dan sifat yang ditunjukan. Hal ini dapat membantu
pemahaman siswa untuk memahami maksud soal dan mengerjakan busy
book, sehingga peneliti menambahkan

keterangan tersebut siswa merasa

terbantu dalam proses pembentukan pemahaman siswa.
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Pada aspek kelengkapan penyajian juga perlu ditambahkan pengecoh
pada setiap kegiatan untuk merangsang kognitif anak dalam mengerjakan
busy book. Karena jika jawaban yang ditempel jumlahnya genap, maka siswa
menjadi kurang tertantang dan kemampuan berpikir tingkat tinggi masih
kurang bahkan siswa akan merasa bosan. Maka akan berpengaruh terhadap
pembentukan pemahaman terhadap materi. Pada bagian ini peneliti masih
kurang maksimal dalam memberikan perbaikan untuk menambah jawaban
pengecoh. Hanya terdapat pada kegiatan 4 saja sehingga kurang menantang
bagi siswa.
Selanjutnya, pada aspek kemenarikan warna, gambar dan huruf, peneliti
memperbaiki spasi dan memperbaiki pada kata-kata yang salah penulisan di
dalam busy book, hal ini dapat mengganngu siswa memahami maksud dari
keterangan tersebut. Menurut validator kesalahan tersebut mengganggu dan
terkesan

menjadi

kurang menarik untuk

dibaca, sehingga peneliti

memperbaiki penulisan dengan kalimat yang lengkap dan spasi yang sesuai
agar minat pengguna untuk membaca dan memahami maksud dapat
tersampaikan dan tidak mengganggu proses pengerjakan busy book.
Validator juga menyarankan pada kemenarikan gambar yang ditempel
untuk mengganti bentuk gambar yang ditempel dengan lebih bervariasi tidak
monoton berbentuk kotak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemenarikan
dan minat siswa agar termotivasi dan semangat untuk mengerjakan kegiatan
belajar di busy book. Jika terkesan gambar dan huruf biasa yang semuanya
monoton berbentuk kotak dapat mengakibatkan kebosanan, sehingga peneliti
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mengubah bentuk tempelan menggunakan gambar yang sesuai. Tetapi dalam
perbaikan dalam pemilihan gambar masih kurang maksimal dan belum
seluruhnya dilakukan peneliti karena keterbatasan waktu dan biaya. Akan
lebih baiknya jika penggunaan gambar untuk sampul dan gambar pada
jawaban misalnya gambar biji polong dapat mengambil objek secara langsung
dibandingkan mengambil dari internet, sehingga pengguna akan lebih
mendapatkan gambaran lebih jauh untuk memhami materi.
Bagian perekat yang digunakan peneliti terdapat perbaikan karena
menurut validator perekat yang digunakan kurang rapi dan ukuran yang
masih kecil.. Posisi huruf dan gambar yang tidak konsisten karena akan
mengganggu konsentrasi siswa dalam pengerjaannya. Maka dengan peneliti
mengubah perekat dengan ukuran yang sama, posisi kuruf dan gambar yang
rapi diharapkan dapat menambah kemenarikan bagi siswa. Hanya saja lem
perekat yang digunakan peneliti tidak terlalu kuat sehingga mudah terlepas.
Jadi, saran validator belum sepenuhnya terakomodasi pada perbaikan produk.
Pada bagian kemenarikan warna, validator menyarankan pengubahan
warna pada busy book dan penambahan hiasan ataupun gambar yang
mendukung semangat belajar siswa, warna yang digunakan kurang kontras
dan perlu diberi olesan warna misalnya warna kuning agar tidak suram. Hal
ini dimaksudkan untuk menarik minat baca siswa dan menjadikan siswa
termotivasi untuk mempelajari materi sehingga diharapkan menimbulkan
pemahaman siswa terhadap materi. Tetapi pada perbaikan bagian ini, peneliti
memberikan perbaikan warna pada bagian sampul saja, belum memberikan
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warna pada busy book secara menyeluruh dan lebih dominan warna putih
saja, sehingga dirasa masih kurang maksimal.
Pada bagian jawaban yang ditempel peneliti masih cenderung
menggunakan warna untuk tulisan rata-rata hitam. Validator menyarankan
agar mudah dibedakan pada masing-masing huruf perlu diberikan warna yang
menarik sehingga akan kontras anatara jawaban yang ditempel dan kertas
yang berwarna putih. Dengan begitu, isi buku akan lebih hidup dan menarik
ketika digunakan. Siswa pun menjadi senang dan bersemangat memahami
dan mengikuti kegiatan dalam busy book.
Sedangkan pada aspek kejelasan petunjuk penggunaan, validator
menyarankan pada bagian petunjuk penggunaan busy book perlu diubah
jumlah siswa dalam kelompok, karena dalam kelompok yang terdiri 4-5 siswa
dinilai tidak efektif nantinya terdapat siswa yang pasif sehingga peneliti
mengubah jumlah siswa dalam kelompok untuk pengerjaan busy book diubah
menjadi 2-3. Agar siswa dapat belajar secara aktif dan menyeluruh, dengan
begitu diharapkan semua siswa memahami proses belajar untuk memahami
materi.
Adapun pada aspek kualitas bahan sampul, validator menyarankan
untuk

mengubah bagian tepi busy book berbasis masalah dibulatkan.

Tujuannya agar tidak melukai pengguna dalam proses belajar. Tetapi peneliti
masih menggunakan cara pemotongan bagian tepi buku agar tumpul, masih
secara

manual dengan menggunting langsung, sehingga hasilnya kurang

maksimal. Selain itu, kertas yang digunakan tidak tebal pada bagian cover
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maupun isi, sehingga kemungkinan media digunakan secara berkepanjangan
akan lebih rentang sobek atau hanya dapat sekali pakai saja. Perbaikan oleh
peneliti dalam mengganti ketebalan buku dinilai masih kurang maksimal
karena keterbatasan biaya.
Sedangkan pada aspek keakuratan materi, validator menyarankan untuk
memperbaiki penulisan “pariental” menjadi “parental” pada semua isi yang
ada dalam busy book. Selain itu, pada kegiatan 4 terdapat eksalahan penulisan
wanita resesif yang pada produk awal tertulis XbwX diubah menjadi XBwXbw
pada produk akhir. Hal ini karena dapat menimbulkan miskonsepsi pada
siswa. Kesalahan penulisan tersebut peneliti ubah secara maksimal pada
setiap bagian dalam isi busy book agar siswa tidak kebingungan dalam
memahami materi.
Pada aspek kefektifan penggunaan, validator memberikan saran untuk
memberikan jarak yang luas pada G2 di kegiatan 3. hal ini perlu diperbaiki
karena ketika siswa menempel jawaban akan terkesan menumpuk dan kurang
terlihat macam-macam gamet yang terbentuk. Tentunya akan menyulitkan
pengguna. Jika jarak nya lebih luas maka akan terlihat dan mudah untuk
menentukan jawaban dibagian selanjutnya. Maka dari itu, peneliti mengubah
jarak yang lebih luas pada G2 walaupun perbaikannya kurang maksimal
karena jarak pada bagain tabel berikutnya untuk menempelkan jawaban yang
dipotong menjadi 2 halaman sehingga tidak efektif.
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Kemudian, dalam isi busy book akan lebih merangsang kognitif siswa
jika tidak perlu diberi tabel, sehingga siswa harus berpikir mencocokan
gambar secara berurutan tanpa adanya bantuan. Selain itu, dibagian soal dan
pertanyaan di setiap kegiatan perlu diberi pengantar. Agar siswa termotivasi
untuk membaca tidak semata-mata hanya soal dan pertanyaan saja. Hal ini
juga dapat menimbulkan kebosanan bagi siswa. Maka pada bagian ini peneliti
masih kurang memperhatikan hal tersebut.
Selanjutnya, pada bagian dalam busy book terdapat penempelan jawaban
ditempat yang sama, sehingga buku terkesan menggelembung. Hal ini
menjadi tidak efektif dalam penggunaannya karena akan mengganggu
aktivitas didalamnya. Padahal masih banyak ruang kosong yang masih belum
dimanfaatkan dengan baik atau mengganti jawaban yang ditempel tidak
secara menyeluruh ditempel tetapi dapat menggunakan kantong untuk
menyimpan jawaban yang ditempel siswa. Hal ini dapat mengakibatkan minat
anak untuk menggunakan busy book menjadi berkurang, sehingga pada ruang
yang masih kosong perlu diberikan hiasan, tulisan dan warna yang dapat
memotivasi siswa untuk mengerjakan

busy book, sehingga akan

berpengaruh pada pemahaman siswa terhadap maksud dan isi materi yang
diajarkan.
Kemudian, pada aspek keefektifan penggunaan, spiral yang digunakan
masih menggunakan spiral yang besi. Karena spiral yang digunakan peneliti
kurang kuat dan kurang efektif. Jika digunakan berkali-kali dapat beresiko
patah atau

rusak.

Maka pada bagian ini

peneliti

masih

kurang
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memaksimalkan pemilihan spiral yang kualitasnya baik. Diharapkan dengan
spiral

yang lebih baik,

pengguna tidak

merasa terganggu

ketika

menggunakan.
Pada aspek terakhir yaitu bahasa bersifat komunikatif dan mudah
dipahami,

validator

memberikan

saran

untuk

memperbaiki

kalimat

pengulangan pada soal kegiatan 4 sehingga terkesan bertele-tele. Hal ini dapat
menimbulkan kebosanan dan kebingungan pembaca yaitu siswa untuk
memahami maksud dari soal yang akan berakibat dalam pengerjaanya. Maka
peneliti mengubah kalimat pada soal agar lebih efisien dan siswa merasa
terbantu dengan mengerjakan busy book.
Namun demikian, adapun kelebihan sekaligus kekurangan dari media
busy book berbasis masalah sesuai dari hasil validasi, revisi produk, sampai
dnegan produk akhir.

Kelebihan media tersebut di antaranya: sesuai dengan

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD 3.3), indikator, dan tujuan
pembelajaran. Media sesuai dengan tingkat berpikir siswa kelas IX dan sesuai
dengan materi pewarisan sifat. Selain itu, media juga membangkitkan minat
dan rasa ingin tahu siswa. Penyajian materi secara runtut dan lengkap.
Kekurangan dari media ini adalah memerlukan waktu yang alam dan biaya
untuk memperbanyak produk dalam skala besar. Namun, berdasarkan uraian
yang telah dijelaskan bahwa media pembelajaran busy book berbasis masalah
pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX SMP memiliki kualitas yang
sangat baik dan layak diujicobakan.
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F. Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan produk busy book berbasis masalah pada materi
pewarisan sifat untuk kelas IX SMP, adapun keterbatasan hasil penelitian ini
antara lain:
1.

Produk yang dikembangkan hanya sebatas survei analisis kebutuhan dari guru
biologi di 4 SMP yaitu (SMPN 6 Yogyakarta, SMPN 1 Depok, SMP Stella
Duce 2 Yogyakarta, dan SMP Pangudi Luhur Yogyakarta) masih belum
menggambarkan permasalahan dalam cakupan yang lebih luas

2.

