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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BUKU AJAR BIOLOGI BERBASIS MIND MAPPING
DILENGKAPI KODE QR BERISILINK KUIS PADA MATERI EVOLUSI
UNTUK SISWA SMA KELAS XII
Fransiska Salupra
Universitas Sanata Dharma
2020
Penggunaan buku ajar biologi yang inovatif belum banyak digunakan oleh
guru dalam proses pembelajaran biologi sehingga membuat siswa mengalami
kesulitan dalam memahami konsep materi biologi yang sangat luas cakupannya.
Dengan begitu, minat membaca siswa terhadap buku ajar biologi juga menurun
seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat.Penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan buku ajar biologi berbasis mind mapping yang dilengkapi
kode QR berisi kuis yang dapat membantu siswa kelas XII dalam memahami
materi evolusi. Informasi kebutuhan buku ajar biologi berbasis mind mapping
pada materi evolusi diperoleh melalui kegiatan survei kebutuhan pada 5 sekolah
di Yogyakarta dengan melakukan wawancara bersama guru Biologi SMA kelas
XII.
Pengembangan produk buku ajar Biologi berbasis mind mapping pada
materi evolusi ini menggunakan langkah-langkah pengembangan menurut
Sugiyono yang dibatasi sampai pada 5 langkah pengembangan. Selanjutnya,
produk yang telah dikembangkan divalidasi kelayakannya oleh para ahli. Validasi
dilakukan oleh 2 dosen sebagai ahli media dan ahli materi serta 2 guru Biologi
SMA kelas XII. Data yang diperoleh dari hasil validasi dianalisis secara kualitatif
dan kuantitatif.
Hasil validasi secara keseluruhan menunjukkan angka 3,1 dengan kategori
Baik, yang menyimpulkan bahwa kualitas buku ajar biologi berbasis mind
mapping dilengkapi kode QR berisi kuis pada materi evolusi baik untuk
diujicobakan dalam proses pembelajaran biologi.
Kata Kunci: RnD, Buku Ajar, Mind Mapping, Evolusi, Kode QR
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DEVELOPMENT OF BIOLOGY TEXTBOOK BASED ON MIND MAPPING
EQUIPPED WITH QR CODES CONTAINING QUIZZES LINK ON
EVOLUTIONARY MATERIAL FOR XII GRADE SENIOR HIGH SCHOOL
Fransiska Salupra
Sanata Dharma University
2020
ABSTRACT
The use of innovative biology textbook has not been widely used by
teachers in the biology learning process, making it difficult for students to
understand the concept of biological material which is very broad in scope. That
way, students interest in reading biology textbooks also decreases as technology
develops. This research aims to develop the biology textbook based on mind
mapping equipped with QR code containing a quizzes that can help students class
XII to understand evolutionary material. Information needs biology textbook
based on mind mapping on evolutionary material were obtained through a needs
survey activity at 5 schools in Yogyakarta by conducting interviews with biology
teachers in class XII.
The development of biology textbook based on mind mapping on
evolutionary material uses development steps according to Sugiyono which is
limited to 5 development steps. Furthermore, the products that have been
developed will be tested for eligibility by experts. The validation was carried out
by 2 lectures as media expert and material expert as well as 2 high school biology
teachers in class XII by filling out the validation sheet. Data obtained from the
validation results were analyzed qualitatively and quantitatively.
The validation results showed an average of 3,1 with the category “Good”
with the conclusion that the quality of biology textbook based on mind mapping
equipped with QR code containing quizzes on evolutionary material both for
being tested in process of learning biology.

Keywords: Researc and Development, Textbook, Mind Mapping,Evolusinary,
QR Code.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan landasan untuk pembentukan kepribadian
seseorang secara individu maupun kelompok dan kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan di setiap satuan pendidikan
mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi oleh lembagalembaga nonformal maupun informal. Melalui pendidikan, seseorang dapat
meningkatkan mutu dan kualitas diri untuk berkembang di masyarakat
maupun bersaing secara global. Adanya sistem pendidikan berfungsi
sebagai wadah untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan serta
mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Pentingnya pendidikan di Indonesia menjadi persoalan yang perlu
diperhatikan perkembangannya. Perkembangan pendidikan saat ini masih
dalam proses perkembangan menuju pendidikan yang lebih optimal, di
mana pendidikan yang belum merata di seluruh pelosok wilayah
mengakibatkan mutu pendidikan masih dikatakan belum maksimal dan
perlu perhatian dari pemerintah. Pemerintahan Indonesia berupaya
melakukan pemerataan pendidikan dan pengaplikasian kurikulum diseluruh
wilayah dari pelosok Sabang hingga pelosok Merauke. Hal tersebut menjadi
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tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pada setiap jenis dan
jenjang pendidikan.
Segala bentuk upaya terus dilakukan sebagai strategi pendidikan
nasional untuk peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi
pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, pemerataan
layanan

pendidikan,

dan

pendidikan

karakter.Pemerataan

dan

pengimplementasian kurikulum bergantung pada profesionalisme guru
sebagai pendidik, oleh karena itu profesionalisme seorang guru perlu
ditingkatkan. Peningkatan profesionalisme guru dilakukan dengan program
sertifikasi guru yang dikembangkan beberapa tahun belakangan ini.
Pada saat ini, kurikulum 2013 menuntut guru untuk mampu
menghasilkan individu yang produktif, kreatif dan inovatif.

Kurikulum

2013 menerapkan pendidikan karakter dan kompetensi dalam proses
pembelajaran yang berlangsung. Tuntutan kurikulum tersebut membuat para
pendidik harus kreatif dan inovatif dalam menginterpretasikan pendidikan
karakter ke dalam semua materi pelajaran. Selain itu, pendidik harus mampu
mengembangkan proses pembelajaran agar dapat memudahkan siswa untuk
memahami materi pelajaran yang diajarkan (Mulyasa,2014).
Dalam proses belajar mengajar di kelas, guru berperan penting
dalam perkembangan kompetensi dan keterampilan siswa. Guru berperan
sebagai fasilitator, untuk memberikan pelayanan kepada siswa ketika proses
belajar mengajar berlangsung dan memudahkan siswa dalam kegiatan
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pembelajaran. Guru dengan peran sebagai fasilitator, dimaksudkan supaya
guru dapat melayani dan membimbing siswa dalam belajar sehingga
diperlukan pemahaman mengenai pemanfaatan media pembelajaran sesuai
dengan materi pembelajaran, perancangan media pembelajaran dan
pengaplikasian media pembelajaran di dalam kelas.
Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan
untuk menunjang proses pembelajaran, seperti bahan ajar atau modul yang
berupa buku, audio visual, gambar dan sebagainya yang membantu siswa
dalam memahami materi pelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran di
kelas dalam bentuk buku sebagai media yang dapat membantu siswa
memahami materi baik secara mandiri maupun kelompok. Buku yang berisi
materi pelajaran telah disediakan oleh instansi pendidikan sebagai
penunjang proses pembelajaran siswa. Kementerian pendidikan dan budaya
telah menyediakan sejumlah buku untuk setiap mata pelajaran kepada
instansi pendidikan sebagai acuan dan pegangan guru maupun siswa.
Penyediaan buku secara berkala dilakukan setiap perkembangan kurikulum
yang diterapkan dan berkembang seiring perkembangan zaman dan
teknologi (Sitepu, 2012).
Berkaitan dengan teknologi informasi di bidang pendidikan,
penggunaan buku ajar konvensional masih tetap digunakan. Namun
demikian, pemanfaatan IT di bidang pendidikan sangat penting untuk
keperluan pembelajaran. Adanya wiFi, LCD, proyektor, komputer dan
laptop bahkan smartphone menjadi kebutuhan untuk belajar yang digunakan
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sebagai pelengkap informasi pembelajaran. Kemajuan teknologi yang
dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan sangat tinggi, munculnya sistem
software atau aplikasi “Ruang Guru” sangat membantu siswa dalam belajar
yang dapat diakses di mana pun dan kapanpun. Selain itu, adapula aplikasi
“Quizizzz” yang menarik perhatian siswa dalam belajar karena sistem
aplikasi digital yang dapat dikatakan lebih menarik perhatian siswa untuk
belajar.
Pembelajaran biologi memuat konsep-konsep yang harus dikuasai
oleh siswa dan memiliki keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep
yang lain. Hal ini menyulitkan siswa dalam memahami konsep tersebut
dengan mudah tanpa adanya media pembelajaran. Media pembelajaran yang
disediakan sekolah berupa buku ajar yang memuat konsep-konsep materi
biologi dan menjadi pegangan bagi siswa untuk membantu pembelajaran.
Berdasarkan hasil survei analisis kebutuhan di SMA BOPKRI 1
Yogyakarta, SMA Budya Wacana Yogyakarta, SMAN 1 Depok, SMAN 1
Banguntapan dan SMAN 1 Prambanan, melalui wawancara dengan guru
biologi

kelas

XII

menyatakan

bahwa

penggunaan

media

dalam

pembelajaran biologi sudah dilakukan, seperti media konvensional maupun
IT. Rata-rata guru menjelaskan bahwa minat baca siswa terhadap buku ajar
biologi cukup namun tetap dengan arahan dari guru untuk membaca buku.
Di kelas XII, strategi guru dalam proses pembelajaran biologi adalah dengan
pemadatan materi di semester gasal, sementara pada semester genap
dipergunakan untuk latihan-latihan soal atau persiapan Ujian Nasional. Hal
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ini menjadi tantangan bagi guru biologi kelas XII dalam penyampaian
materi biologi yang sangat luas, juga alokasi waktu yang padat
menyebabkan materi tidak secara menyeluruh dapat dibahas di kelas.
Menurut penuturan guru biologi di beberapa sekolah tersebut, materi
Evolusi termasuk materi yang sulit dipahami oleh siswa karena termasuk
materi yang sangat luas, dan menyangkut perkembangan kehidupan.
Dengan adanya pemadatan materi menyebabkan materi Evolusi tidak secara
tuntas dibahas dengan alokasi waktu yang diharapkan.
Adapun kriteria buku ajar yang tersedia juga belum sepenuhnya
sesuai dengan karakter siswa kelas XII, dimana siswa membutuhkan buku
dengan tampilan menarik dan memudahkan siswa untuk memahami materi
serta mampu menyajikan materi secara keseluruhan dengan ringkas. Selain
itu, penggunaan kuis sebagai evaluasi singkat terhadap pemahaman siswa
sudah dilakukan oleh beberapa guru dan terfasilitasi secara IT, sehingga
mampu menarik perhatian siswa dalam belajar dan membantu guru dalam
mengajar.
Buku ajar berupa Mind Mapping merupakan salah satu alternatif
untuk memahami materi dengan cepat. Mind Mapping merupakan pemetaan
pokok bahasan dengan menggunakan satu kata kunci kemudian memiliki
cabang-cabang pemikiran yang menjadi bagian dari pembahasan yang
menyeluruh. Penggunaan mind map dalam belajar membuat pembahasan
materi menjadi lebih ringkas karena hanya memuat kata-kata kunci.
Penggunaan mind map juga membantu mengefektifkan waktu belajar siswa,
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melatih cara berfikir siswa dan membantu memahami materi dengan cepat
(Windura, 2010).
Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti akan mengembangkan media
pembelajaran biologi yang menggabungkan media konvensional dan IT
berupa buku ajar yang dilengkapi dengan kode QR atau Quick
Responsecode. Kode QR dibuat untuk memudahkan guru dalam melakukan
evaluasi singkat tentang hasil pembelajaran siswa. Melalui pemanfaatan
media pembelajaran konvensional dan IT membuat siswa dapat lebih mudah
memahami materi biologi yang tersaji secara efektif dan efisien, mampu
menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam belajar serta melatih
kemampuan siswa untuk berlatih ataupun belajar secara mandiri.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul
penelitian tentang “Pengembangan Buku Ajar Biologi Berbasis Mind
Mapping dilengkapi Kode QR Berisi LinkKuis pada Materi Evolusi untuk
Siswa SMA Kelas XII”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