Produk media pembelajaran yang dikembangkan hanya sampai pada tahap
revisi produk/desain setelah validasi

dan tidak dilakukan uji coba produk

pada siswa karena keterbatasan waktu dan biaya.
3.

Pengembangan produk pembelajaran ini, terbatas hanya pada 1 Kompetensi
Dasar 3.3 kelas IX SMP.

4.

Kertas yang digunakan pada busy book kurang tebal.

5.

Gambar yang digunakan untuk sampul dan isi hanya mengambil dari internet
sehingga belum bervariatif.

6.

Pemasangan perekat dan jawaban dalam satu tempat yang sama, sehingga
terkesan menumpuk atau menggelembung.

7.

Isi busy book kurang hiasan dan warna yang kurang kontras

8.

Pada lembar jawaban belum mengacu berpikir kritis karena telah dibuatkan
tabel sehingga siswa hanya tinggal menempelkan saja

9.

Jumlah jawaban yang perlu ditempel genap sehingga mudah ditebak siswa

10. Masih banyak ruang yang kosong.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang busy book berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat untuk kelas IX SMP dapat disimpulkan bahwa:
1.

Media pembelajaran yang telah diterapkan guru dalam materi pewarisan
sifat yaitu kancing genetika, baling-baling genetika dan video.

2.

Pengembangan media pembelajaran busy book berbasis masalah pada
materi pewarisan sifat untuk kelas IX SMP dikembangkan dengan
mengikuti 5 tahap saja yaitu tahap potensi dan masalah, tahap
pengumpulan data, tahap desain produk, tahap validasi desain dan dan
tahap perbaikan desain. Dengan demikian, peneliti merancang busy book
berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX SMP.

3.

Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran busy book
berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk kelas IX SMP
memiliki rerata skor 3,5 dengan kategori “ sangat

baik” sehingga

produk busy book berbasis masalah pada materi pewarisan sifat untuk
kelas IX SMP

yang dikembangkan memiliki kualitas layak untuk

diujicobakan dalam lingkup terbatas.
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B. Saran
Disarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan hal-hal
berikut ini:
1.

Melakukan wawancara lebih dari empat guru biologi kelas IX di sekolah yang
berbeda agar mendapatkan informasi yang konkret.

2.

Melakukan tahap uji coba produk pada skala terbatas untuk melihat
keefektifan dalam pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta
didik.

3.

Mengembangkan produk busy book yang isinya lebih dari satu Kompetensi
Dasar.

4.

Perlu menggunakan kertas yang tebal seperti hard cover agar lebih awet

5.

Sebaiknya menggunakan gambar buatan sendiri dan mengambil objek secara
langsung untuk bagian cover agar lebih variatif.

6.

Pemasangan perekat dan jawaban agar diletakkan seimbang pada setiap
halamannya agar tidak terkesan menumpuk.

7.

Sebaiknya ditambah hiasan dan warna yang menarik dan kalimat yang
membuat siswa berminat untuk membaca soal

8.

Pada bagian lembar jawaban tidak perlu dibuatkan tabel agar siswa dapat
berimajinasi sendiri

9.

Perlu ditambah pengecoh pada bagian jawaban yang ditempel agar tidak
mudah ditebak siswa

10. Sebaiknya bagian isi busy book yang masih terdapat ruang kosong diisi
dengan gambar dan hiasan.
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Lampiran 1
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Kelas/Program

: IX

Semester

: Gasal

Tahun Ajaran

: 2019/2020

Kompetensi Inti :
KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2.Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, toleran), santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3. Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
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KI 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang /teori.
Kompetensi Dasar

3.3

Materi
Pembelajaran/
Materi Pokok

Menerapkan 1.
konsep
pewarisan
sifat dalam
pemuliaan
dan
2.
kelangsungan
makhluk
3.
hidup

4.

Molekul
yang
mendasari
pewarisan
sifat
Hukum
Pewarisan
Sifat
Pewarisan
sifat pada
makhluk
hidup dan
kelainan
sifat yang
diturunkan
Penetapan
pewarisan
sifat dalam
pemuliaan

Kegiatan
pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Teknik

Fase1 : Mengorientasikan
siswa pada masalah
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
dan
memotivasi siswa dengan
cara menayangkan video
tentang
keanekargaman
genetik pada manusia,
prinsip persilangan dan
pola
pewarisan
sifat.
Kemudian siswa diminta
merumuskan
pertanyaan
terkait materi
yang
diasampaikan guru.
Fase2:
Mengorganisasikan siswa
untuk belajar
- Guru meminta peserta
didik untuk berdiskusi

Bentuk
Instrumen
3.3.1
Non tes 1. Instrumen 8 JP
Menentukan
materi dan tes
tes
genetik
yang
tertulis
bertanggung
jawab
berupa
dalam pewarisan sifat
soal
3.3.2
pilihan
Menjelaskan hubungan
ganda dan
antara DNA, RNA, dan
uraian.
kromosom
2. Instrumen
3.3.3
non tes
Membedakan
tipe
yaitu
kromosom
pada
lembar
manusia (autosom dan
observasi
gonosom)
3.3.4
Menentukan
peranan
materi genetik dalam
penentuan sifat

Sumber
Belajar

Fauziah,
Nenden.
2009.
Ilmu
Pengetahuan
Alam untuk
Siswa
SMP/MTs
Kelas
IX.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
Puspita,Di
na dan Lip
Rohima.2009
.Alam sekitar
IPA Terpadu:
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran/
Materi Pokok

Kegiatan
pembelajaran

makhluk
hidup

untuk menyelesaikan
masalah
Fase 3: Membimbing
penyelidikan
individu
maupun kelompok
- Guru
memberikan
lembar kerja siswa
mengenai
keanekaragaman
genetis pada manusia
untuk
diselesaikan
siswa
dengan
berdiskusi
sesuai
dengan kelompoknya
masing-masing
- Guru
memberikan
lembar kerja siswa dan
busy book berbasis
masalah pada materi
persilangan monohibrid
dominan
dan
persilangan monohibrid
intermediet
untuk
diselesaikan
dengan

Indikator

Penilaian
Teknik

3.3.5
Membedakan
hukum
Mendel I dan hukum
Mendel II
3.3.6
Menentukan
hasil
persilangan
monohibrida dominan
dan inetrmediet melalui
diagram sesuai hukum
pewarisan sifat
3.3.7
Memecahkan
hasil
persilangan
dihibrida
melalui diagram sesuai
hukum pewarisan sifat
3.3.8
Memberi
contoh
karakteristik
anggota
keluarga
untuk
menentukan
hukum
pewarisan sifat

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Bentuk
Instrumen
SMP/MTs
Kelas
IX.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional.
Wasis, 2008.
Ilmu
Pengetahuan
Alam
SMP
dan
MTs
kelas
IX.
Jakarta: Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional.
- Internet
- LKPD
- Busy book
berbasis
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran/
Materi Pokok

Kegiatan
pembelajaran

Indikator

Penilaian
Teknik

-

-

-

berdiskusi
sesuai
dengan kelompoknya
masing-masing
Guru
memberikan
lembar kerja siswa dan
busy book berbasis
masalah pada materi
persilangan
dihibrid
untuk
diselesaikan
dengan
berdiskusi
sesuai
dengan
kelompoknya
masing-masing
Guru
memberikan
lembar kerja siswa dan
busy book berbasis
masalah pada materi
pola pewarisan pada
makhluk hidup untuk
diselesaikan
dengan
berdiskusi
sesuai
dengan kelompoknya
masing-masing

3.3.9
Menganalisis
mekanisme pewarisan
Penyakit/kelainan sifat
pada manusia
3.3.10
Membuat
bagan
persilangan
golongan
darah sesuai dengan
data
yang
telah
disajikan
3.3.11
Menelaah
penetapan
pewarisan sifat dalam
pemuliaan
tumbuhan
dan hewan
4.3.1
Menyajikan poster hasil
penelusuran informasi
dari berbagai sumber
terkait tentang tenaman
dan
hewan
hasil
pemuliaan

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Bentuk
Instrumen
masalah
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran/
Materi Pokok

Kegiatan
pembelajaran

Indikator

Penilaian
Teknik

Fase 4: Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya
- Guru
meminta
beberapa
siswa
mewakili
kelompok
untuk
menampilkan
hasil pekerjaanya dan
meminta yang lain
menanggapi
hasil
pekerjaan
temannya
dan
memberi
kesempatan
untuk
bertanya
- Guru menilai hasil
pekerjaan siswa dan
meralat
jawaban
apabila
terdapat
kesalahan
terhadap
hasil
Fase 5: Menganalisis dan
mengevaluasi
proses
pemecahan masalah
- Guru membantu siswa

Bentuk
Instrumen

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran/
Materi Pokok

Kegiatan
pembelajaran

Indikator
Teknik

untuk
merefleksikan
proses
pembelajaran
yang telah berlangsung
4.3

Menyajikan
hasil
penelusuran
informasi
dari
berbagai
sumber
terkait
tentang
tanaman dan
hewan hasil
pemuliaan

Penilaian

4.3.1
Menyajikan poster hasil
penelusuran informasi
dari berbagai sumber
terkait tentang tanaman
dan
hewan
hasil
pemuliaan

Bentuk
Instrumen

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 2 RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
A. Identitas Sekolah
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Kelas /Semester

: IX/1

Materi Pokok

: Pewarian Sifat

Alokasi waktu

: 8 JP

TP

: 2019/2020

B. Kompetensi Inti (KI)
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

KI 3.

Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4.

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang /teori.

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No.

Kompetensi Dasar

No.

Indikator Pencapaian Kompetensi
(IPK)

3.3

Menerapkan
pewarisan

sifat

konsep 3.3.1
dalam

Menentukan materi genetik yang
bertanggung jawab dalam pewarisan
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pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup

4.3

sifat
3.3.2

Menjelaskan hubungan antara DNA,
RNA, dan kromosom

3.3.3

Membedakan tipe kromosom pada
manusia (autosom dan gonosom)

3.3.4

Menentukan peranan materi genetik
dalam penentuan sifat

3.3.5

Membedakan
penerapan
hukum
Mendel I dan hukum Mendel II

3.3.6

Menentukan
hasil
persilangan
monohibrida dominan dan intermediet
melalui diagram sesuai hukum
pewarisan sifat

3.3.7

Memecahkan
hasil
persilangan
dihibrida melalui diagram sesuai
hukum pewarisan sifat

3.3.8

Memberi contoh karakteristik anggota
keluarga untuk menentukan hukum
pewarisan sifat

3.3.9

Menganalisis mekanisme pewarisan
Penyakit/kelainan sifat pada manusia

3.3.10

Membuat
bagan
persilangan
golongan darah sesuai dengan data
yang telah disajikan

3.3.11

Menelaah penetapan pewarisan sifat
dalam pemuliaan tumbuhan dan
hewan

Menyajikan hasil penelusuran 4.3.1
informasi
dari
berbagai
sumber
terkait
tentang
tanaman dan hewan hasil
pemuliaan

Menyajikan poster hasil penelusuran
informasi dari berbagai sumber terkait
tentang tanaman dan hewan hasil
pemuliaan

D. Tujuan Pembelaran
3.3.1.1

Siswa mampu menentukan materi genetik yang bertanggung jawab
dalam pewarisan sifat melalui kegiatan tanya jawab dengan tepat

3.3.2.2

Siswa mampu menjelaskan hubungan antara DNA, RNA, dan
kromosom melalui kegiatan pengamatan video dengan benar
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3.3.3.3

Siswa mampu membedakan tipe kromosom pada manusia (autosom dan
gonosom) melalui kegiatan studi literatur dengan benar

3.3.4.4

Siswa mampu menentukan peranan materi genetik dalam penentuan
sifat melalui kegiatan mengerjakan busy book dengan tepat

3.3.5.5

Siswa mampu membedakan penerapan hukum Mendel I dan hukum
Mendel II melalui kegiatan kajian pustaka dengan tepat

3.3.6.6

Siswa mampu menentukan hasil persilangan monohibrida dominan dan
inetrmediet melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat melalui
kegiatan mengerjakan busy book.dengan tepat

3.3.7.7

Siswa mampu memecahkan hasil persilangan dihibrida sesuai hukum
pewarisan sifat melalui kegiatan mengerjakan busy book dengan tepat

3.3.8.8

Siswa mampu memberi contoh karakteristik anggota keluarga untuk
menentukan hukum pewarisan sifat melalui kegiatan tanya jawab
dengan benar

3.3.9.9

Siswa mampu menganalisis mekanisme pewarisan penyakit/kelainan
sifat pada manusia melalui kegiatan mengerjakan busy book dengan
tepat

3.3.10.10

Siswa mampu membuat bagan persilangan golongan darah sesuai
dengan data yang telah disajikan melalui kegiatan mengerjakan busy
book dengan tepat

3.3.11.11

Siswa mampu menelaah penetapan pewarisan sifat dalam pemuliaan
tumbuhan dan hewankegiatan diskusi dengan benar

4.3.1.1

Siswa mampu menyajikan poster hasil penelusuran informasi dari
berbagai sumber terkait tentang tenaman dan hewan hasil pemuliaan
melalui studi literature

E. Materi Pembelajaran
1.

Faktual

: Sifat yang diwariskan pewarisan sifat

2.

Konseptual : Materi genetik dan struktur kromosom, DNA, gen, RNA

3.

Prosedural

:Mekanisme persilangan monohibrid

dan dihibrid

keturunan penyakit terpaut kromosom X
4.

Metakognitif : Peran materi genetik dalam penentuan sfat

serta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127

F. Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran
1.

Pendekatan : Saintifik

2.

Model : PBL (Problem Based Learning)

3.

Metode: Diskusi, tanya jawab, dan presentasi

G. Media dan Alat / Bahan
1.

Media

: PPT dan busy book berbasis masalah

2.

Alat

: Laptop, proyektor, dan alat tulis

3.

Bahan

: Lembar Kerja Peserta Didik

H. Sumber Belajar:
Fauziah, Nenden. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Puspita, Diana dan Lip, Rohima. 2009. Alam sekitar IPA Terpadu: SMP/MTs
Kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
Wasis. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SMP dan MTs kelas IX. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
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I.

Langkah - Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 40 menit)

No.
1.

Tahapan
/Syntax
Pembuka
Penguatan
Pendidikan
Karakter
Apersepsi

Motivasi

2.

Kegiatan

Alokasi
Waktu
10 menit

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam
dan melakukan absensi sebagai sikap disiplin
Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa
Mengaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap
materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi
dengan bertanya, tentang materi, misalnya:
“Apakah
kamu
pernah
mengamati
teman-temanmu?”
Jika kamu jumpai ada perbedaan pada bentuk
wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh
atau sifat yang lainnya. Mengapa dapat demikian?
-

Guru menampilkan gambar keluarga:

－ Peserta didik diminta untuk mengamati gambar
tersebut
－
Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa
“Dari gambar tersebut, apa ciri yang diturunkan
dari kedua orang tuannya?Bagaimana sifat dari
orangtua dapat diwariskan kepada anaknya,
sehingga
kalian
memiliki
sifat
yang
bermacam-macam dengan teman kalian?
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Orientasi
Mengorganisa Guru membagi siswa dalam kelompok. Setiap
kelompok terdiri 4-5 siswa
si
Kegiatan Inti
60 menit
Orientasi
Mengamati (Literasi)
Peserta Didik  Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan
untuk memusatkan perhatian melalui pendekatan
Kepada
saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan
Masalah
informasi/eksperimen, mengasosiasikan mengolah
informasi, mengomunikasikan)
－ Guru menampilan video tentang struktur DNA
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No.

Tahapan
/Syntax

Kegiatan
RNA, dan kromosom
pewarisan sifat

Alokasi
Waktu
sebagai

molekul

－ Guru meminta siswa untuk mengamati video
tersebut
－ Guru meminta siswa untuk menyampaikan
perbedaan struktur DNA, RNA, kromosom dan
hubungannya antara ketiganya
 Dari
berbagai
jawaban
siswa
guru
menjelaskan materi secara rinci
Mengorganisa Menanya ( Critical Thinking )
sikan Peserta  Guru memberikan kesempatan pada peserta
didik untuk mengidentifikasi sebanyak
Didik
mungkin pertanyaan, yang berkaitan dengan
materi/gambar yang terdapat pada buku siswa
atau yang disajikan oleh guru dan dijawab
melalui kegiatan pembelajaran, Peserta didik
mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil
pengamatan terhadap masalah yang dikaji
 Satu di antara peserta didik dari wakil
kelompok diminta menuliskan rumusan
pertanyaan di papan tulis.
Membimbing
Mengumpulkan Informasi (Kegiatan Literasi &
Penyelidikan
Collaboration)
 Secara berkelompok peserta didik mengumpulkan
Individu Dan
berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab,
Kelompok
cermat dan kreatif yang dapat mendukung jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari
buku paket maupun sumber lain seperti internet.
melalui kegiatan:
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah mengenai
keanekaragaman genetis pada manusia
Mengembangk Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama & Berpikir
an
Dan Kritis)
Menyajikan
－ Guru memberikan lembar kerja siswa dengan
Hasil Karya
judul kegiatan keanekaragaman genetis pada
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No.

3.

Tahapan
/Syntax

Kegiatan

Alokasi
Waktu

manusia
－ Peserta didik mengasosiasi data yang
ditemukan dari percobaan dengan berbagai data
lain dari berbagai sumber, mengembangkan
hasil dan menyajikan hasil karya selanjutnya,
menyajikannya dalam bentuk presentasi yang
ditanggapi langsung oleh kelompok lain.
Menganalisa
Mengomunikasikan Critical Berkomunikasi)
&
& Creativity (Kreativitas)
Mengevaluasi Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap
masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan
Proses
dievaluasi.
Pemecahan

Peserta melakukan evaluasi dalam bentuk curah
Masalah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan yang telah
mereka lakukan.
 Guru dan Peserta didik
menarik sebuah
kesimpulan tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru
dilakukan tentang keanekaragaman genetis pada
manusia
10 menit
Penutup
Peserta didik diminta melakukan reﬂeksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan
model pembelajaran yang digunakan.
Memberikan tugas kepada peserta didik (PR), dan mengingatkan
peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas
dipertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Berdoa dan Memberi salam.
Pertemuan 2 (2 x 40 menit)

No.
1.

Tahapan
/Syntax
Pembuka
Penguatan
Pendidikan
Karakter

Kegiatan

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam
dan melakukan absensi sebagai sikap disiplin
Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa

Alokasi
Waktu
10 menit
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No.

Tahapan
/Syntax
Apersepsi

Motivasi

2.

Orientasi
Mengorganisa
si
Kegiatan Inti
Orientasi
Peserta Didik
Kepada
Masalah

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Mengaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap
materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi
dengan bertanya, tentang materi, misalnya:
“Tahukah kalian bagaimana penelitian Mendel
sehingga dapat menghasilkan hukum pewarisan
sifat yang sampai saat ini banyak dikenal?”
Guru menampilkan gambar variasi pada tanaman
kapri

Guru meminta siswa menyebutkan alasan mengapa
tanaman kacang kapri memiliki variasi?
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Guru membagi siswa dalam kelompok. Setiap
kelompok terdiri 4-5 siswa
60 menit
Mengamati (Literasi)
 Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan
untuk memusatkan perhatian melalui pendekatan
saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi/eksperimen, mengasosiasikan mengolah
informasi, mengomunikasikan)
－ Guru menampilan video tentang prinsip
persilangan monohibrid:

－ Guru meminta siswa untuk mengamati video
tersebut
－ Guru bertanya kepada siswa: “Bagaimana
fenomena persilangan Mendel I dapat
terjadi?”
－ Dari
berbagai
jawaban
siswa
guru
menjelaskan materi secara rinci
Mengorganisa Menanya ( Critical Thinking )
sikan Peserta  Guru memberikan kesempatan pada peserta
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No.

Tahapan
/Syntax
Didik

Kegiatan

Membimbing
Penyelidikan

Individu Dan
Kelompok

Mengembangk
an
Dan
Menyajikan
Hasil Karya

Menganalisa
&
Mengevaluasi
Proses
Pemecahan

Masalah


didik untuk mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan, yang berkaitan dengan
materi/gambar yang terdapat pada buku siswa
atau yang disajikan oleh guru dan dijawab
melalui kegiatan pembelajaran, Peserta didik
mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil
pengamatan terhadap masalah yang dikaji
 Satu di antara peserta didik dari wakil
kelompok diminta menuliskan rumusan
pertanyaan di papan tulis.
Mengumpulkan Informasi (Kegiatan Literasi &
Collaboration)
Secara berkelompok peserta didik mengumpulkan
berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab,
cermat dan kreatif yang dapat mendukung jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari
buku paket maupun sumber lain seperti internet.
melalui kegiatan:
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah mengenai
persilangan monohibrid dominan dan monohibrid
intermediet.
Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama & Berpikir
Kritis)
－ Guru memberikan lembar kerja siswa dan
busy book berbasis masalah kegiatan 1 yaitu
persilangan
monohibrid
dominan
dan
monohibrid intermediet.
－ Peserta didik mengasosiasi data yang
ditemukan dari percobaan dengan berbagai data
lain dari berbagai sumber, mengembangkan
hasil dan menyajikan hasil karya selanjutnya,
menyajikannya dalam bentuk presentasi yang
ditanggapi langsung oleh kelompok lain.
Mengomunikasikan Critical Berkomunikasi)
& Creativity (Kreativitas)
Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap
masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan
dievaluasi.
Peserta melakukan evaluasi dalam bentuk curah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan yang telah
mereka lakukan.
Guru dan Peserta didik
menarik sebuah

Alokasi
Waktu
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No.

Tahapan
/Syntax

Kegiatan

Alokasi
Waktu

kesimpulan tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru
dilakukan tentang persilangan monohibrid dominan
dan monohibrid intermediet.
3.

10 menit
Penutup
Peserta didik diminta melakukan reﬂeksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan
model pembelajaran yang digunakan.
Memberikan tugas kepada peserta didik (PR), dan mengingatkan
peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas
dipertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Berdoa dan Memberi salam.
Pertemuan 3 (2 x 40 menit)

No.
1.