pengembangan

buku

ajar

biologi

berbasis

mind

mappingyang dilengkapi kode QR berisi linkkuis pada materi evolusi
untuk siswa kelas XII?
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2. Bagaimana kualitas buku ajar biologi berbasis mind mapping dilengkapi
kode QR berisi linkkuis pada materi evolusi untuk siswa kelas XII yang
telah dibuat?
C. Batasan Masalah
Mengingat beragamnya bentuk dan jenis buku ajar yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman siswa
dalam belajar biologi, agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan
sebagaimana mestinya, maka peneliti membatasi masalah yang akan
diteliti pada hal-hal berikut:
1. Buku ajar biologi berbasis mind mapping dikembangkan dengan variasi
bentuk mind map dan gambar-gambar pendukung yang relevan.
2. Materi yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada materi
evolusi kelas XII, dengan Kompetensi Dasar sebagai berikut:
KD. 3.9. Menjelaskan Teori, Prinsip dan Mekanisme Evolusi serta
Pandangan Terkini para Ahli Terkait Spesiasi.
KD. 4.9. Menyajikan Karya Ilmiah Terhadap Gagasan Baru Tentang
Kemungkinan-kemungkinan Pandangan Evolusi Berdasarkan
Pemahaman yang Dimilikinya.
3. Pengembangan buku ajar biologi dibatasi dengan model penelitian
pengembangan menurut Sugiyono (2015) yang meliputi potensi dan
masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi
desain, uji coba produk dan revisi produk.
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping
dilengkapi kode QR berisi linkkuispada materi evolusi kelas XII.
2. Mengetahui kualitas buku ajar biologi berbasis mind mappingdilengkapi
kode QRberisi linkkuis pada materi evolusi untuk siswa kelas XII yang
dikembangkan.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi Siswa
Siswa memperoleh buku ajar biologi berbasis mind mapping
yang dilengkapi dengan kode QR berisi kuis untuk memotivasi siswa
dalam memahami materi Evolusi.
b. Bagi Guru
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat
menjadi alternatif guru dalam memilih buku ajar biologi supaya
proses pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti
untuk pembelajaran yang lebih efektif.
c. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah dan menambah
keterampilan serta kreativitas dalam menyusun buku ajar yang layak
dan menarik bagi siswa agar lebih memahami materi pembelajaran
biologi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori
1. Pembelajaran Biologi
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas
pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara siswa
dengan guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Pembelajaran
adalah suatu usaha yang memiliki urutan yang sistematis, terarah, dan
terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan dahulu sebelum proses
pembelajaran dilaksanakan. Proses yang terjadi dilaksanakan secara
terkendali dengan maksud untuk mendukung proses belajar siswa (Siregar
dan Hartini, 2010). Sementara, biologi adalah ilmu yang mempelajari
tentang makhluk hidup, sehingga pembelajaran biologi merupakan wahana
untuk memahami diri sendiri dan alam sekitar serta proses pengembangan
lebih lanjut pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari (Hamalik,
2010).
Dalam kurikulum 2013, proses belajar mengajar diperkuat dengan
pembelajaran yang berbasis kompetensi dan penilaian autentik untuk
mencapai kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik dengan tepat.
Berdasarkan penjelasan Mulyasa (2013), kompetensi inti dalam kurikulum
2013 merupakan pengikat kompetensi-kompetensi pada setiap mata

9
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pelajaran yang harus dihasilkan melalui proses pembelajaran. Kompetensi
inti adalah operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berupa
kualitas yang harus dimiliki siswa untuk menyelesaikan pendidikan dalam
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Menurut
dilaksanakan

Mulyasa

secara

(2013),

inkuiri

pembelajaran

ilmiah

supaya

biologi

dapat

sebaiknya

menumbuhkan

kemampuan berpikir siswa sesuai dengan metode ilmiah. Melalui metode
ilmiah siswa dapat berpikir kritis dalam menemukan masalah dan mencari
solusinya secara kreatif dan inovatif. Pembelajaran biologi dengan
pendekatan dan model pembelajaran yang menuntut kompetensi siswa
dalam berpikir kritis perlu adanya media pembelajaran sebagai pendukung
proses belajar mengajar.
2. Media Pembelajaran
Secara harafiah, media berarti perantara atau pengantar. Menurut
Sadiman (Kustandi, 2013) mengemukakan bahwa media perantara atau
pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dijelaskan pula oleh
Raharjo (Kustandi, 2013) bahwa media adalah wadah dari pesan yang
sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut.
Dalam pengertian media pembelajaran, materi yang diterima adalah pesan
instruksional, sedangkan yang dicapai adalah tercapainya proses belajar.
Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar
cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis
untuk menangkap, memroses dan menyusun kembali informasi visual atau
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verbal. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan
interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran.
Dalam dunia pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan pembelajaran di mana informasi yang terdapat dalam
media harus melibatkan siswa secara mental maupun dalam bentuk
aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat dipahami. Levie dan
Lentz (Kustandi, 2013) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran,
yaitu:
a. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk
berkonsentrasi pada isi pelajaran.
b. Fungsi afektif, dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika
belajar maupun membaca buku teks yang bergambar.
c. Fungsi kognitif, diketahui bahwa mampu memperlancar pencapaian
tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang
terkandung.
d. Fungsi kompensatoris, memberikan konteks untuk memahami teks
dalam membantu siswa yang minat membacanya lemah.
Media pembelajaran terdiri dari media tradisional/konvensional dan
media teknologi mutakhir. Salah satu contoh media teknologi mutakhir
adalah media berbasis telekomunikasi, sementara contoh

media

tradisional adalah media cetak berupa buku teks pelajaran atau buku ajar.
Menurut Arsyad (2010), media pembelajaran terdiri dari beberapa jenis
yang dibagi menjadi empat bagian yaitu, 1) Media hasil teknologi cetak, 2)
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Media hasil teknologi audio-visual, 3) Media hasil teknologi yang
berdasarkan komputer, dan 4) Media hasil gabungan teknologi cetak dan
komputer.
Untuk mendukung media pembelajaran sebagai sarana kegiatan
belajar mengajar di kelas, guru maupun siswa tetap membutuhkan buku
ajar sebagai salah satu bentuk media tradisional/konvensional yang
termasuk dalam bentuk media cetak.
3. Buku Ajar
Dalam konteks pendidikan, istilah buku ajar dikenal dengan buku
pelajaran. Menurut Peraturan Menteri Nasional No.11 Tahun 2005, buku
pelajaran adalah buku yang memuat materi pembelajaran dan menjadi
acuan wajib yang digunakan sekolah dalam rangka meningkatkan
keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan
estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar
nasional pendidikan. Buku pelajaran merupakan alat pelajaran yang paling
populer dan banyak digunakan di tengah-tengah penggunaan alat pelajaran
lainnya. Buku pelajaran memiliki nilai tertentu, yaitu membantu guru
dalam merealisasikan kurikulum, memudahkan kontinuitas pelajaran,
sebagai pegangan bacaan, pemicu aspirasi, penyaji materi yang seragam
dan mudah dibaca ulang (Danim, 2010).
Buku ajar berisi pemaparan materi secara menyeluruh yang
disusun secara sistematis menampilkan keutuhan dari kompetensi yang
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akan diterima oleh siswa. Melalui buku ajar siswa dapat belajar mandiri
secara sistematis sehingga penguasaan materi menyeluruh. Penyusunan
buku pelajaran berdasarkan kurikulum 2013, disesuaikan dengan
kompetensi yang akan dicapai dalam proses pembelajaran (Mulyasa,
2013).
Penyusunan buku ajar pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian
pokok, yaitu bagian pembukaan, isi dan bagian penutup. Selain itu,
kesesuaian buku ajar dengan kompetensi dasar (KD) dan sub bab materi
yang harus dipahami oleh siswa. Menyajikan serangkaian pengalaman
yang memuat kecakapan hidup, membuat petunjuk belajar, adanya
ilustrasi, informasi pendukung, latihan-latihan soal, petunjuk kerja dan
evaluasi. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), buku ajar
harus memiliki komponen kelayakan komponen, isi, kebahasaan dan
penyajian. Pusat Perbukuan Depdiknas, tahap penilaian terdiri dari
komponen dan butir-butir penilaiannya yang akan dijabarkan sebagai
berikut:
1) Komponen kelayakan isi, meliputi dimensi sikap spiritual (KI-1),
dimensi sikap sosial (KI-2), dimensi pengetahuan (KI -3), dan dimensi
keterampilan KI-4)
2) Komponen penyajian, meliputi:
a. Teknik penyajian, meliputi konsistensi sistematika sajian dalam
bab, kelogisan penyajian, dan keruntutan penyajian.
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b. Pendukung penyajian materi, meliputi kesesuaian dan ketepatan
ilustrasi, pembangkit motivasi belajar, peta konsep, soal latihan,
rujukan atau sumber acuan yang digunakan, serta ketepatan
penomoran dan penamaan tabel, gambar, maupun lampiran.
c. Penyajian pembelajaran, meliputi: keterlibatan siswa, komunikatif
interaktif, pendekatan ilmiah, dan variasi dalam penyajian.
d. Kelengkapan penyajian, yang meliputi pendahuluan, daftar isi,
glosarium, daftar pustaka dan indeks.
3) Komponen kebahasaan, meliputi kesesuaian dengan perkembangan
siswa, keterbacaan, kemampuan memotivasi, kelugasan, koherensi
dan keruntutan alur pikir, kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia,
serta penggunaan istilah atau simbol.
Mengacu pada tuntutan kurikulum 2013 terhadap guru dan siswa,
maka perlu inovasi buku ajar yang berbasis mind mapping dengan
penulisan yang disesuaikan berdasarkan konsep yang ada dan telah teruji
kebenarannya sehingga dapat menjadi salah satu pendukung proses
pembelajaran.
4. Mind Mapping
Mind map merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif dan
secara harafiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. Mind map juga
merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, yang memungkinkan
menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja otak
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sangat dilibatkan sejak awal. Dengan begitu, informasi menjadi lebih
mudah untuk diingat dan dipahami (Buzan, 2006).
Menurut Windura (2010) dalam bukunya menyatakan bahwa mind
map adalah suatu teknis grafis yang memungkinkan dalam mengeksplorasi
kemampuan otak untuk keperluan berpikir dan belajar. Mind map juga
telah terbukti mampu mengatasi semua permasalahan belajar siswa.
Belajar dengan mind map membuat pembelajaran menjadi menyenangkan
karena penggunaan gambar dan ilustrasi serta warna yang dapat
mengaktifkan sisi otak anak. Mind map dapat menyeimbangkan otak
kanan dan otak kiri sehingga peningkatan pemahaman anak dalam belajar
dapat meningkat.
Michael Michalko (Buzan, 2006) juga menjelaskan bahwa mind
mapping akan mengaktifkan seluruh otak, membereskan akal dari
kekusutan mental, memungkinkan kita fokus pada pokok bahasan,
membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian yang saling
terpisah, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian,
memungkinkan