Tahapan
/Syntax
Pembuka
Penguatan
Pendidikan
Karakter
Apersepsi

Motivasi

Orientasi

Kegiatan

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam
dan melakukan absensi sebagai sikap disiplin
Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa
Mengaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap
materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi
dengan bertanya, tentang materi, misalnya:
“Guru menceritakan bahwa ketika seorang petani
menyilangkan tanaman akan menghasilkan
keturunan yang bervariasi, misalnya petani
menyilangkan biji kacang kapri bulat warna kuning
disilangkan
dengan
sesamaanya
akan
manghasilkan keturunan yang bevariasi dan
terdapat keturunan yang beda dengan induknya,
mengapa hal itu dapat terjadi?
Guru menayangkan gambar persilangan dihibrid:
Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang
akan dipelajari:
－
Berdasarkan gambar tersebut, menurut kalian
adakah variasi keturunan yang berbeda atau
muncul sifat baru ? sebutkan!, mengapa hal
tersebut dapat terjadi?
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Alokasi
Waktu
10 menit
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No.

2.

Tahapan
/Syntax
Mengorganisa
si
Kegiatan Inti
Orientasi
Peserta Didik
Kepada
Masalah

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Guru membagi siswa dalam kelompok. Setiap
kelompok terdiri 4-5 siswa

Mengamati (Literasi)
 Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan
untuk memusatkan perhatian pada materi
Persilangan dihibrid melalui pendekatan saintifik
(mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasi/eksperimen, mengasosiasikan mengolah
informasi, mengomunikasikan)
 Guru
Menayangkan
video
mengenai
persilangan dihibrid.
 Peserta
didik
bersama
kelompoknya
melakukan pengamatan berkaitan dengan
materi Persilangan dihibrid
 Peserta didik dapat mencermati video tentang
tahapan persilangan dihibrid
 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil
pengamatannya dan mencatat fakta-fakta yang
ditemukan, serta menjawab pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada
video.
Mengorganisa Menanya ( Critical Thinking )
 Guru memberikan kesempatan pada peserta didik
sikan Peserta
untuk
mengidentifikasi
sebanyak
mungkin
Didik
pertanyaan, yang berkaitan dengan materi/gambar
yang terdapat pada buku siswa atau yang disajikan
oleh guru
dan dijawab melalui kegiatan
pembelajaran, Peserta didik
mengajukan
pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan terhadap
masalah yang dikaji misalnya :
 Sebutkan langkah-langkah skema persilangan
dihibrid?
Satu di antara peserta didik dari wakil kelompok
diminta menuliskan rumusan pertanyaan di papan
tulis.
Membimbing
Mengumpulkan Informasi (Kegiatan Literasi &
Penyelidikan
Collaboration)
 Secara berkelompok peserta didik mengumpulkan
Individu Dan
berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab,
Kelompok
cermat dan kreatif yang dapat mendukung jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari
buku paket maupun sumber lain seperti internet.
melalui kegiatan:

60 menit
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No.

Tahapan
/Syntax

Kegiatan

Mengembangk
an
Dan
Menyajikan
Hasil Karya

Menganalisa
&
Mengevaluasi
Proses
Pemecahan

Masalah


3.

Alokasi
Waktu

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah mengenai
Persilangan dihibrid.
Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama & Berpikir
Kritis)
－ Guru memberikan lembar kerja siswa dan
busy book berbasis masalah kegiatan 3 yaitu
persilangan dihibrid
－ Peserta didik mengasosiasi data yang
ditemukan dari percobaan dengan berbagai data
lain dari berbagai sumber, mengembangkan
hasil dan menyajikan hasil karya selanjutnya,
menyajikannya dalam bentuk presentasi yang
ditanggapi langsung oleh kelompok lain.
Mengomunikasikan Critical Berkomunikasi)
& Creativity (Kreativitas)
Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap
masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan
dievaluasi.
Peserta melakukan evaluasi dalam bentuk curah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan yang telah
mereka lakukan.
Guru dan Peserta didik
menarik sebuah
kesimpulan tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru
dilakukan tentang persilangan dihibrid

10 menit
Penutup
Peserta didik diminta melakukan reﬂeksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan
model pembelajaran yang digunakan.
Memberikan tugas kepada peserta didik (PR), dan mengingatkan
peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas
dipertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Berdoa dan Memberi salam.
Pertemuan 4 (2 x 40 menit)

No.
1.

Tahapan
/Syntax
Pembuka
Penguatan

Kegiatan

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam

Alokasi
Waktu
10 menit
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No.

Tahapan
/Syntax
Pendidikan
Karakter
Apersepsi

Motivasi

2.

Kegiatan

Alokasi
Waktu

dan melakukan absensi sebagai sikap disiplin
Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa
Mengaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap
materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi
dengan bertanya, tentang materi, misalnya:
－ “Siapa yang pernah melakukan tes buta
warna?“Tahukah kamu apa itu buta warna?”
Guru menunjukan gambar buku ishihara atau buku
tes buta warna

Guru mengajukan pertanyaan yaitu:
“Tebaklah angka di dalam buku ishihara tersebut!”
－
“Mengapa ketika ada yang sulit membedakan
warna atau menyebutkan angka yang kurang tepat
dapat disebut buta warna? mengapa fenomena
tersebut dapat terjadi?
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Orientasi
Mengorganisa Guru membagi siswa dalam kelompok. Setiap
kelompok terdiri 4-5 siswa
si
Kegiatan Inti
60 menit
Orientasi
Mengamati (Literasi)
Peserta Didik － Guru menampilan gambar skema persilangan
Kepada
kelainan sifat buta warna dapat diturunkan:
Masalah

－ Guru meminta siswa untuk mengamati gambar
tersebut
－ Guru bertanya kepada siswa “Mengapa gen
pembawa sifat suatu penyakit pada salah satu
kromosom X
dapat dikatakan normal
dibandingkan pada laki-laki jika kormosom X
mengandung gen sifat suatu penyakit langsung
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No.

Tahapan
/Syntax

Kegiatan

terkena penyakit?
 Dari
berbagai
jawaban
siswa
guru
menjelaskan materi secara rinci.
Mengorganisa Menanya ( Critical Thinking )
sikan Peserta  Guru memberikan kesempatan pada peserta
didik untuk mengidentifikasi sebanyak
Didik
mungkin pertanyaan, yang berkaitan dengan
materi/gambar yang terdapat pada buku siswa
atau yang disajikan oleh guru dan dijawab
melalui kegiatan pembelajaran, Peserta didik
mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil
pengamatan terhadap masalah yang dikaji
 Satu di antara peserta didik dari wakil
kelompok diminta menuliskan rumusan
pertanyaan di papan tulis.
Membimbing
Mengumpulkan Informasi (Kegiatan Literasi &
Penyelidikan
Collaboration)
 Secara berkelompok peserta didik mengumpulkan
Individu Dan
berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab,
Kelompok
cermat dan kreatif yang dapat mendukung jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari
buku paket maupun sumber lain seperti internet.
melalui kegiatan:
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah mengenai
kelainan sifat pada manusia yang diturunkan
Mengembangk Menalar/Mengasosiasi (Kerjasama & Berpikir
an
Dan Kritis)
Menyajikan
－ Guru memberikan lembar kerja siswa dan
Hasil Karya
busy book berbasis masalah kegiatan 3 yaitu
kelainan sifat pada manusia yang diturunkan.
－ Peserta didik mengasosiasi data yang
ditemukan dari percobaan dengan berbagai data
lain dari berbagai sumber, mengembangkan
hasil dan menyajikan hasil karya selanjutnya,
menyajikannya dalam bentuk presentasi yang
ditanggapi langsung oleh kelompok lain.
Menganalisa
Mengomunikasikan Critical Berkomunikasi)
&
& Creativity (Kreativitas)
Mengevaluasi Setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap
masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan
Proses
dievaluasi.
Pemecahan

Alokasi
Waktu
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No.

3.

J.

Tahapan
Kegiatan
Alokasi
/Syntax
Waktu
 Peserta melakukan evaluasi dalam bentuk curah
Masalah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan yang telah
mereka lakukan.
 Guru dan Peserta didik
menarik sebuah
kesimpulan tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru
dilakukan tentang kelainan sifat pada manusia yang
diturunkan
10 menit
Penutup
Peserta didik diminta melakukan reﬂeksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan
model pembelajaran yang digunakan.
Memberikan tugas kepada peserta didik (PR), dan mengingatkan
peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas
dipertemuan berikutnya
Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Berdoa dan Memberi salam.
Penilaian
Penilaian

Bentuk instrumen

Afektif

Lembar observasi

Kognitif

Soal pilihan ganda dan esai

Psikomotorik

Lembar observasi
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LEMBAR KERJA SISWA 1
KEANEKARAGAMAN GENETIK PADA MANUSIA
Kelompok :
Kelas:
A. Tujuan:
Siswa

mampu

melihat

variasi

dalam

populasi

manusia

dengan

memperhatikan adanya persamaan dan perbedaan fenotipe setiap individu
B. Alat dan Bahan
Lembar kerja siswa, cakram dan alat tulis
C. Cara Kerja
1.

Cakram genetika disiapkan! Ciri yang dapat diamati sebagai berikut:
a.

Ujung telinga (cuping) yang bebas (dominan) dan melekat (resesif)

b.

Ibu jari yang dapat membengkok (dominan) dan yang tidak (resesif)

c.

Bulu mata panjang (dominan) dan pendek (resesif)

d.

Rambut yang tidak lurus (dominan) dan yang lurus (resesif)

e.

Adanya rambut pada ruas tengah pada jari-jari tangan (dominan) dan
tidak ada rambut (resesif)

f.
2.

Golongan darah: A, B, AB, dan O

Ciri-ciri yang ada pada diri sendiri dan anggota kelompok ditentukan sesuai
dengan 6 ciri yang ada pada cakram genetika !

3.

Cakram genetika dimulai dari bagian tengah dengan ciri pertama kemudian
tarik garis yang sesuai!
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4.

Selanjutnya garis lingkaran kedua dipindah dengan ditentukan sifat
selanjutnya dan demikian seterusnya, sampai lingkaran terluar yaitu tipe
golongan darah!

5.

Terakhir

angka yang tertulis pada bagian terluar lingkaran dibaca!

6.

Nilai indeks keragaman yang diperoleh dicatat dan digabungkan dengan data
kelompok!

7.

Cakram genetika digunakan untuk dituliskan dalam tabel (dimulai dari
lingkaran terdalam menuju luar sesuai dengan daerahnya).

D. Pertanyaan Diskusi
Amati gambar cakram genetika di bawah ini!
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1) Apa yang dimaksud cakram genetika? Apa saja ciri-ciri yang akan diketahui
perbedaan dari masing-masing individu ? (Sebutkan minimal 5)
2) Apa artinya semakin besar dan semakin kecil nilai indeks keragaman yang
diperoleh?
3) Apa artinya jika angka indeks antar individu semakin dekat dan semakin
jauh?
4) Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keanekargaman genetik manusia
dari hasil percobaan tersebut! (sebutkan minimal 2)
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No.
1.

Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa dan Rubrik penilaian
Keanekaragaman Genetis Pada Manusia
Kunci jawaban
Rubrik penilaian
Apa
yang
dimaksud
keanekaragaman genetik? Dan
apa saja ciri-ciri yang akan
diketahui
perbedaan
dari
masing-masing individu?
Jawab:
Keanekaragaman
genetik
adalah variasi karakteristik
yang ada diwariskan pada
populasi spesies yang sama.
Ciri-ciri yang akan diketahui
perbedaan dari masing-masing
individu meliputi:
a. Ujung telinga (cuping)
yang bebas dan melekat
b. Ibu jari yang dapat
membengkok dan yang
tidak
c. Bulu mata panjang dan
pendek
d. Rambut yang tidak lurus
dan yang lurus
e. Adanya rambut pada ruas
tengah
pada
jari-jari
tangan
dan tidak ada
rambut
f. Golongan darah: A, B,
AB, dan O

Skor 6 : jika menuliskan pengertian
keanekaragaman
genetik
dan
menyebutkan minimal 5 ciri yang akan
diketahui
perbedaan
dari
masing-masing
individu
dengan
lengkap dan tepat.
Skor 5: jika menuliskan pengertian
keanekaragaman
genetik
dan
menyebutkan minimal 4 ciri yang akan
diketahui
perbedaan
dari
masing-masing
individu
dengan
lengkap dan tepat.
Skor 4: jika menuliskan pengertian
keanekaragaman
genetik
dan
menyebutkan minimal 3 ciri yang akan
diketahui
perbedaan
dari
masing-masing
individu
dengan
lengkap dan tepat.
Skor 3: jika menuliskan pengertian
keanekaragaman
genetik
dan
menyebutkan minimal 2 ciri yang akan
diketahui
perbedaan
dari
masing-masing
individu
dengan
lengkap dan tepat.
Skor 2: jika menuliskan pengertian
keanekaragaman
genetik
dan
menyebutkan minimal 1 ciri yang akan
diketahui
perbedaan
dari
masing-masing
individu
dengan
lengkap dan tepat.
Skor 1: jika hanya menuliskan
pengertian keanekaragaman genetik
tepat.
Skor 0: apabila tidak menjawab atau
salah salah menjawab

Skor
maksimal
6
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No.
2.

3.

4.

Kunci jawaban

Rubrik penilaian

Apa artinya semakin besar dan
semakin kecil angka indeks
genetika yang diperoleh?
Jawab: semakin besar angka
indeks genetika seseorang
maka orang tersebut semakin
tinggi sifat resesifnya. Jika
semakin besar angka indeks
genetiknya maka menunjukan
bahwa
individu
tersebut
semakin
tinggi
sifat
dominannya.
Apa artinya jika angka indeks
antar individu semakin dekat
dan semakin jauh?
Jawab:
Semakin dekat angka indeks
genetiknya
maka
akan
semakin dekat kekerabatan
antar individu tersebut karena
persamaannya sifat semakin
banyak. Sebaliknya semkin
jauh angka indeks genetiknya
maka semakin jauh hubungan
kekerabatan antar individu
tersebut karena persamaan
sifatnya smeakin sedikit.

Skor 2: jika menjelaskan maksud
semakin besar dan semakin kecil
angka indeks genetika yang diperoleh
dengan lengkap dan benar.
Skor 1: jika hanya menjelaskan salah
satu maksud dari semakin kecil angka
indeks genetika yang diperoleh atau
semakin rendah angka genetik yang
diperoleh dnegan benar.
Skor 0: apabila tidak menjawab atau
salah salah menjawab

Skor
maksimal
2

Skor 2: jika menuliskan maksud
angka indeks antar individu semakin
dekat dan semakin jauh dengan
lengkap dan benar
Skor 1; jika hanya menjelaskan salah
satu angka indeks antar individu
semakin dekat atau semakin jauh saja
dengan benar
Skor 0: apabila tidak menjawab atau
salah salah menjawab

2

Faktor apa saja yang dapat Skor 2: jika menyebutkan 2 faktor
mempengaruhi
yang
dapat
mempengaruhi
keanekargaman
genetis keanekargamana genetis manusia
manusia dari hasil percobaan dengan tepat
tersebut! (sebutkan minimal 2) Skor 1: jika hanya menyebutkan 1
Jawab:
faktor yang dapat mempengaruhi
- Variasi
geentik pada keanekargamana genetis manusia
manusia dipengaruhi oleh dengan tepat
faktor gen (keturunan) dan Skor 0: apabila tidak menjawab atau
variasi non genetik yaitu salah menjawab
dipengaruhi oleh
- Faktor lingkungan seperti:
intensitas
cahaya,
kelembapan, PH dll.
Total skor maksimal
Nilai = Skor yang di peroleh/skor maksimal x 100

2

12
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LEMBAR KERJA SISWA II
PERSILANGAN MONOHIBRID DOMINAN PENUH
DAN DOMINAN TAK PENUH
Kelompok :
Kelas:
A. Tujuan
Mencari perbandingan fenotipe dan genotipe hasil persilangan monohibrid
dominan penuh dan dominan tak penuh.
B. Alat dan Bahan
Lembar kerja siswa dan busy book berbasis masalah
C. Cara Kerja
1) Diskusikan bersama kelompokmu mengenai persilangan monohibrid dominan
penuh dan intermediet sesuai dengan yang ada di dalam busy book berbasis
masalah!
2) Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar!
D. Pertanyaan Diskusi
1) Berapakah perbandingan genotipe dan fenotipe persilangan monohibrid
dominan penuh pada F2?
2) Berapakah perbandingan genotipe dan fenotipe persilangan monohibrid
intermediet pada F2?
3) Berapakah peluang munculnya keturunan bergenotipe sama seperti induknya
yang dominan pada keturunan F2 persilangan monohibrid dominan penuh?
mengapa bisa demikian?
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4) Berapa persentase genotipe baru yang muncul pada keturunan F2 dari
persilangan monohibrid intermediet? Mengapa bisa demikian?
5) Tuliskan 2 perbedaan persilangan monohibrid dominan penuh dan
intermediet!
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Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa dan Rubrik penilaian
Persilangan Monohibrid Dominan Penuh dan Intermediet
No.
1.

Kunci jawaban

Rubrik penilaian

Berapakah perbandingan genotipe dan
fenotipe
persilangan
monohibrid
dominan penuh pada F2?
Jawab:
Perbandingan genotipe = BB:Bb:bb =
1:2:1
Perbandingan fenotipe = Bulat: keriput =
3:1

Skor 2: jika menjawab
perbandingan genotipe
dan fenotipe secara
lengkap dan benar
Skor 1: jika hanya
menjawab salah satu
perbandingan genotipe
atau
perbandingan
fenotipe saja dengan
benar
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau salah
menjawab

(P1)
(G1)
(F1)

BB
B

bb
b
Bb

Skor
maksimal
2

F2 = F1 >< F1
(P2)

Bb

(G2)

Bb
B
B
B
b

(F2)

2.

B

b

B

BB
(bulat)

Bb
(bulat)

b

Bb
(bulat)

bb
(keriput)

Berapakah perbandingan genotipe dan
fenotipe
persilangan
monohibrid
intermediet pada F2
Jawab: perbandingan genotipe :
HH:Hh:hh = 1:2:1
Perbandingan fenotipe:
Hitam:abu-abu: putih = 1:2:1

Skor 2: jika menjawab
perbandingan genotipe
dan fenotipe secara
lengkap dan benar
Skor 1: dika hanya
menjawab salah satu
perbandingan genotipe

2
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No.

Kunci jawaban

(P1)

HH

(G1)
(F1)

H

Rubrik penilaian

Skor
maksimal

atau
perbandingan
fenotipe saja dengan
benar
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau salah
menjawab

hh
h
Hh

F2 = F1 >< F1
(P2)

Hh

Hh

(G2)
H
H
h
h
(F2)

H
h
3.

H

h

HH
(Hitam)
Hh
(abu-abu)

Hh
(abu-abu)
hh
(putih)

Berapakah peluang munculnya keturunan
bergenotipe sama seperti induknya pada
keturunan F2 persilangan monohibrid
dominan penuh?
mengapa bisa
demikian?
Jawab: peluang munculnya keturunan
bergenotipe sama seperti induknya pada
persilangan monohibrid dominan adalah
bulat yaitu 75%. Hal ini dikarenakan
persilangan mohibrid dominan penuh
keturunan yang dihasilkan mengikuti
induk yang dominan sehingga bulat
mewarisi sifat induk yang dominan
dengan presentase paling besar atau
paling banyak muncul.

Skor 2: jika menuliskan
peluang
munculnya
keturunan bergenotipe
sama seperti induknya
pada
keturunan
F2
persilangan monohibrid
dominan penuh dengan
benar
skor 1: jika menuliskan
peluang
munculnya
keturunan bergenotipe
sama seperti induknya
pada
keturunan
F2
persilangan monohibrid
dominan dengan benar
tetapi tidak disertai
alasannya
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau salah
menjawab

2
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No.

Kunci jawaban

Rubrik penilaian

4.

Berapa persentase genotipe baru yang
muncul pada keturunan F2 dari
persilangan monohibrid intermediet?
Jawab:
Presentase genotipe yang baru yaitu Hh
menunjukan sifat abu-abu dengan
presentase 50%. hal ini dapat terjadi
karena
persilangan
monohibrid
intermediet tidak mengikuti induk yang
dominan
ataupun
resesif,sehingga
keturuan F1 yang dihasilkan memiliki
sifat abu-abu dan paling besar presentase
kemungkinan pada keturunan F2

5.