kita

untuk

mengelompokkan

konsep,

membantu

membandingkan konsep, dan mensyaratkan kita untuk memusatkan
perhatian pada pokok bahasan yang membantu pengalihan informasi dari
konsep melalui ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Contoh
mind map dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Sumber: Xmind ZEN
Gambar 2.1. Contoh Mind Map
Metode Mind map diawali dengan konsep atau topik utama tunggal
yang memiliki cabang pemikiran menjadi umpan untuk berpikir dan
menghasilkan gagasan suatu konsep. Mind map dimulai dari topik inti
yang menjadi center point berada ditengah, kemudian sub topik disusun
secara acak dan mengelilingi topik inti sebagai cabang-cabangnya. Topik
inti atau center point yang dikelilingi oleh sub topik bercabang-cabang
karena mind map mengikuti pola otak dalam menjabarkan sebuah
informasi. Melalui pembuatan mind map informasi akan direkam dalam
bentuk simbol, garis, kata dan warna sesuai keinginan otak. Semua mind
map memiliki tingkat kesamaan, dimana semuanya menggunakan warna,
teks dan gambar (Buzan, 2006). Alternatif

pembuatan mind mapping

dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pembuatan mind map secara
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mandiri (konvensional) dan secara IT. Secara konvensional, dalam
membuat mind map dilakukan dengan menuliskannya secara manual.
Pembuatan mind map secara manual menurut Buzan (2006) dapat
dilakukan beberapa langkah berikut ini:
1. Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya
diletakkan mendatar.
2. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral anda
3. Gunakan warna setiap garisnya agar mind map lebih hidup dan
menarik.
4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan
cabang-cabang tingkat dua dan seterusnya.
5. Buatlah garis hubung yang melengkung
6. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garisnya.
7. Gunakan gambar untuk bukti nyata satu kata yang digunakan.
Pembuatan mind map secara IT dilakukan dengan bantuan aplikasi
pendukung seperti Mind Map Plus, Mind Master, Xmind ZEN, iMindMap
8 dan masih banyak lagi jenis aplikasi lainnya. Aplikasi tersebut dapat
digunakan secara online maupun offline melalui komputer, laptop bahkan
smartphone. Melalui bantuan aplikasi ini dapat membantu proses
pembuatan mind mapping secara praktis.
Penggunaan mind map memiliki beberapa keunggulan yaitu
mampu meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat, dapat
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mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap informasi, pembelajaran
lebih menyenangkan dan terpenting adalah mengaktifkan seluruh bagian
otak (Buzan, 2006). Tony Buzan juga memaparkan bahwa mind map
dapat digunakan dalam banyak hal, misalnya dalam merencanakan
sesuatu, dalam berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dalam mengingat
dan dalam proses belajar supaya menjadi lebih cepat dan efisien.
Penggunaan mind map dapat membuat individu menjadi lebih kreatif,
dapat menghemat waktu, dapat memusatkan perhatian, serta menyusun
dan menjelaskan pikiran-pikiran secara singkat. Meskipun demikian,
penggunaan mind map juga terdapat kelemahan di mana keseluruhan detail
materi tidak dapat dimasukkan karena hanya menggunakan kata-kata kunci
saja.
Berdasarkan penjelasan di atas, mind mapping dapat digunakan
dalam buku ajar untuk memaparkan materi pelajaran tertentu. Penggunaan
mind map dalam buku ajar dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman
siswa terhadap suatu materi pelajaran. Oleh karena itu, buku ajar berbasis
mind mapping dilengkapi dengan kuis-kuis dan uji kompetensi sebagai
bentuk evaluasi pembelajaran.
5. Evaluasi Pembelajaran
Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional,
biasanya

guru

menetapkan

tujuan

belajar

sebagai

pencapaian

pembelajaran. Siswa yang berhasil dalam proses pembelajaran berarti
mampu mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Hasil pencapaian belajar
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siswa dilihat dengan perubahan perilaku yang cenderung menetap dari
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran.
Adapun tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan
belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar mengajar
serta sebagai umpan balik dalam perbaikan pelaksanaan pembelajaran
selanjutnya (Arifin, 2012). Menurut Haris (2012), jenis-jenis instrumen
penilaian terdiri atas tes dan non-tes, sebagai berikut:
a. Tes
Tes merupakan kumpulan pertanyaan yang harus dijawab,
ditanggapi, dan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman
mengenai suatu pelajaran yang diperoleh dari proses belajar mengajar.
Alat penilaian tes dibagi atas tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan.
Secara rinci teknis penilaian siswa dilakukan dengan; 1) Ulangan
harian, yang dilakukan setelah materi selesai dijelaskan secara
keseluruhan dan biasanya setiap bab materi diadakan ulangan harian.
2) Tugas kelompok, dimaksudkan sebagai latihan bagi siswa untuk
mengembangkan kompetensi kerja dalam kelompok. 3) Kuis yang
merupakan tes dengan menggunakan waktu singkat berkisar 10-15
menit dengan bentuk pertanyaan berupa isian saja disertai jawaban
yang singkat. 4) Ulangan blok dilakukan pada akhir beberapa materi
pelajaran yang telah diajarkan dengan bentuk soal dapat berupa uraian
obyektif atau campuran pilihan ganda dan uraian obyektif. 5)
Pertanyaan lisan dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara
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langsung kepada seluruh siswa dan diberi kesempatan untuk
menjawab. 6) Tugas individu, dimaksudkan untuk melatih siswa
belajar mandiri secara individual.
b. Non tes
Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan
kepribadian, melalui 1) Pengamatan, bentuk penilaian dilakukan oleh
guru terhadap perilaku siswa baik perseorangan maupun kelompok di
kelas maupun di luar kelas. 2) Skala sikap, yaitu alat penilaian yang
digunakan untuk mengungkapkan sikap siswa melalui pengerjaan
tugas tertulis dengan soal-soal yang lebih mengukur daya nalar atau
pendapat siswa. 3) Angket, yaitu alat penilaian yang menyajikan tugastugas atau mengerjakan dengan cara tertulis. 4) Catatan harian, yaitu
suatu catatan tentang perilaku siswa yang memiliki perubahan terkait
perkembangan perilakunya.
Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam memahami suatu
konsep dan mencapai tujuan pembelajaran, buku ajar berbasis mind
mapping akan dilengkapi dengan adanya evaluasi singkat menggunakan
jenis penilaian tes berupa kuis. Kuis dalam buku ajar biologi berbasis mind
mapping dikemas dalam bentuk kode QR (Quick Response Code) sehingga
dalam

pengerjaannya

pertanyaan-pertanyaan.

menggunakan

smartphone

untuk

menjawab
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6. Kode QR (Quick Response)
Kode QR (Quick Response) atau dikenal dengan sebutan QR Code
merupakan bentuk perkembangan dari kode batang satu dimensi menjadi
dua dimensi. Fungsi utama dari kode QR adalah dapat memudahkan untuk
dibaca oleh pemindai QR, menyampaikan informasi dengan cepat atau
mendapat respon yang cepat. Berbeda dengan kode batang atau yang
dikenal dengan sebutan bar code yang hanya menyimpan informasi secara
horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal dan
vertikal sehingga kode QR secara otomatis dapat menampung informasi
yang lebih banyak dibanding kode batang atau bar code (Widayanti,
2017).
Kode QR bebas dalam menghasilkan dan mengakses data dengan
cepat dan dapat dibaca melalui smartphone. Contoh kode QR dapat dilihat
pada gambar berikut ini:

Sumber: www.qrstuff.com
Gambar 2.2. Contoh Kode QR
Beberapa aplikasi kode QR yang digunakan dalam pendidikan
menurut Walanda (Mustakim, dkk., 2013) adalah sebagai berikut:
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a. Manajemen kelas
Dalam manajemen kelas digunakan untuk menyediakan kontak
informasi dari guru kepada siswa seperti membuat jadwal ujian, dan
menandai identitas peralatan dalam kelas.
b. Aktivitas pembelajaran
Kode QR dapat digunakan didalam buku, menghubungkan
dengan sumber multimedia pendidikan di internet atau youtube, dapat
memberikan informasi nutrisi pada produk makanan dengan memindai
kode yang ada pada kemasan, dapat menandai informasi bagian-bagian
kerangka tubuh manusia dalam pembelajaran, serta dapat mengisi setiap
unsur pada sistem periodik untuk proses pembelajaran kimia.
c. Asesmen
Dapat menjadi media dalam penyediaan kuis untuk proses
pembelajaran dengan menggunakan kode QR.
d. Penelitian
Dalam dunia penelitian, kode QR memiliki fungsi seperti dapat
melacak literatur yang ada di internet.
7. Materi Evolusi
Materi Evolusi kelas XII, dengan Kompetensi Dasar sesuai dengan
kurikulum 2013 yaitu:
KD. 3.9. Menjelaskan Teori, Prinsip dan Mekanisme Evolusi serta
Pandangan Terkini para Ahli Terkait Spesiasi.
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KD. 4.9. Menyajikan Karya Ilmiah Terhadap Gagasan Baru Tentang
Kemungkinan-kemungkinan Pandangan Evolusi Berdasarkan
Pemahaman yang Dimilikinya.
Materi Evolusi mencakup beberapa sub bab diantaranya:
a. Teori Asal Usul Kehidupan
b. Teori Evolusi Biologi
c. Petunjuk Evolusi
d. Mekanisme Evolusi
e. Radiasi Adaptif
f. Hukum Hardy-Weinberg
g. Skala Waktu dalam Evolusi
h. Tanggapan terhadap Keberadaan serta Implikasi Teori Evolusi pada
Kehidupan Masyarakat.
Berdasarkan hasil survei kebutuhan di lima sekolah, materi evolusi
termasuk materi yang sulit dipahami karena cakupan materi yang sangat
luas, kompleks, menyangkut perkembangan kehidupan, dan bersifat fakta
dibarengi minat membaca siswa yang menurun serta alokasi waktu untuk
menjelaskan materi yang tidak efisien. Hal ini menyebabkan pemahaman
siswa terhadap materi evolusi masih kurang. Oleh karena itu,
pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping ini menjadi salah
satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi
evolusi. Melalui buku ajar berbasis mind mapping, materi akan tersaji
secara singkat karena dikemas dalam bentuk peta pemikiran (mind map)
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sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi evolusi dengan
efektif dan efisien.
B. Penelitian Relevan
Pada bagian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang
masih ada kaitannya dengan penelitian ini.
1.

Risdawati (2018), melakukan penelitian pengembangan yang berjudul
Pengembangan Buku Ajar Biologi Berbasis Mind Mapping Pada Materi
Animalia Siswa Kelas X SMAN 3 Gowa. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping
dan untuk mengetahui tingkat kevalidan, tingkat keefektifan dan
kepraktisan buku ajar yang dikembangkan. Model pengembangan
penelitian yang digunakan adalah model pengembangan 4-D yang meliputi
empat tahapan yaitu, pendefinisian (define), perancangan (design),
pengembangan (develop) dan penyebaran (disseminate). Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa tingkat kevalidan buku ajar biologi berbasis mind
mapping dikategorikan sangat valid dengan rata-rata 3,53 (3,5 ≤ V ≤ 4).
Hasil tes siswa terhadap buku ajar berbasis mind mapping dikategorikan
efektif karena 85,30% siswa mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata
skor nilai yaitu 82,64. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa buku ajar
biologi berbasis mind mapping dikategorikan valid sehingga layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran biologi.
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2.

Yakin (2016), melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan
Ajar Berbasis Mind Mapping Pada Materi Dinamika Hidrosfer untuk
Kelas X di SMA Negeri 1 Sugihwaras Bojonegoro. Penelitian ini
menggunakan model pengembangan Define, Design, Develop, dan
Disseminate (4D) yang hanya sampai pada tahap Develop. Penelitian ini
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui bahan ajar
berbasis mind mapping. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi
RPP, lembar validasi bahan ajar dan materi, tes hasil belajar siswa dan
lembar unjuk kerja siswa. Analisis data menggunakan Gain Score untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Hasil kelayakan bahan ajar
diperoleh sebesar 85,88%, kelayakan materi sebesar 85,71%, dan
kelayakan mind maping sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Hasil
belajar siswa secara kognitif diperoleh dengan rata-rata pre test 48,4 dan
post tes 83,3. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengembangan bahan
ajar berbasis mind mapping sangat layak untuk digunakan dalam
pembelajaran dan siswa lebih aktif saat menggunakan mind mapping.

3.

Romdhani dkk (2013), melakukan penelitian berjudul Pengembangan
Mind Mapping Plus sebagai Strategi Belajar Materi Sistem Saraf di SMA.
Penelitian ini bertujuan mengetahui kelayakan mind mapping plus dan
untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan mind mapping plus.
Penelitian ini mengacu pada model pengembangan Fenrich yang terdiri
dari lima tahap, yaitu analisis (analyze), perencanaan (planning),
desain(design), pengembangan (develop), dan evaluasi serta revisi
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(evaluation and revision). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mind
mapping plus dinyatakan layak dan respon siswa positif terhadap
penggunaan mind mapping plus.
Penelitian

pengembangan

diatas

berkaitan

dengan

penelitian

pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti, namun peneliti melakukan
kebaruan penelitian dengan mengembangkan buku ajar berbasis mind mapping
untuk SMA kelas XII di mana buku ajar dilengkapi dengan kode QR (Quick
Response Code) yang berisi linkuntuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan
sebagai kuis terkhusus pada materi evolusi.
C. Kerangka Berpikir
Tuntutan kurikulum 2013, terhadap guru untuk kreatif dan inovatif
menjadi tantangan sekaligus strategi bagi guru dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil survei kebutuhan di lima sekolah, minat membaca siswa
terhadap buku ajar menurun seiring perkembangan teknologi saat ini karena
tampilan buku yang kurang menarik. Materi evolusi dinyatakan sebagai materi
yang kompleks, menyangkut kehidupan masa lalu, dan bersifat fakta, sehingga
termasuk materi yang sulit untuk dipahami. Selain itu, penjelasan materi
evolusi menjadi kurang efektif karena kurangnya media pembelajaran yang
mendukung dan efisiensi waktu yang tepat menyebabkan materi evolusi tidak
secara tuntas dibahas.
Pada penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Risdawati (2018)
dan Yakin (2016) tentang pengembangan buku ajar berbasis mind mapping.
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Produk yang dibuat adalah buku ajar yang berbasis mind mapping untuk
memudahkan siswa memahami materi secara efisien. Penelitian lain yang
dilakukan

oleh

Romdhani

(2013)

mengenai

pengembangan

media

pembelajaran menggunakan aplikasi mind map seperti mind mapping plus
sebagai penunjang proses pembelajaran di kelas.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Risdawati, Yakin dan
Romdhani, peneliti bermaksud melakukan pengembangan buku ajar biologi
berbasis mind mapping yang dilengkapi kode QR (Quick Response Code),
dimana kode QR berisi link untuk mengerjakan kuis pada materi evolusi kelas
XII. Prosedur yang lakukan dalam penelitian pengembangan ini yaitu
melakukan wawancara di lima sekolah untuk survei kebutuhan, kemudian
merancang desain buku ajar, lalu validasi produk oleh para ahli dan guru
biologi SMA kelas XII kemudian revisi produk berdasarkan hasil komentar dan
saran dari para validator. Hasil validasi oleh para ahli dan guru biologi SMA
kelas XII menjadi penilaian terhadap produk yang dikembangkan sehingga
dapat diketahui tingkat kelayakannya. Kerangka berpikir dapat dilihat pada
skema berikut ini:
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Hasil survei 5 sekolah:

Penelitian relevan:



Minat membaca siswa terhadap buku ajar
menurun.



Materi evolusi termasuk materi yang sulit
dipahami oleh siswa karena cakupannya
sangat luas, kompleks, menyangkut
kehidupan masa lalu, berbasis masalah dan
bersifat abstrak.



Kurang efektifnya alokasi waktu pada kelas
XII untuk penjelasan materi

Penelitian yang dilakukan oleh Risdawati (2018)
dan Yakin (2016) yang menghasilkan produk media
pembelajaran berupa buku ajar berbasis mind
mappinguntuk membantu siswa dalam belajar
mandiri untuk memahami materi pelajaran.
Romdhani (2013) menggunakan aplikasi mind
mapping yaitu mind map plus untuk kegiatan belajar
di kelas

Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind Mapping dilengkapi Kode
QR berisi Kuis pada Materi Evolusi.

Gambar 2.3. Skema Kerangka Berpikir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau
yang dikenal dengan sebutan Research and Development (RnD). Penelitian
dan pengembangan adalah salah satu jenis dari metode penelitian yang
digunakan untuk mengembangkan produk dan menguji kelayakan suatu
produk yang dikembangkan.
Pada penelitian pengembangan ini mengacu pada model pengembangan
menurut Sugiyono yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan
Sugiyono (2010), adapun langkah-langkah atau prosedur penelitian
pengembangan yang harus dilakukan dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain Produk