Tuliskan 2 perbedaan persilangan
monohibrid
dominan
penuh
dan
intermediet!
Jawab:
─
Persilangan monohibrid dominan
penuh
memiliki
perbandingan
genotipe = 3:1 dan fenotipe = 1:2:1.
Sedangkan monohibrid intermediet
meimiliki perbandingan genotipe=
1:2:2 dan fenotipe= 1:2:1
─
Keturunan F1 pada persilangan
monohibrid dominan penuh sama
dengan induk yang dominan
sedangkan keturunan F1 pada
persilangan monohibrid intermediet
tidak sama dengan induk yang
dominan maupun resesif.
Total skor maksimal
Nilai = Skor yang di peroleh/skor maksimal x 100

Skor
maksimal
2

Skor 2: jika menuliskan
peluang genotipe baru
yang
muncul
pada
keturunan
F2
dari
persilangan monohibrid
intermediet
dengan
benar
skor 1: jika menuliskan
peluang
munculnya
keturunan genotipe baru
yang
muncul
pada
keturunan
F2
dari
persilangan monohibrid
intermediet
dengan
benar
tetapi
tidak
disertai alasannya
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau salah
menjawab
Skor 2: jika menuliskan 2
perbedaan persilangan
monohibrid
dominan
penuh dan intermediet
dengan
benar
dan
lengkap
Skor 1: jika hanya
menuliskan
satu
pembedan persilangan
monohibrid
dominan
penuh dan intermediet
dengan benar.
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau salah
menjawab

10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149

LEMBAR KERJA SISWA III
PERSILANGAN DIHIBRID
Kelompok :
Kelas:
A. Tujuan
Mencari perbandingan fenotipe dan genotipe hasil persilangan dihibrid
B. Alat dan Bahan
Lembar kerja siswa dan busy book berbasis masalah
C. Cara Kerja
1) Diskusikan bersama kelompokmu mengenai persilangan dihibrid sesuai
dengan yang ada di dalam busy book berbasis masalah!
2) Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar!
D. Pertanyaan Diskusi
1) Berapakah perbandingan genotipe dan fenotipe persilangan dihibrid dari
kegiatan yang telah kalian lakukan?
2) Jika pada F2 diperoleh 3.600 tanaman maka berapa jumlah tanaman kacang
polong berbentuk halus warna kuning seperti yang diharapkan Bu Novi?
3) Tuliskan 2 perbedaan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid!
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Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa dan Rubrik penilaian
Persilangan Dihibrid
No.
1

Kunci jawaban

Rubrik penilaian

Berapakah perbandingan genotipe dan
fenotipe persilangan dihibrid dari
kegiatan yang telah kalian lakukan?
Jawab:
Perbandingan genotipe F2 =
HHKK:HHKk:HhKK:HhKk:
HHkk:Hhkk:hhKK:hhKk:hhkk
=
1:2:2:4:1:2:2:2:1
Perbandingan fenotipe FE =
Halus
kuning:halus
hijau:keriput
kuning: keriput hijau= 9:3:3:1
(P1)
HHkk
hhKK

Skor 2: jika menuliskan
perbandingan genotipe dan
fenotipe
persilangan
dihibrid dengan benar
Skor 1: jika hanya
menuliskan genotipe saja
atau fenotipe persilangan
dihibrid dengan benar
Skor 0: apabila tidak
menjawab
atau
salah
menjawab

(G1)
(F1)
(P2)
(G2)

(F2)

Hk

Skor
maksimal
2

hK
HhKk

F2 = F1 >< F1
HhKk
HK
Hk
hK
hk
H
Hk

HhKk
HK
Hk
hK
hk
hK

hk

HK

2

HH HH Hh Hh
KK Kk KK Kk
Hk HH HH Hh Hh
Kk kk Kk kk
hK Hh Hh hh hh
KK Kk KK Kk
hk Hh Hh hh Hh
Kk kk Kk kk
Jika pada F2 diperoleh 3.600 tanaman
maka berapa jumlah tanaman kacang
polong yang diharapkan Bu Novi yaitu
berbentuk halus warna kuning?
Jawab:
Jumlah tanaman kacang polong
berbentuk halus warna kuning dari
skema persilangan adalah 9, maka

Skor 2: jika menjelaskan 2
secara
rinci
disertai
dengan
perhitungannya
dengan benar
Skor 1: jika hanya
menyebutkan
jumlah
tanamannya dengan benar
tetapi
tanpa
disertai
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3

dapat dihitung:
9
x3600  2.025
16
Jadi kacang polong berbentuk halus
warna kuning terdapat 2.025 tanaman.
Tuliskan 2 perbedaan persilangan
monohibrid dan persilangan dihibrid?
Jawab:
- Jika
persilangan
monohibrid
induk memiliki satu sifat beda
sedangkan persilangan dihibrid
induk memiliki 2 sifat beda
- Perbandingan
fenotipe
pada
monohibrid = 3:1 sedangkan pada
dihibrid
perbandingan
fenotipenya: 9:3:3:1

perhitungannya
Skor 0: apabila
menjawab
atau
menjawab

tidak
salah

Skor 2: jika menuliskan 2
perbedaan
persilangan
monohibrid
dan
persilangan
dihibrid
dengan tepat
Skor 1: jika hanya
menuliskan 1 perbedaan
persilangan
monohibrid
dan persilangan dihibrid
dengan tepat
Sk0r 0 : apabila tidak
menjawab
atau
salah
menjawab

Total skor maksimal
Skor yang di peroleh/skor maksimal x 100 = nilai

2

6
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LEMBAR KERJA SISWA IV
PENYAKIT MENURUN TERPAUT KROMOSOM X
Kelompok :
Kelas:
A. Tujuan
1) Menentukan ekspresi genotipe dan fenotipe untuk sifat buta warna
2) Menentukan pewarisan golongan darah manusia
B. Alat dan Bahan
Lembar kerja siswa dan busy book berbasis masalah
C. Cara Kerja
1) Diskusikan bersama kelompokmu mengenai penurunan sifat buta warna dan
penurunan golongan darah sesuai dengan yang ada di dalam busy book
berbasis masalah!
2) Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar!
D. Pertanyaan Diskusi
1) Sifat buta warna Rudi diwariskan dari siapa? Mengapa hal tersebut dapat
terjadi?
2) Berapakah persentase keturunan orang tua Rudi yang menderita buta warna
dan normal?
3) Bagaimana alasan yang dapat kalian jelaskan kepada Pak Tono dan Bu Tini
melalui skema persilangan yang telah kalian lakukan!
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No.
1.

2.

Kunci jawaban Lembar Kerja Siswa dan Rubrik penilaian
Penyakit Menurun Terpaut Kromosom X
Kunci jawaban
Rubrik penilaian
Sifat buta warna Rudi diwariskan
dari siapa? Mengapa hal tersebut
dapat terjadi?
Jawab: sifat buta warna Rudi
diwariskan dari ibunya. Hal ini
dapat terjadi karena Ibu Rudi
memiliki genotipe yang terdapat
gen buta warna. Maka ketika
menikah
dengan
laki-laki
bergenotipe normal keturunan anak
laki-laki akan menderita buta
warna yang diwariskan dari ibunya
(criss cross).
Berapakah persentase keturunan
orang tua Rudi yang menderita
buta warna dan normal?
Jawab:
Persentase keturunan yang normal
= 50%
Persentase
keturunan
yang
menderita buta warna = 50%
(P1)

XbwXbw

XY

(G1)
bw

(F1)

X

Y

bw

bw

X

X

X

Xbw

Xbw X

X

Y

Skor 2 : jika menyebutkan
penyebab sifat buta warna
Rudi dapat terkena buta
warna dan menjelaskan
alasnnya sengan tepat
Skor
1:
jika
hanya
menyebutkan
penyebab
sifat buta warna Rudi dapat
terkena buta warna tetapi
alasannya kurang tepat
Skor 0: Skor 0: apabila
tidak menjawab atau salah
menjawab.
Skor 2 : jika menuliskan
persentase keturunan orang
tua Rudi yang menderita
buta warna dan normal
dengan tepat
Skor 1: jika hanya dapat
menuliskan
keturunan
orang tua Rudi yang
menderita buta warna saja
atau normal saja dnegan
tepat
Skor 0: apabila tidak
menjawab
atau
salah
menjawab.

Skor
maksimal
2

2

Xbw Y

Xbw X = normal carier
Xbw Y = buta warna
Xbw X = normal carier
Xbw Y = buta warna

3.

Bagaimana alasan yang dapat
kalian jelaskan kepada Pak Tono
dan Bu Tini mengenai golongan
darah Andi yaitu O melalui skema

Skor 2: jika menuliskan
skema
persilangan
pewarisan gen golongan
darah Pak Tono dan Bu

2
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persilangan yang telah kalian
lakukan?
Jawab:
Pak Tono yang memiliki golongan
darah A bergenotipe heterozigot
yaitu IAIO dan Bu Tini yang
memiliki golongan darah B
bergenotipe heterodigot yaitu IBIO
maka akan memiliki kemungkinan
keturunan
bergolongan
darah
seperti: A, AB, B, dan O
(P1)
IAIO
IBIO
(G1)
IA
IO

(F1)

Tini dengan benar dan
alasan yang tepat
Skor
2:
jika
hanya
menuliskan
skema
persilangan pewarisan gen
golongan darah dengan
benar tetapi tidakl diberi
alasannya.
Skor 0: apabila tidak
menjawab
atau
salah
menjawab.

IB
IAIB
IBIO
IO
IAIO
IOIO
IAIB = golongan darah AB
IBIO = golongan darah B
IAIO = golongan darah A
IOIO = golongan darah O
Total skor maksimal
Skor yang di peroleh/skor maksimal x 100 = nilai

6
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No
KD
3.3

4.3

Kompetensi Dasar

KISI-KISI SOAL EVALUASI METERI PEWARISAN SIFAT
Materi
No
IPK
IPK

Menerapkan konsep Molekul
yang 3.3.1
pewarisan
sifat mendasari
dalam pemuliaan dan pewarisan sifat
kelangsungan
3.3.2
makhluk hidup
3.3.3
Menyajikan
hasil
penelusuran
3.3.4
informasi
dari
berbagai
sumber Hukum Pewarisan 3.3.5
terkait
tentang Sifat
tanaman dan hewan
3.3.6
hasil pemuliaan

3.3.7

3.3.8

Menentukan materi genetik yang
bertanggung jawab dalam pewarisan
sifat
Menjelaskan hubungan antara DNA,
RNA, dan kromosom
Membedakan tipe kromosom pada
manusia (autosom dan gonosom)
Menentukan peranan materi genetik
dalam penentuan sifat
Membedakan hukum mendel 1 dan
hukum mendel II
Menentukan
hasil
persilangan
monohibrida dominan dan inetrmediet
melalui diagram sesuai hukum
pewarisan sifat
Memecahkan
hasil
persilangan
dihibrida melalui diagram sesuai
hukum pewarisan sifat
Memberi contoh karakteristik anggota
keluarga untuk menentukan hukum
pewarisan sifat

No soal
PG
2

Essi
1

Ranah Kognitif
PG
C2

1

C2

5

C2

8

C3

3

C2

4

2

C3

3

9

Esai
C3

C4

C4

C2
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No
KD

Kompetensi Dasar

Materi

No
IPK

Pewarisan sifat pada 3.3.9
makhluk hidup dan
kelainan sifat yang
diturunkan
3.3.10

Penetapan
3.3.11
pewarisan
sifat
dalam
pemuliaan
makhluk hidup

IPK
Menganalisis mekanisme pewarisan
Penyakit/kelainan sifat pada manusia
Membuat
bagan
persilangan
golongan darah sesuai dengan data
yang telah disajikan
Menelaah penetapan pewarisan sifat
dalam pemuliaan tumbuhan dan hewan

No soal
PG
6

Essi
4

7

10

5

Ranah Kognitif
PG
C4

Esai
C4

C4

C4

C2

C4
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LAMPIRAN SOAL EVALUASI MATERI PEWARIASAN SIFAT
I.

Pilihan Ganda

1.

pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah....

a.

DNA berbentuk double heliks terpilir dalam bentuk kromosom dan berada di
dalam inti sel

b.

DNA berbentuk double heliks terpilir dalam bentuk kromosom dan berada di
luar inti sel

c.

kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel

d.

DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada dalam inti sel

2.

Urutan istilah kromosom yang sentromernya berada di tengah, di ujung, dan
di dekat kromosom adalah

a.

metasentrik, telosentrik, dan akrosentrik

b.

metasentrik, akrosentrik, dan telosentrik

c.

metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik

d.

akrosentrik, telosentrik, dan metasentrik

3.