Uji coba Produk

Revisi Desain

Validasi Desain

Revisi Produk

Uji Coba
Pemakaian

Revisi Produk

Produksi Masal

Gambar 3.1. Skema Prosedur Penelitian Pengembangan Sugiyono
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Adapun penjelasan prosedur yang dikemukakan Sugiyono (2010)
sebagai berikut:
1. Potensi dan masalah
Research and Development (RnD) berawal dari potensi dan
masalah yang ditemukan. Potensi dan masalah tidak hanya dapat
dilakukan dengan observasi dan wawancara, dapat pula dilakukan dengan
menganalisis potensi dan masalah berdasarkan laporan penelitian orang
lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari perseorangan. Berdasarkan
identifikasi dan analisis masalah yang dilakukan diharapkan dapat
menemukan potensi untuk dikembangkan.
2. Pengumpulan Data
Setelah menemukan potensi dan masalah sebagai bentuk data dan
informasi faktual dalam pengumpulan data maka tahap ini menjadi dasar
pengembangan produk dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk
perencanaan produk yang akan dikembangkan.
3. Desain Produk
Desain produk merupakan tahap rencana pengembangan produk
yang dikembangkan berupa desain atau rancangan sebuah produk yang
akan dibuat dan dinilai.
4. Validasi Desain
Validasi desain adalah proses kegiatan menilai hasil rancangan
desain produk yang dikembangan. Penilaian tersebut melibatkan
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beberapa pakar dan tenaga ahli yang telah memiliki pengalaman sehingga
bertugas sebagai validator.
5. Revisi Desain
Revisi desain adalah tahapan peninjauan kembali dengan
melakukan perbaikan terhadap rancangan desain produk sebelumnya
berdasarkan penilaian dan saran dari para validator desain.
6. Ujicoba Produk
Pengujian produk adalah kegiatan menguji keefektifan produk
yang dikembangkan. Uji coba produk dapat dilakukan dalam kelompok
kecil atau terbatas.
7. Revisi Produk
Revisi produk adalah kegiatan peninjauan kembali untuk
melakukan perbaikan terhadap produk yang disesuaikan dengan masukan
dari para validator pada tahap uji coba produk.
8. Ujicoba Pemakaian
Pengujian pemakaian adalah kegiatan uji coba produk dalam skala
besar atau terhadap subyek penelitian, dalam hal ini adalah siswa. Uji
coba pemakaian dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang
dikembangkan. Masukan atau saran pada uji coba pemakaian ini
dijadikan sebagai acuan untuk melakukan revisi produk tahap akhir.
9. Revisi Pemakaian
Setelah melakukan uji coba pemakaian, tahapan selanjutnya adalah
revisi pemakaian yang disesuaikan dengan masukan dan saran pada tahap
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uji coba pemakaian. Pada tahap ini, revisi produk bersifat final untuk
menghasilkan produk yang dikembangkan.
10. Produksi Masal
Pada tahapan ini, produksi masal dalam bidang pendidikan adalah
tahapan produksi produk yang dikembangkan dengan pilihan bahwa
produk bermanfaat secara luas.
Pada penelitian ini peneliti mengembangkan buku ajar biologi berbasis
mind mapping hanya dilakukan sampai pada tahap 5, yaitu revisi desain yang
disesuaikan dengan hasil validasi desain produk hingga menjadi produk yang
lebih baik. Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan buku ajar
biologi kelas XII pada materi evolusi dengan sub bab materi yaitu teori asalusul kehidupan, teori evolusi, petunjuk evolusi, mekanisme evolusi, radiasi
adaptif, hukum Hardy-Weinberg, skala waktu dalam evolusi dan tanggapan
terhadap keberadaan serta implikasi teori evolusi pada kehidupan masyarakat.
Tingkat kelayakan buku ajar biologi berbasis mind mapping ini dapat
diketahui melalui hasil validasi oleh para ahli yaitu dosen dan guru biologi
kelas XII.
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B. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah untuk melengkapi
persamaan persepsi pembaca maka peneliti memberikan penjelasan dari
beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:
1. Pengembangan
Pengembangan adalah salah satu cara untuk membuat produk yang
sudah ada menjadi semakin baik dan dapat dikatakan layak untuk
digunakan dalam proses belajar-mengajar.
2. Buku Ajar Biologi
Buku ajar biologi merupakan sebuah buku yang memuat
pemaparan materi biologi yang dapat digunakan sebagai penunjang
proses pemahaman materi bagi siswa. Buku ajar biologi dapat digunakan
siswa untuk belajar secara mandiri maupun kelompok untuk memahami
materi biologi.
3. Mind Mapping
Mind mapping adalah sebuah peta pemikiran yang dibuat dengan
menggunakan satu kata kunci dimana memiliki arti dan makna yang
berkesinambungan. Mind mapping identik dengan point utama atau
center point memiliki percabangan.
4. Kode QR
Kode QR (Quick Response) adalah kode respon cepat yang
digunakan untuk mentransfer informasi ke smartphone dengan cara menscan.
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C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan ini dengan prosedur
penelitian menurut Sugiyono (2010) yang penerapannya disesuaikan dengan
kebutuhan peneliti. Penelitian dan pengembangan ini membutuhkan para ahli
dan guru biologi kelas XII sebagai validator untuk menilai kualitas produk
yang dikembangkan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan
menurut Sugiyono yang dilakukan pada penelitian ini hanya sampai pada
tahap kelima dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Lima langkah
penelitian akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Potensi dan masalah
Peneliti melakukan survei kebutuhan di 5 Sekolah Menengah Atas
(SMA) terkait pengembangan buku ajar berbasis mind mapping. Survei
kebutuhan di Sekolah Menengah Atas yang meliputi 2 swasta dan 3 negeri
yaitu, SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, SMA Budya Wacana, SMAN 1
Banguntapan, SMAN 1 Depok, dan SMAN 1 Prambanan. Kegiatan survei
kebutuhan melalui pengisian angket oleh guru mata pelajaran biologi kelas
XII yang dimulai pada bulan September 2019 menggunakan panduan angket
yang telah direvisi.
2. Pengumpulan Data
Setelah menemukan potensi-potensi melalui pengisian angket oleh
guru biologi kelas XII di 5 sekolah mengenai penggunaan buku ajar berbasis
mind mapping, dikumpulkan sebagai data dan dianalisis untuk menjadi dasar
pengembangan produk buku ajar biologi berbasis mind mapping. Hasil
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analisis survei kebutuhan secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 17.
Untuk menunjang data yang dikumpulkan, peneliti juga mencari literatur dari
buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan sebagai dasar teori dalam
pengembangan produk buku ajar biologi berbasis mind mapping.
3. Desain Produk
Tahap ini merupakan tahapan untuk mendesain produk buku ajar
biologi berbasis mind mapping dilengkapi kode QR berisi kuis untuk siswa
SMA kelas XII. Untuk mendesain produk, peneliti mengacu pada hasil
analisis kebutuhan kemudian melakukan langkah-langkah desain produk
sebagai berikut:
a. Merumuskan pembahasan materi berdasarkan Kompetensi Dasar
untnuk materi evolusi kelas XII dengan menyusun silabus yang dapat
dilihat pada lampiran 1.
b. Merumuskan tujuan pencapaian siswa pada materi evolusi dengan
menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang tertera
pada lampiran 2. Dalam menyusun RPP, untuk melengkapi setiap
pertemuan pembelajaran, peneliti juga melampirkan rubrik penilaian
sifat (lampiran 3), penilaian pengetahuan (lampiran 4), penilaian
keterampilan (lampiran 14), penilaian makalah (lampiran 15), dan
penilaian mind mapping (lampiran 16).
c. Pembuatan desain halaman depan atau sampul buku
d. Pembuatan halaman kata pengantar dan daftar isi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

e. Penulisan pokok bahasan materi dengan bantuan aplikasi Xmind ZEN
dan MindMater.
f. Pembuatan soal uji kompetensi yang dapat dilihat pada lampiran 9.
g. Pembuatan soal-soal kuis (lampiran 13) dan kode QR.
h. Penulisan daftar pustaka, dan pembuatan sampul belakang.
4. Validasi Desain
Pada tahap ini, peneliti menyerahkan desain yang telah dirancang
kepada para ahli untuk dievaluasi dan divalidasi. Tahap validasi ini
bertujuan untuk memberikan penilaian terkait kelebihan dan kelemahan
rancangan desain produk, sehingga diperoleh kualitas desain produk.
Validasi desain ini dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan 2 guru mata
pelajaran biologi kelas XII melalui pengisian kuisioner yang telah
disediakan. Kemudian, data hasil kuisioner akan dianalisis untuk bahan
pertimbangan dalam merevisi produk.
Desain produk yang dibuat divalidasi oleh ahli media, ahli materi
dan dua guru mata pelajaran biologi SMA kelas XII. Adapun ahli guru
mata pelajaran biologi SMA kelas XII yang menjadi validator adalah satu
guru dari SMA swasta dan satu guru dari SMA negeri. Validasi ahli media,
ahli materi dan guru mata pelajaran biologi SMA kelas XII, dijelaskan
sebagai berikut:
a) Validasi Ahli Media
Validasi produk untuk ahli media dilakukan oleh dosen yang
berkompeten dalam bidang media pembelajaran, secara khusus pada
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media buku ajar berbasis mind mapping atau dosen yang berkompeten
dalam bidang pendidikan. Validator akan memberikan penilaian terhadap
desain produk pada lembar validasi yang telah disediakan. Penilaian dari
validator akan dijadikan dasar dalam perbaikan produk menjadi lebih baik.
b) Validasi Ahli Materi
Validasi produk untuk ahli materi dilakukan oleh dosen yang
kompeten dalam penguasaan materi evolusi. Validator akan memberikan
penilaian terhadap materi yang tersaji dalam buku ajar biologi berbasis
mind mapping. Penilaian dilakukan dengan mengisi lembar validasi yang
disediakan, dengan demikian hasil penilaian akan dijadikan sebagai acuan
dalam perbaikan.
c) Validasi Guru Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas XII
Validasi produk untuk guru mata pelajaran dilakukan oleh dua
guru mata pelajaran biologi kelas XII. Pemilihan guru sebagai validator
dilakukan secara acak untuk satu guru mewakili SMA swasta dan satu
guru mewakili SMA negeri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian materi evolusi terhadap buku ajar biologi berbasis mind
mapping yang dikembangkan. Penilaian dari guru juga dilakukan dengan
pengisian lembar validasi yang disediakan dan dijadikan dasar untuk
perbaikan produk akhir untuk menjadi produk yang layak diujicobakan
dalam pembelajaran biologi dan digunakan sebagai media pembelajaran.
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5. Revisi Desain
Pada tahap ini menggunakan hasil pengisian lembar validasi oleh
para ahli sebagai bahan dasar untuk revisi desain dalam penyempurnaan
desain produk. Revisi desain produk dilakukan dengan tujuan untuk
mengurangi kelemahan pada produk sehingga dihasilkan produk yang
layak untuk digunakan. Selain itu, revisi desain dilakukan agar desain
produk selanjutnya lebih berkualitas dan lebih baik dari sebelumnnya.
D. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1) Produk yang dikembangkan berupa buku ajar berbasis peta pemikiran
(mind map) dengan gambar-gambar pendukung yang relevan.
2) Buku ajar memuat Kompetensi Dasar materi Evolusi, berikut ini:
KD. 3.9. Menjelaskan Teori, Prinsip dan Mekanisme Evolusi serta
Pandangan Terkini para Ahli Terkait Spesiasi.
KD. 4.9. Menyajikan Karya Ilmiah Terhadap Gagasan Baru Tentang
Kemungkinan-kemungkinan Pandangan Evolusi Berdasarkan Pemahaman
yang Dimilikinya.
3) Mind mapping yang terdapat didalam buku dibuat secara manual dengan
bantuan aplikasi Xmind ZEN dan MindMaster.
4) Buku ajar dilengkapi kode QR (Quick Response Code) yang berisi
linkuntuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan sebagai kuis dan sebagai
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bentuk evaluasi singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa
terhadap setiap sub materi yang telah dibahas.
5) Buku ajar berbasis mind mapping dibuat dengan tampilan berwarna,
bervariasi dan menarik serta menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
6) Buku ajar berbasis mind mapping menggunakan tema penulisan huruf
(font) yaitu Times New Roman, ukuran penulisan (font size) minimal 12
dan menggunakan kertas A4 dengan ukuran 21 x 29,7 cm.
7) Cover atau sampul buku ajar dilengkapi dengan judul buku yaitu: “Buku
Ajar Biologi Berbasis Mind Mapping Materi Evolusi untuk Siswa Kelas
XII Semester 2”.
8) Bagian cover atau sampul buku ajar akan dicetak menggunakan jenis
kertas Art paper, sedangkan bagian isi buku akan dicetak menggunakan
jenis kertas HVS.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
a. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian Pengembangan Buku Ajar
Biologi Berbasis Mind Mapping dilengkapi Kode QR Berisi Kuis Pada
Materi Evolusi SMA Kelas XII diperlukan metode instrumen berikut ini:
1. Metode Kuisioner atau Angket
Kuisioner digunakan untuk analisis kebutuhan di sekolah mengenai
buku ajar yang dikembangkan. Pada lembar angket analisis kebutuhan
dilakukan dengan memberi tanda (x) serta menjawab alasan atau
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tanggapan terhadap pilihan jawaban atas pertanyaan. Angket ini ditujukan
kepada guru biologi SMA kelas XII.
Kuisioner dalam bentuk angket juga digunakan untuk uji validasi
terhadap buku ajar yang dikembangkan, menggunakan jenis angket daftar
cocok yang merupakan deretan pernyataan dimana responden hanya
memberikan check list (√) pada kolom nilai yang disediakan. Angket ini
ditujukan kepada ahli media, ahli materi dan guru mata pelajaran biologi.
b. Instrumen Pengumpulan Data
Pada penelitian dan pengembangan ini, jenis instrumen yang digunakan
untuk mengetahui hasil analisis kebutuhan sekolah dan mengukur kelayakan
atau kevalidan dari produk yang dikembangkan adalah lembar validasi atau
kelayakan pengembangan buku ajar berupa angket atau kuisioner yang
dijelaskan sebagai berikut:
1. Lembar Angket untuk Analisis Kebutuhan
Untuk menganalisa kebutuhan dalam pengmbangan buku ajar
biologi berbasis mind mapping dilakukan pengisian angket oleh guru
biologi yang bersangkutan. Hasil angket tersebut dijadikan sebagai acuan
dalam pengembangan buku ajar berbasis mind mapping dilengkapi kode
QR berisi kuis pada materi evolusi SMA kelas XII.
Indikator kisi-kisi panduan angket analisa kebutuhan terdapat pada
tabel 3.1 dibawah ini. Indikator tersebut dibuat untuk panduan pertanyaanpertanyaan pada lembar angket analisa kebutuhan:
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Angket Analisa Kebutuhan
No.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Aspek Pertanyaan Analisa Kebutuhan
Pengalaman mengajar
Metode/teknik pembelajaran di kelas
Media pembelajaran
Penggunaan media pembelajaran di kelas
Jenis media pembelajaran
Sumber media pembelajaran
Materi evolusi
Belajar mandiri siswa dan minat membaca siswa
Buku ajar
Mind mapping
Pemahaman tentang mind mapping
Buku ajar berbasis mind mapping