Pernyataan yang benar mengenai Hukum II Mendel adalah....

a.

gen bepisah secara acak saat pembentukan gamet

b.

gen berpisah secara acak saat fertilisasi

c.

gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet

d.

gen bertemu secara acak saat fertilisasi

4.

Jeruk berbuah manis (MM) disilangkan dengan jeruk berbuah asam (mm). FI
yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis (Mm). jika sesama F1
disilangkan dihasilkan keturunan kedua (F2). jika pada F2 diperoleh 240
keturunan, jumlah kromosom berbuah manis heterozigot aadalah..

a.

60

b.

120

c.

90

d.

240
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5.

Berikut ini adalah pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia:
(1) Jumlah kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang
(2) Jumlah kromosom tubuh manusia adalah 44
(3) Jumlah kromosom tubuh manusia secara keseluruhan adalah 46
(4) Jumlah kromosom sex manusia adalah 2 pasang
(5) Jumlah kromosom sex manusia adalah 4
Pernyataan yang benar adalah.…

a.

1, 2, 3

b. 1, 3
c.

2, 4

d. 4 saja
6.

Perhatikan peta silsilah keturunan hemofilia berikut!

Dari peta silsilah diatas, nomor 1 dan 2 berfenotipe…
a.

normal dan hemofilia

b.

normal dan carier

c.

keduannya carier

d.

hemofilia dan carier

7.

Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 6 orang anak. Diketahui ayah
bergolongan darah O, 3 orang anaknya bergolongan darah O. Hal yang tidak
mungkin dari golongan darah ibu adalah…

a.

A homozigot

b.

A heterozigot

c.

B heterozigot

d.

O
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8.

Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang
bersaudara adalah....

a.

membandingkan tipe darah mereka

b.

membandingkan tulisan tangan mereka

c.

membandingkan gen mereka

d.

membandingkan sidik jari mereka

9.

Telah dilahirkan dua bayi kembar, yang satu laki-laki dan yang satu
perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik
mereka adalah.…

a.

bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah

b.

bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu

c.

bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya

d.

bayi laki-laki mewarisi sifat hanya dari ayah dan bayi perempuan mewarisi
sifat hanya dari ibu

10. Cermati syarat-syarat dilakukan persilangan tanaman berikut:
1) Kedua tanaman tidak harus mempunyai sifat baik
2) Kedua tanaman harus satu spesies
3) Kedua tanaman harus mempunyai sifat yang sama
4) Kedua tanaman disilangkan hingga memperoleh sifat yang diinginkan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan silang
adalah…
a.

1), 2), dan 3

b.

1), dan 3)

c.

2) dan 4)

d.

4)
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II. Esai!
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat1!
1. Mengapa jumlah kromosom dalam tubuh manusia selalu tetap? Jelaskan
alasan anda !
2. Persilangan tumbuhan kacang ercis berbiji bulat dengan tumbuhan berbiji
keriput. Sifat bulat dominan terhadap sifat keriput. Tentukan rasio fenotipe
pada F2!
3. Seorang petani mempunyai dua pohon mangga. Pohon I mempunyai sifat
berbuah jarang dan rasanya manis. sedangkan pohon II berbuah lebat dan
rasanya hambar.
Persilangan antara kedua pohon mangga tersebut menghasilkan turunan
pertama (F1) seluruhnya pohon mangga berbuah lebat dan rasanya manis.
Jika diketahui sifat buah lebat ditentukan oleh gen L, sifat buah jarang
ditentukan oleh gen I, sifat buah rasa manis ditentukan oleh gen M, dan sifat
buah rasa hambar ditentukan oleh gen m, buatlah bagan persilangannya
hingga ditemukan perbandingan genotipe dan fenotipe F2!
4. Perkawinan antara laki-laki dan wanita berpenglihatan normal mempunyai
seorang anak laki-laki buta warna dan anak perempuan berpenglihatan
normal. Dalam kasus ini bagaimana genotipe pasangan tersebut? Jelaskan
melalui skema persilangan!
5. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan tanaman dan hewan untuk
menghasilkan tanaman dan hewan unggul. Mengapa manusia dapat
memanfaatkan pengetahuan tentang genetika? Berikan minimal 2 contoh!
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KUNCI JAWABAN
I.

Pilihan Ganda
1. a

6. b

2. a

7. a

3. c

8. c

4. b

9. c

5. b

10.c

II. Esai
1. Jumlah kromosom dalam tubuh manusia selalu tetap, hal jni merupakan salah
satu tujuan dari adanya pembelahan sel meiosis yang terjadi pada saat
spermatogenesis

dan

oogenesisi.

Pembelahan

sel

meiosis

akan

mempertahankan jumlah kromosom sehingga orang tua dan anak-anaknya
akan memiliki jumlah kromosom yang sama persis. Jika terjadi perubahan
jumlah kromosom pada manusia, maka yang akan terjadi adalah kelainana
pada tubuh manusia seerta sifat fisiologis yang menggangu menusia tersebut.
Jadi manusia meimiliki jumlah kromosom sejumlah 46 kromosom yang
kemudian, anak-anaknya juga harus meiliki kromosom sejumlah 46 buah
kromosom yang sama seperti induknya.
2. Persilangan tumbuhan kacang ercis berbiji bulat dengan tumbuhan berbiji
keriput. Sifat bulat dominan terhadap sifat keriput
Parental (P1)

BB (Bulat) ><

bb (keriput)

Gamet (G1)

B dan B

b dan b

Filial
(F1)

B

B

b

Bb

Bb

b

Bb

Bb

F1 = Bb (Bulat) 100%
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Dari skema tersebut diketahui bahwa fenotipe keturunan pertama adalah
kacang ercis berbiji bulat
Untuk mendapatkan F2 maka F1 disilangkan dengan F1:
Parental (P2)

Bb (Bulat) >< Bb (Bulat)

Gamet (G2)

B dan b

B dan b

Filial (F2)
B

b

B

b

BB

Bb

(bulat)

(bulat)

Bb

Bb

(bulat)

(keriput)

Sehingga perbandingan fenotipe F2 = Bulat : keriput = 3:1

3. Bagan persilangannya perbandingan genotipe dan fenotipe F2:
Parental (P1)

llMM (Jarang Manis) ><

Gamet (G1)

LLmm (lebat hambar)

lM

Filial (F1)

Lm

LlMm (Lebat Manis)

Untuk mendapatkan F2 maka F1 disilangkan dengan F1:
Parental (P2)

Gamet (G2)

LlMm (Lebat Manis) >< LlMm (Lebat Manis)

LM, Lm, lM, lm

Filial (F2)
LM

Lm

LM, Lm, lM, lm

LM

Lm

lM

lm

LLMM

LLMm

LlMM

LlMm

(Lebat

(Lebat

(Lebat

(Lebat

manis)

manis)

manis)

manis)

LLMm

LLmm

LlMm

Llmm

(Lebat

(lebat

(Lebat

(lebat
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lM

lm

manis)

hambar)

manis)

hambar)

LlMM

LlMm

llMM

IIMm

(Lebat

(Lebat

(Jarang

(Jarang

manis)

manis)

manis)

manis)

LlMm

Llmm

llMm

Llmm

(Lebat

(lebat

(Jarang

(Jarang

Manis)

hambar)

manis)

hambar)

Jadi, perbandingan genotipe F2 adalah
= LLMM:LLMm:LlMM:LlMm:LLmm:Llmm:llMM:IIMm:Llmm
=1:2:2:4:1:2:1:2:1
Perbandingan fenotipe F2
= Lebat manis:lebat hambar:Jarang manis:Jarang hambar
= 9:3:3:1

4. Perkawinan antara laki-laki dan wanita berpenglihatan normal mempunyai
seorang anak laki-laki buta warna dan anak perempuan berpenglihatan
normal. Dalam kasus ini bagaimana genotipe pasangan tersebut.
Diketahui: laki-laki = XY dan wanita = XX
Anal laki-laki = XbwY dan anak perempuan = XX
XBwY

XBwXbw

XBw

XBw

Y

Xbw

Maka keturunan yang diperoleh =
XBwXBw = perempuan normal
XBwXbw = perempuan normal (carier)
XBwY

= Laki-laki normal

XbwY = Laki-laki buta warna
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Jadi dapat diketahui bahwa genotipe pasangan tersebut adalah XBwY dan
XBwXbw

5. Manusia dapat memanfaatkan pengetahuan tentang genetika karena pada
penemuan dan penelitian yang dilakukan oleh Mendel tentang hukum
pewarisan sifat bertujuan untuk meningkatkan varietas hibrida atau tumbuhan
yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis
tumbuhan dnegan karakteristik genetik yang berbeda-beda, sehingga dapat
bermanfaat memunculkan kombinasi yang baik dari induk-induk yang
disilangkan. Contohnya pada tumbuhan yaitu adanya padi hibrida yang dapat
menghasilkan beras 30% dari padi umunya, lebih tahan terhadap lahan
kering, lebih pulen dan lebih cepat panen. Misalnya pada varietas Intani,
PPH, dan IPB 45. Selain itu jika penerapana pada hewan yaitu ayam broiler
atau ayam potong merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam,
contohnya ayam broiler dari Asia Brahma yang berasal dari India dan ayam
broiler dari Inggris misalnya jenis Cornish yang mempu mengasilkan banyak
daging.
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PANDUAN SKORNG EVALUASI KOGNITIF SOAL ULANGAN HARIAN
I.

Pilihan Ganda
1.

Bila benar mendapatkan poin 2

2.

Bila menjawab salah mendapat poin 0

II. Esai
Rubrik Penilaian
No
soal
1

2

3

4

5

80

Skor
10

Aspek yang dinilai

Jika menjelaskan alasan kromosom tubuh manusia selalu tetap karena
adanya pembelahan sel meiosis yang terjadi pada saat
spermatogenesis dan oogenesisi dan disertai alasan yang logis
5
Jika dalam menjelaskan alasan kromosom tubuh manusia selalu tetap
dengan penjelas yang kurang tepat
2
Jika menjelaskan alasan kromosom tubuh manusia selalu tetap
kurang logis dan tidak disertai alasannya
15
Jika skema persilangan yang dituliskan lengkap dan menuliskan
rasio fenotipe pada F2 dengan benar
10
Jika hanya menuliskan skema persilangan sampai F2 saja tetapi tidak
menuliskan rasio fenotipe pada F2
5
Jika menuliskan skema persilangan sampai F1 saja
20
Jika skema persilangan yang dituliskan lengkap dan menuliskan
perbandingan genotipe dan fenotipe F2 dengan benar
15
Jika hanya menuliskan skema persilangan sampai F2 dengan benar
tetapi tidak menuliskan perbandingan genotipe dan fenotipe F2
10
Jika menuliskan skema persilangan sampai F1 saja
20
Jika menuliskan skema persilangan yang dituliskan lengkap dan
menjelaskanbagaimana genotipe pasangan dengan benar
15
Jika hanya
menuliskan skema persilangan saja tanpa
dijelaskanbagaimana genotipe pasangan dengan benar
5
Jika kurang tepat dalam menjelaskan bagaimana genotipe pasangan
dan skema persilangan
15
Jika dalam menjelaskan alasan manusia dapat memanfaatkan
pengetahuan tentang genetika tepat dan menyertakan contohnya
dengan benar.
10
Jika dalam menjelaskan alasan manusia dapat memanfaatkan
pengetahuan tentang genetika dengan tepat tetapi tidak disertai contoh
5
Jika dalam menjelaskan alasan manusia dapat memanfaatkan
pengetahuan tentang genetika kurang tepat dan tidak disertai contoh.
Skor maksimal
Nilai = Jumlah total skor pilihan ganda + jumlah skor esai
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Nama siswa :
Kelas

:

Materi Pokok:
Petunjuk Pengisian:
Lembar ini diisi oleh guru/teman yang menilai sikap siswa. Berilah tanda silang
(X) pada kolom skor sesuai dengan sikap yang ditampilkan oleh siswa sesuai
dengan kriteria sebagai berikut:
4 = apabila peserta didik selalu melakukan sesuai dengan pernyataan
3 = apabila peserta didik sering melakukan sesuai dengan pernyataan
2 = apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai dengan pernyataan
1 = apabila peserta didik tidak pernah melakukan sesuai dnegan pernyataan
1) Disiplin
No.

Aspek Pengamatan

Skor
1

1.

Mematuhi tata tertib sekolah

2.
3.

Mengumpulkan tugas tepat waktu
Melakukan
kegiatan
diskusi
sesuai arahan guru
Hadir di kelas tepat waktu

4.
5.

2

3.
4.
5.

3

4

Skor
1

2.

4

Tidak mengulur-ukur waktu saat
presentasi

2) Tanggung jawab
No. Aspek Pengamatan
1.

3

Melaksanakan apa yang harus
dilakukan
tanpa
disuruh
/diminta
Mengerjakan
tugas
dengan
sungguh-sungguh
Mencantumkan sumber dalam
mengutip karya orang lain
Berani mengakui kesalahan
Mampu menyelesaikan
yang menjadi bagiannya

tugas

2
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3) Jujur
No.

Aspek Pengamatan
1

1.
2.
3.
4.
5.

Skor
3

2

Menyajikan data sesuai data
sendiri
Tidak mencontek pekerjaan teman
lain
Menyampaikan informasi sesuai
fakta
Tidak melakukan copy paste
karya orang lain
Mengemukakan pendapat sesuai
dengan yang diyakini

4) Partisipasi
No.
Aspek Pengamatan

Skor
1

1.
2.
3.
4.
5.

2

3.
4.
5.

4

3

4

Skor
1

2.

3

Bersemangat
mengikuti
pembelajaran
Mengungkapakan pendapat dalam
kelompok
Ikut mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
Bertanya ketika ada hal yang
tidak dipahami
Menanggapi kelompok lain yang
presentasi

5) Teliti
No. Aspek Pengamatan
1.

4

Mencatat hal-hal yang dianggap
penting
Tidak
merusak
media
pembelajaran
Mengerjakan
tugas
dengan
terstruktur
Tidak
melewatkan
dalam
mengerjakan soal
Cermat dalam mengemukakan
pendapat

2
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELEJARAN
Kelas
:
Hari/Tanggal :
Materi Pokok :
No.

Nama Siswa

Skor
Disiplin

Tanggung
jawab

Jujur

Partisipasi

Teliti

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
Petunjuk perskoran:
Nilai: Jumlah Skor Bekerja sama  Tanggung jawab  Jujur  Partisipasi  Teliti
5
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK DALAM PEMBELAJARAN
Hari/Tanggal :
Kelas
:
No.
Nama siswa/
No Absen

Keterampilan
Berbicara saat
presentasi

Skor yang diberikan berkisar 1-3
Aspek yang dinilai
Skor 3
Keterampilan
Berbicara saat
presentasi

Mahir dalam
menggunakan media
pembelajaran

Pedoman Penilaian:
Skor maksimal = 6
Nilai =

Berbicara dengan
lancar, pengucapan
yang jelas dan
intonasi
yang
sesuai.

Mahir dalam
menggunakan
media pembelajaran

Rubrik
Skor 2

Kurang
bisa
berbicara
dengan
lancar, pengucapan
yang kurang jelas
dan intonasi yang
kurang sesuai.
Cekatan
dalam Cekatan
dalam
menggunakan
menggunakan media
media pembelajaran pembelajaran tetapi
tanpa merusaknya
terdapat kerusakan
dalam menggunakan

Skor 1
Tidak dapat berbicara
dengan
lancar,
pengucapan
yang
tidak
jelas
dan
intonasi yang tidak
sesuai.
Tidak
memahami
petunjuk penggunaan
media dan terdapat
banyak kerusakan
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Lembar Penilaian Produk Poster
Mata Pelajaran
: Pewarisan Sifat
Nama Produk
: Poster
Kelas / No.kelompok: X / ..
Kompetensi Inti
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

Kompetensi Dasar

No

4.3
1.
Menyajikan
hasil
penelusuran
informasi
dari
berbagai
sumber
terkait
tentang
tanaman dan hewan
hasil pemuliaan

Jumlah Skor Maksimum
Skor yang Dicapai

2.

3.

Tahap

Indikator Penilaian

Persiapan 1. Pengembangan ide dalam membuat poster
tentang tanaman dan hewan hasil
pemuliaan
2. Sumber literatur yang digunakan siswa
dalam membuat poster
3. Desain poster tentang tanaman dan hewan
hasil pemuliaan
4. Penentuan alat dan bahan yang akan
digunakan dalam proses pembuatan poster
Pembuatan1. Persiapan alat dan bahan yang akan
Produk
digunakan
2. Keefektifan waktu yang digunakan siswa
dalam membuat Poster
Kualitas 1. Nilai estetika poster
Produk 2. Kualitas poster untuk jangka panjang
3. Orisinalitas dan keinovatifan produk
poster

1

Skala Rentang
2
3
4
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Pemberian Skor
No
1.

Tahap
Persiapan

Indikator Penilaian
Rubrik Skor
Pengembangan
ide
dalam Aspek yang dinilai yaitu original, kreatif, dan inovatif.
membuat poster tentang tanaman Skor 4 : jika ide yang dikembangkan memenuhi 3 aspek
dan hewan hasil pemuliaan
Skor 3 : jika ide yang dikembangkan hanya memnuhi 2 aspek dari 3 aspek
Skor 2 : jika ide yang dikembangkan hanya memenuhi 1 aspek dari 3 aspek
Skor 1 : jika ide yang dikembangkan adalah hasil plagiasi dari produk orang
lain
Sumber literatur yang digunakan Aspek yang dinilai yaitu sumber yang digunakan dapat dipercaya,
siswa dalam membuat poster
terbaru (5 tahun terakhir), jumlah sumber lebih dari 3
Skor 4 : jika ide yang dikembangkan memenuhi 3 aspek
Skor 3 : jika ide yang dikembangkan hanya memnuhi 2 aspek dari 3 aspek
Skor 2 : jika ide yang dikembangkan hanya memenuhi 1 aspek dari 3 aspek
Skor 1 : tidak ada sumber literatur yang dicantumkan
Desain poster tentang tanaman Aspek yang dinilai yaitu realistis, menarik dan mudah dipahami oleh
dan hewan hasil pemuliaan
orang lain
Skor 4 : jika design poster yang dibuat memenuhi 3 aspek
Skor 3 : jika design poster yang dibuat hanya memenuhi 2 aspek dari tiga
aspek
Skor 2 : jika design poster yang dibuat hanya memenuhi 1 aspek dari 3 aspek
Skor 1 : tidak ada design poster yang dicantumkan
Penentuan alat dan bahan yang Aspek yang dinilai yaitu sesuai dengan konsep poster, beraekaragama
akan digunakan dalam proses dan memanfaatkan alat dan bahan disekitar
pembuatan poster
Skor 4 : jika alat dan bahan yang digunakan memenuhi 3 aspek
Skor 3 : jika alat dan bahan yang digunakan hanya memenuhi 2 aspek dari
tigas aspek
Skor 2 : jika alat dan bahan yang digunakan hanya memenuhi 1 aspek dari
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No

2.

Tahap

Pembuatan
Produk

Indikator Penilaian

1. Persiapan alat dan bahan yang
akan digunakan

2. Keefektifan
waktu
yang
digunakan siswa dalam membuat
poster

3. Orisinalitas
poster

3.

Kualitas
Produk

pembuatan

1. Nilai estetika poster

produk

Rubrik Skor
ketiga aspek
Skor 1 : jika semua alat dan bahan sama sekali tidak sesuai dengan konsep
poster
Aspek yang dinilai yaitu sesuai dengan konsep poster, beranekaragam
dan memanfaatkan alat dan bahan disekitar
Skor 4 : jika alat dan bahan yang akan digunakan sesuai dengan penentuan
alat dan bahan diatas yang memenuhi 3 aspek
Skor 3 : jika alat dan bahan yang akan digunakan tidak sesuai dengan
penentuan alat dan bahan karena hanya memenuhi 2 aspek
Skor 2 : jika alat dan bahan yang akan digunakan tidak sesuai dengan
penentuan alat dan bahan karena hanya memenuhi 1 aspek
Skor 1 : jika alat dan bahan yang akan digunakan tidak ada
Skor 4 : jika poster dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
Skor 3 : jika poster dikumpulkan 1 hari setelah waktu yang telah ditetapkan
Skor 2 : jika poster dikumpulkan 2 hari setelah waktu yang telah ditetapkan
Skor 1: jika poster dikumpulkan lebih dari 2 hari setelah waktu yang telah
ditetapkan.
Skor 4 : jika produk dibuat sendiri bersama anggota kelompok
Skor3 :jika produk dibuat sendiri bersama dengan beberapa anggota
kelompok (tidak semua anggota ikut terlibat)
Skor 2 : jika produk hanya dikerjakan oleh 1 orang anggota kelompok saja
Skor 1 : jika produk dibuat oleh orang lain di luar anggota kelompok
Aspek yang dinilai yaitu terlihat menarik, berkesan, dan dapat
dipahami isinya
Skor 4 : jika penampilan poster memenuhi 3 aspek
Skor 3 : jika penampilan poster hanya memnuhi 2 aspek dari ketiga aspek
Skor 2 : jika penampilan poster hanya memenuhi 1 aspek dari ketiga aspek
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No

Tahap

Indikator Penilaian
2. Kualitas
panjang

poster

untuk

Rubrik Skor
Skor 1 : jika penampilan poster tidak memenuhi seluruh aspek
jangka Skor 4 : jika poster tidak mudah rusak, tidak sobek jika dtempel, dan
menggunakan bahan yang tebal
Skor 3 : jika poster hanya memenuhi 2 aspek dari ketiga aspek
Skor 2 : jika poster hanya memenuhi 1 aspek dari ketiga aspek
Skor 1 : jika poster langsung rusak dan sobek dalam sekali pakai

Skor Tertinggi = Jumlah butir penilaian x jumlah skor tertinggi
=9x4
= 36
Skor Terendah = Jumlah butir penilaian x jumlah skor terendah
=9x1
=9
Nilai =
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