Nomor
Pertanyaan
1, 2
3, 11
4, 5
6, 7
10
8, 9
12, 13
14
15
16, 17, 18,
19

Kuis
Jenis kuis

20

Sumber panduan pembuatan kuis

21

Pemanfaatan IT untuk kuis

22

Kriteria konsep kuis

23, 26

10.

Kode QR

24, 25

11.

Pengembangan buku ajar berbasis mind mapping 27
dilengkapi kode QR

Berikut ini lembar angket analisis kebutuhan untuk guru Biologi SMA kelas X
Angket analisis kebutuhan pengembangan buku ajar Biologi untuk guru
Nama guru
:
Jenis Kelamin
:
Sekolah
:
Pengalaman Mengajar Biologi
:
Pengalaman Mengajar di Kelas XII
:
Sertifikasi
:
Angket ini dibuat untuk mengetahui penggunaan buku ajar biologi yang selama ini digunakan
oleh Bapak/ibu guru Biologi selama proses belajar mengajar di kelas. Pengisian lembar ini
dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dan bukan untuk kepentingan yang
lain. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab angket
terlampir berdasarkan keadaan Bapak/Ibu Guru.
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu Guru dalam mengisi angket ini.
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Petunjuk Umum:
1. Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu Guru.
2. Bisa memilih lebih dari 1 (satu) jawaban bila diperlukan.
3. Isilah jawaban lain pada tempat yang tersedia, apa bila pilihan jawaban tidak sesuai
dengan keadaan Bapak/Ibu guru!
4. Berilah alasan/komentar terhadap jawaban pilihan Bapak/Ibu pada kolom yang tersedia!
Pertanyaan
1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu mengajar di kelas?
a. Baik
b. Menyenangkan
c. Lainnya:........................................................................................................
Alasan:................................................................................................................
2. Bagaimana respon siswa kelas XII terhadap proses belajar mengajar di kelas?
a. Aktif
b. Pasif
c. Lainnnya:..........................................................................................................
3. Metode dan teknik apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Biologi?
a. Ceramah
b. Bermain peran
c. Diskusi
d. Praktik
e. Lainnya:.............................................................................................................
Alasan:....................................................................................................................................
..............................................................
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan media dalam proses pembelajaran Biologi?
a. Ya
b. Tidak
Jika Ya/Tidak,
mengapa?...............................................................................................................
5.

6.
7.

8.

Media pembelajaran apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Biologi?
a. Konvensional
b. IT
c. Konvensional dan IT
Alasannya:..............................................................................................................
Media IT apa saja yang ada di sekolah?
...............................................................................................................................
Jenis media apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran Biologi?
a. Buku Ajar
b. Video
c. Artikel
d. Power Point
e. Lainnya:............................................................................................................
Apakah materi Evolusi merupakan materi yang sulit dipahami oleh siswa?
a. Ya
b. Tidak
c. Lainnya:.........................................................
Alasannya:......................................................................................................
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9.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

Kesulitan apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam pembelajaran biologi kelas XII pada materi
Evolusi?
a. Pemahaman siswa terhadap materi Evolusi
b. Ketersediaan media pembelajaran
c. Buku ajar yang kurang menarik minat baca siswa
d. Alokasi waktu penyelesaian materi yang kurang
e. Lainnya:...................................................
Alasannya:..............................................................................................................
Media dan sumber apa saja yang sering Bapak/Ibu gunakan dalam proses belajar
mengajar dikelas XII pada materi Evolusi?
a. Buku Ajar
b. Artikel
c. Power Point
d. Komik
e. Lainnya..........................................................................................................
Alasan:.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................
Langkah-langkah apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam pembelajaran biologi pada materi
Evolusi?
a. Menjelaskan materi dengan ceramah
b. Menjelaskan materi dengan slide power point
c. Memanfaatkan buku ajar yang tersedia
d. Menggunakan artikel
e. Lainnya:.......................................................................................................
Apakah siswa belajar mandiri pada materi Evolusi melalui buku ajar yang tersedia di
sekolah?
a. Ya
b. Tidak
Alasan:.................................................................................................................................
.............................................................................................................
Bagaimana minat membaca siswa terhadap buku ajar yang tersedia dalam mempelajari
materi Evolusi?
a. Tinggi
b. Kurang
c. Sedang
d. Rendah
Alasannya:................................................................................................................... ........
.....................................................................................................
Menurut Bapak/Ibu, apakah kriteria buku ajar yang tersedia saat ini sudah sesuai
dengan karakter siswa kelas XII dalam memahami materi Evolusi?
a. Ya
b. Tidak
c. Lainnya:
Alasan:.........................................................................................................................
..........................................................................................
Apakah Bapak/Ibu mengetahui buku ajar berbasis mind mapping?
a. Ya
b. Tidak
Alasannya:................................................................................................................... .
..................................................................................................
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16. Menurut Bapak/Ibu, apakah buku ajar berbasis mind mapping dapat dikembangkan
untuk siswa kelas XII pada materi Evolusi?
a. Ya
b. Tidak
Alasan:................................................................................................................... ......
...............................................................................................
17. Setujukah Bapak/Ibu, apabila buku ajar berbasis mind mapping menjadi salah satu
alternatif media pembelajaran biologi pada materi Evolusi kelas XII ?
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
Alasan:.................................................................................................................................
...............
18. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya penyusunan buku ajar berbasis mind
mapping untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman siswa terhadap materi
Evolusi?
a. Bahasa Indonesia Baku
b. Bahasa Indonesia sehari-hari
c. Gambar berwarna
d. Gambar hitam-putih
e. Lainnya:.....................................................................................................
Alasannya:..........................................................................................................
19. Apabila buku ajar berbasis mind mapping dikembangkan sebagai salah satu media
pembelajaran pada materi Evolusi, kelengkapan apa saja yang harus diperhatikan?
a. Teks
b. Desain mind mapping
c. Gambar
d. Gambar dan teks
e. Lainnya.........................................................................................................
20. Jenis kuis yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran biologi pada materi Evolusi?
a. Tertulis
b. IT
c. Lisan
d. Lainnya....................................................
Alasannya.............................................................................................................
21. Sumber atau panduan yang Bapak/Ibu gunakan dalam membuat kuis setiap materi pada
pembelajaran biologi?
a. Buku
b. Website
c. Lainnya....................................................................................................
Alasannya...........................................................................................................
22. Apakah Bapak/Ibu pernah memanfaatkan smartphone siswa untuk mengerjakan kuis?
a. Ya
b. Tidak
Alasan:.................................................................................................................
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23. Kriteria kuis yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Biologi?
a. LOTS (Low Order Thinking Skills)
b. MOTS(Medium Order Thinking Skills)
c. HOTS (High Order Thinking Skills)
d. Lainnya:.................................
Alasannya:..........................................................................................................
24. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kode QR ?
a. Ya
b. Tidak
25. Setujukah Bapak/Ibu, apabila menggunakan IT dengan scan kode QR untuk
mengerjakan kuis?
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
Alasannya.....................................................................................................................
26. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya soal pada kuis berbasis IT untuk materi
Evolusi?
a. LOTS (Low Order Thinking Skills)
b. MOTS (Medium Order Thinking Skills)
c. HOTS (High Order Thinking Skills)
d. Lainnya:......................................
Alasannya:................................................................................................................... ..
27. Menurut Bapak/Ibu, dibutuhkankah buku ajar berbasis mind mapping dilengkapi kode
QR berisi kuis sebagai media alternatif pembelajaran biologi pada materi Evolusi
dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa?
a. Dibutuhkan
b. Kurang dibutuhkan
c. Tidak dibutuhkan
Alasannya:......................................................................................................................... ..
..........................................................................................
Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran Biologi

(

)
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2. Lembar Kuisioner untuk Validasi Produk
Lembar validasi adalah instrumen penilaian terhadap kelayakan
produk yang dihasilkan, dimana penilaian tersebut dilakukan oleh
validator ahli materi, ahli media dan guru mata pelajaran biologi yang
bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas atau kelayakan dari produk
yang dikembangkan.
Kisi-kisi instrumen validasi untuk ahli materi dan guru mata
pelajaran terdapat pada tabel 3.2 dan dijabarkan untuk membuat instrumen
lembar validasi ahli materi yang terdapat pada tabel 3.3, tabel 3.4.
Instrumen lembar validasi ahli media, Instrumen lembar validasi guru
mata pelajaran terdapat pada tabel 3.5 serta kriteria validator tercantum
dalam tabel 3.6 sebagai berikut:
Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Validasi
Kategori
Ahli
Materi

Ahli
Desain

Aspek

Indikator

Nomor Item

Isi

Kelengkapan, keluasan dan
kedalaman materi yang
disajikan

1,2,3

Keakuratan

Pengelompokkan teori,
prinsip, petunjuk dan
mekanisme evolusi

4,5,6,7,8

Penyajian

Sistematika penyajian,
komponen gambar, info-info
biologi, kesesuaian gambar
dengan materi, kesesuaian
bahasa yang digunakan

9,10,11,12,13,
14,15

Penyajian
komponen

Sistematika penyajian,
penyajian gambar dan infoinfo biologi serta kesesuaian
gambar dan materi

1,2,3
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Guru
Mata
Pelajaran
Biologi

Kelengkapa
n
Komponen

KI, KD, Pengantar
Pembelajaran, Konsep Mind
Mapping

4,5,6

Kelayakan
Penyajian

Bagian Pendahuluan, isi dan
Penutup, ukuran buku, desain
cover serta ukuran dan jenis
huruf yang digunakan

7,8,9,14,15,16

Komponen
penggunaan
bahasa

Sesuai dengan perkembangan
siswa, keefektifan kalimat,
ketepatan bahasa, dan
konsistensi penggunaan
istilah

10,11,12,13

Materi

Keluasan, kedalaman dan
keakuratan materi

1,2,3,4,5,6,7

Penyajian
Komponen

Sistematika penyajian,
keterkinian dan kontekstual

8,9,10, 11

Kelengkapa
n Penyajian

KI, pengantar, dan konsep
mind mapping.

12,13,14,
16, 17

Kelayakan
Penyajian

Pendahuluan, Isi, Penutup,
rangkuman, daftar pustaka,
dan evaluasi

18, 19, 20, 21,
22

Komponen
Penggunaan
Bahasa

Kesesuaian, keefektifan
penggunaan kalimat,
ketepatan dan konsistensi
istilah

23, 24, 25, 26

Kelayakan
Kegrafikan

Ukuran buku, desain cover
dan ukuran/jenis huruf yang
digunakan

27, 28, 29

15,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

Instrumen Lembar Validasi Ahli Materi
Judul: Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind Mapping dilengkapi Kode QR
berisi Kuis Pada Materi Evolusiuntuk Siswa SMA Kelas XII
A. Identitas Responden
Nama Ahli
:
Jabatan
:
Lembaga
:
B. Petunjuk
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator
2. Kriteria skor:
a. Skor 4 (SS) sangat setuju
b. Skor 3 (S) setuju
c. Skor 2 (TS) tidak setuju
d. Skor 1 (STS) sangat tidak setuju
3. Isilah komentar dan saran Anda pada kolom yang telah disediakan.
Tabel 3.3. Lembar Validasi Ahli Materi
No.

Kriteria

Pernyataan

Skor
1 2 3 4

A.

Kelayakan
Isi

Materi yang
disajikan sudah
lengkap
Keluasan materi
memudahkan
siswa untuk
belajar mandiri
Kedalaman materi
memudahkan
siswa untuk
belajar mandiri

B.

Keakuratan
dan
kebenaran
materi

Pengelompokan
evolusi
Teori Evolusi
Petunjuk Evolusi

Komentar dan
Saran
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Penyebaran
Organisme
Pandangan Terkini
terkait Evolusi
C.

Penyajian
Komponen

Materi yang
disajikan sesuai
dengan sistematika
penyajian
Penyajian gambar
dan info-info
biologi
Kesesuaian
gambar dengan
materi

D.

Komponen
Penggunaan
Bahasa

Kesesuaian dengan
tingkat
perkembangan
siswa
Keefektifan
kalimat
Ketepatan bahasa
yang digunakan
Konsistensi
penggunaan istilah

Kesimpulan dan saran:
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Lingkarilah pada salah satu pilihan dibawah ini:
1. Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba tanpa ada
perbaikan.
2. Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba dengan
adanya perbaikan.
3. Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar tidak layak untuk diujicoba.
Yogyakarta,

/

/ 2020

Validator

NIP.
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Instrumen Lembar Validasi Ahli Media
Judul: Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind Mapping dilengkapi Kode QR
berisi Kuis Pada Materi Evolusi untuk Siswa SMA Kelas XII
A. Identitas Responden
Nama Ahli
:
Jabatan
:
Lembaga
:
B. Petunjuk
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator.
2. Kriteria skor:
a. Skor 4 (SS) sangat setuju
b. Skor 3 (S) setuju
c. Skor 2 (TS) tidak setuju
d. Skor 1 (STS) sangat tidak setuju
3. Isilah komentar dan saran Anda pada kolom yang telah disediakan.
Tabel 3.4. Lembar Validasi Ahli Media
No.

Kriteria

Pernyataan

Skor
1 2 3 4

A.

Penyajian
Komponen

Materi yang
disajikan sesuai
dengan sistematika
penyajian
Penyajian gambar
dan info-info
biologi
Kesesuaian
gambar dengan
materi

B.

Kelengkapan
Komponen

KI (Standar
Kompetensi) dan
KD (Kompetensi
Dasar)
Pengantar
Pembelajaran
Konsep Mind

Komentar dan
Saran
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Mapping
C.

Kelayakan
penyajian

Bagian
Pendahuluan
Bagian Isi
Bagian Penutup

D.

Komponen
penggunaan
bahasa

Kesesuaian dengan
tingkat
perkembangan
siswa
Keefektifan
kalimat
Ketepatan bahasa
Konsistensi
penggunaan istilah

E.

Kelayakan
Kegrafikan

Ukuran buku ajar
sesuai dengan
standar ISO
Desain cover pada
buku ajar biologi
sangat menarik
Ukuran dan jenis
huruf yang
digunakan sesuai

Kesimpulan dan saran:
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Lingkarilah pada salah satu pilihan dibawah ini:
1.
2.
3.

Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba tanpa ada
perbaikan.
Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba dengan
adanya perbaikan.
Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar tidak layak untuk diujicoba.
Yogyakarta,

/

Validator

NIP.

/ 2020
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Instrumen Lembar Validasi Guru Mata Pelajaran Biologi
Judul: Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind Mapping dilengkapi Kode QR
berisi Kuis Pada Materi Evolusi Untuk Siswa SMA Kelas XII
A. Identitas Responden
Nama Ahli
:
Jabatan
:
Lembaga
:
B. Petunjuk
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan pendapat
validator
2. Kriteria skor:
a. Skor 4 (SS) sangat setuju
b. Skor 3 (S) setuju
c. Skor 2 (TS) tidak setuju
d. Skor 1 (STS) sangat tidak setuju
3. Isilah komentar dan saran Anda pada kolom yang telah disediakan.
Tabel 3.5. Lembar Validasi Guru Mata Pelajaran Biologi
Kriteria

Pernyataan

Skor
1 2 3 4

Materi
Cakupan
Materi

Kelengkapan materi
Keluasan materi
Kedalaman materi

Keakuratan
Materi

Keakuratan fakta
Keakuratan konsep
Keakuratan teori
Keakuratan metode
Keakuratan ilustrasi

Kemutakhiran

Kesesuaian dengan
perkembangan ilmu
Keterkinian fitur, contoh
dan rujukan

Komentar
dan Saran
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Kontekstual
Penyajian
Komponen

Materi yang disajikan
sesuai dengan sistematika
penyajian
Penyajian gambar dan
info-info biologi relevan
Kesesuaian gambar
dengan materi

Kelengkapan
Penyajian

KI (Standar Kompetensi)
dan KD (Kompetensi
Dasar)
Pengantar Pembelajaran
Konsep Mind Mapping

Kelayakan
Penyajian

Bagian Pendahuluan
Bagian Isi
Bagian Penutup
Bagian Evaluasi
Daftar pustaka

Komponen
Penggunaan
Bahasa

Kesesuaian dengan
tingkat perkembangan
siswa
Keefektifan kalimat
Ketepatan bahasa
Konsistensi penggunaan
istilah

Kelayakan
Kegrafikan

Ukuran buku ajar sesuai
dengan standar ISO
Desain cover pada buku
ajar biologi
Ukuran dan jenis huruf
yang digunakan sesuai
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Kesimpulan dan saran:

Lingkarilah pada salah satu pilihan dibawah ini:
1. Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba tanpa ada
perbaikan.
2. Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba dengan
adanya perbaikan.
3. Buku ajar Biologi berbasis Mind Mapping dilengkapi kode QR berisi kuis
pada materi Evolusi sebagai bahan ajar tidak layak untuk diujicoba.
Yogyakarta,

/

/ 2020

Guru Mata Pelajaran Biologi Kelas XII

NIP.
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Tabel 3.6. Kriteria Validator
Validator

Kriteria

Bidang Ahli

Dosen
materi Lulusan S2
pembelajaran

Ahli materi pembelajaran

Dosen
media Lulusan S2
pembelajaran

Ahli media buku ajar
berbasis mind mapping.

Guru

Ahli
pembelajaran
biologi SMA kelas XII

Lulusan S1

F. Teknik Analisis Data
Hasil dari proses pengumpulan data melalui lembar validasi akan di
analisis secara kualitatif dan kuantitatif, sebagai berikut:
1. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh
validator sebagai ahli media, ahli materi dan guru mata pelajaran biologi
SMA kelas XII. Perolehan data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui
tingkat kualitas buku ajar yang dihasilkan untuk selanjutnya dapat
direvisi.
2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa skor yang diperoleh melalui lembar
instrumen penilaian dari dua validator ahli media dan ahli materi serta dua
guru mata pelajaran biologi SMA kelas XII. Skala penilaian
menggunakan skala 4-1 terhadap produk buku ajar berbasis mind
mapping dilengkapi kode QR berisi kuis pada materi evolusi. Perolehan
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skor dari hasil penilaian validator dihitung menggunakan skala Likert.
Perhitungan skor rata-rata pada lembar validasi dihitung dengan rumus:
Rata-rata=

𝛴𝑥
𝑁

Keteragan : 𝛴x = Jumlah skor
N = Jumlah indikator yang dinilai
Pengubahan skor yang diperoleh menjadi nilai untuk kriteria
penilaian berdasarkan acuan menurut Widoyoko (2009) sebagai berikut:
Tabel. 3.7. Interval Kriteria Penilaian
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

x > Xi + 1,80 Sbi

Baik

Xi + 0,60 Sbi < x ≤ Xi +1,80 Sbi

Cukup

Xi - 0,60 Sbi < x ≤ Xi + 0,60 Sbi

Kurang

Xi - 1,80 Sbi < x ≤ Xi - 0,60 Sbi

Sangat Kurang

X ≤ Xi - 1,80 Sbi

Keterangan :
Xi

: Rata-rata ideal = ½ x (skor maksimal idea + skor minimal idea)

Sbi

: Simpanan baku ideal = 1/6 x (skor maksimal ideal – skor minimal

ideal)
Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut, maka akan diperoleh
skor rata-rata dari setiap responden berupa data kuantitatif yang
kemudian diubah menjadi data kualitatif melalui perhitungan. Setelah
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melakukan perhitungan, hasilnya dikonversikan ke data kualitatif dengan
pedoman pengkonversian dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut ini:
Tabel. 3.8. Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif
Kategori

Interval Skor

Sangat baik

x > 3,4

Baik

2,8 < x ≤ 3,4

Cukup

2,2 < x ≤ 2,8

Kurang

1,6 < x ≤ 2,2

Sangat kurang

x ≤ 1,6

Dari hasil perhitungan skor masing-masing validitas akan dicari
rata-rata skor perolehannya, kemudian dapat diubah menjadi data
kualitatif dengan kategori tertentu seperti yang tertera pada tabel
pedoman konversi data diatas.
G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah:


Hasil validasi dari semua validator memberi kesimpulan bahwa
pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping dilengkapi kode
QR berisi linkkuis pada materi evolusi layak diujicobakan.



Perolehan skor rata-rata hasil validasi dari semua validator menunjukkan
kriteria minimal “Baik” dengan skor 2,8 < x ≤ 3,4.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Produk Awal
Pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping yang telah
dilakukan oleh peneliti mengacu pada model pengembangan menurut
Sugiyono dengan langkah-langkah penelitian pengembangan hanya sampai
pada tahap 5 karena adanya keterbatasan waktu. Kelima tahapan tersebut
yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain
produk, dan revisi desain produk.
Pada tahap pertama, peneliti melakukan survei kebutuhan di 5 sekolah
yaitu SMA Negeri 1 Depok, SMA Negeri 1 Banguntapan, SMA Negeri 1
Prambanan, SMA BOPKRI 1 Yogyakarta dan SMA Budya Wacana dengan
memberikan angket kepada guru biologi kelas XII. Peneliti melakukan survei
kebutuhan di tiga sekolah negeri dan dua sekolah swasta, dengan alasan untuk
mendapat data yang lebih beragam mengenai penggunaan dan pengembangan
buku ajar biologi berbasis mind mapping. Hasil analisis survei kebutuhan
mengenai pengembangan produk dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini:
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Tabel 4.1. Hasil Analisis Survei Kebutuhan di 5 Sekolah mengenai Pengembangan Produk
No.
Soal

Pertanyaan

Jawaban dari Guru
SMA N
1 DEPOK
Narasumber: AS

8.

Apakah materi evolusi
merupakan materi yang
sulit dipahami oleh
siswa?

9.

Kesulitan apa yang
Bapak/Ibu hadapi
dalam pembelajaran
biologi kelas XII pada
materi Evolusi?

SMA N 1
BANGUNTAPA
N
Narasumber:
DEW.
Materi evolusi termasuk Ya. Karena
materi yang sulit,
termasuk teori
karena tingkat
yang berbasis
kebenaran siswa
masalah.
menjawab soal materi
evolusi sekitar 20%30% pada saat ujian.

Pemahaman siswa
terhadap materi evolusi,
ketersediaan media
pembelajaran mengenai
materi evolusi, buku
ajar yang kurang

SMA N 1
PRAMBANA
N
Narasumber:
LL
Tidak. Biasa
saja karena
materi evolusi
merupakan
perpaduan
antara faka dan
teori

Pemahaman siswa Pemahaman
terhadap materi
siswa
evolusi,
ketersediaan
media
pembelajaran

SMA
BUDYA
WACANA
Narasumber:
SHS
Ya. Karena
materi
evolusi
termasuk
materi yang
mempelajari
tentang fakta
saat ini dan
masa lalu.

Pemahaman
siswa
terhadap
materi
evolusi.

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber:
CI
Tergantung
penjelasan guru.
Sehingga
bagaimana
kreativitas guru
dalam
menyampaikan
materi dengan
menarik atau tidak
sehingga materi
menjadi lebih sulit
atau lebih mudah
untuk dipahami.
Pemahaman siswa
terhadap materi
evolusi, karena
karakter siswa
berbeda-beda
dalam menyiapkan
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menarik minat baca
siswa terhadap materi
evolusi, dan alokasi
waktu penyelesaian
materi yang kurang. Hal
ini karena materi
evolusi sangat luas dan
pemadatan alokasi
waktu untuk persiapan
Ujian Nasional.
Buku ajar biologi dan
Power Point, karena
memanfaatkan media
yang ada.

mengenai materi
evolusi, dan
alokasi waktu
dalam
penyelesaian
materi yang
kurang

diri atau
konsentrasi serta
fokus untuk
memahami materi

Buku ajar dan
PPT

Buku ajar dan
LKS

10.

Media dan sumber apa
saja yang sering
Bapak/Ibu gunakan
dalam proses belajar
mengajar di kelas XII
pada materi evolusi?

12.

Apakah siswa belajar
mandiri pada materi
evolusi melalui buku
ajar yang tersedia di
sekolah?

Siswa belajar mandiri
ketika diberi tugas
tambahan.

Tidak. Karena
tetap dalam
bimbingan guru
atau arahan guru

Tidak. Tetap
harus
dibimbing.

13.

Bagaimana minat

Cukup, didukung

Kurang. Karena

Kurang.

Buku ajar,
PPT, karena
sangat
membantu
guru dalam
memaparkan
materi.
Tidak. Siswa
tetap harus
diarahkan
untuk
membaca
buku ajar di
rumah
dengan
penugasan.

Buku ajar biologi
seperti penerbit
Erlangga, Penerbit
Bailmu dan
penerbit Tiga
serangkai

Rendah,

Sedang. Apabila

Ya. Apabila diberi
tugas atau PR
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14.

15.

16.

17.

membaca siswa
terhadap buku ajar yang
tersedia dalam
mempelajari materi
evolusi?

dengan adanya kegiatan
literasi dan guru
mengarahkan siswa
membuat ringkasan
materi.

lebih minat
membaca melalui
gawai yang
dimiliki.

Menurut Bapak/Ibu,
apakah kriteria buku
ajar yang tersedia saat
ini sudah sesuai dengan
karakter siswa kelas XII
dalam memahami
materi evolusi?
Apakah Bapak/Ibu
mengetahui buku ajar
berbasis mind mapping?

Sudah sesuai untuk
mencapai KKM dan
buku sudah mencakup
materi dilengkapi soalsoal yang diharapkan
siswa dapat mencapai
KKM.
Ya. Pernah mengikuti
pertemuan-pertemuan
ataupun informasi dari
internet tentang mind
mapping.
Ya. Untuk memuat
materi evolusi di
semester 2 menjadi
lebih ringkas.

Tidak. Karena
materi belum
berbasis masalah
dan kurang
meluas

Setuju. Buku ajar yang
bisa memuat materi
evolusi dengan ringkas

Menurut Bapak/Ibu,
apakah buku ajar
berbasis mind mapping
dapat dikembangkan
untuk siswa kelas XII
pada materi evolusi?
Setujukah Bapak/Ibu,
apabila buku ajar
berbasis mind

Cenderung
menurun,
meskipun ada
literasi tetapi
siswa lebih
tertarik pada
smartphone.
Ya. Hanya
minat siswa
saja yang
masih kurang
untuk
membacanya

karena siswa
lebih tertarik
dengan
smartphone.

siswa tidak dituntut
atau diarahkan
untuk membaca
maka tidak akan
membaca buku.

Tidak.

Ya.

Ya.

Tidak.

Ya.

Ya. Pernah
mengikuti latihan
pembuatan mind
map.

Ya. Untuk
mengkonstruksi
materi

Ya. Siswa
lebih tertarik
dengan inovasi
buku

Ya.

Ya.

Setuju.

Setuju

Setuju.

Setuju. Sebagai
alternatif buku ajar
biologi.
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mappingmenjadi salah
satu alternatif media
pembelajaran biologi
materi evolusi kelas XII
?
18.

Menurut Bapak/Ibu,
bagaimana sebaiknya
penyusunan buku ajar
berbasis mind mapping
untuk meningkatkan
minat baca dan
pemahaman siswa
terhadap materi
evolusi?

19.

Apabila buku ajar
berbasis mind mapping
dikembangkan sebagai
salah satu media
pembelajaran pada
materi evolusi,
kelengkapan apa saja

dan apabila dikemas
lebih menarik dapat
membantu
meningkatkan minat
belajar siswa dan
pemahaman materi
dengan cepat.
Bahasa Indonesia Baku
dan gambar berwarna.

Bahasa Indonesia
Baku

Bahasa
Indonesia baku

Bahasa
Indonesia
Baku

Tampilan buku ajar
yang menarik dan harus
memudahkan siswa
untuk memahami
materi Evolusi.

Konten, isi, center
point dan
terutama cakupan
materi harus
lengkap.

Desain mind
mapping,
gambar dan
dilengkapi
oleh LKPD
serta
pembahasan

Gambargambar yang
relevan,
materi
lengkap,
runtut dan
penjelasan

Bahasa Indonesia
yang baku dan
komunikatif,
informasi materi
harus lebih luas
dibanding buku
yang ada, harus
menarik, konsep
harus tersampaikan
dan mudah
dipahami siswa,
serta mudah
digunakan secara
keseluruhan siswa
Desain mind map,
gambar-gambar
yang relevan,
kualitas buku harus
awet, tidak mudah
rusak, bisa
digunakan berkali-
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yang harus
diperhatikan?
20.

materi

istilah-istilah
yang mudah
dipahami
siswa
Tertulis.

kali dan
menyertakan
sumber referensi
dengan jelas.
Tertulis.

Jenis kuis yang
Bapak/Ibu gunakan
dalam pembelajaran
biologi pada materi
evolusi?
Sumber atau panduan
yang Bapak/Ibu
gunakan dalam
membuat kuis setiap
materi pada
pembelajaran biologi?

Jarang menggunakan
kuis di kelas, selalu
dengan latihan-latihan
soal dan diskusi
kelompok.
Buku

IT

Tertulis

Website dan buku

Buku

Disesuaikan
dengan
kurikulum

Standar penilaian
yang ada di
kurikulum.

22.

Apakah Bapak/Ibu
pernah memanfaatkan
smartphone siswa untuk
mengerjakan kuis?

Ya. Dalam artian
mendukung dan
membantu siswa dalam
menjawab pertanyaan
diskusi maupun latihanlatihan soal.

Ya, untuk
mengerjakan kuis
melalui aplikasi
quizizz.

Ya.

Ya.

Tidak. Kuis
dilakukan dengan
tertulis.

24.

Apakah Bapak/Ibu
mengetahui tentang
kode QR ?
Setujukah Bapak/Ibu,
apabila menggunakan

Ya.

Ya.

Ya.

Ya.

Ya

Setuju. Jika
memudahkan siswa

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

21.

25.
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26.

27.

IT dengan scan kode
QR untuk mengerjakan
kuis?
Menurut Bapak/Ibu,
bagaimana sebaiknya
soal pada kuis berbasis
IT untuk materi
evolusi?
Menurut Bapak/Ibu,
dibutuhkankah buku
ajar berbasis mind
mapping dilengkapi
kode QR berisi kuis
sebagai media alternatif
pembelajaran biologi
pada materi evolusi
dengan tujuan
meningkatkan
pemahaman siswa?

untuk evaluasi
pembelajaran.
HOTS. Disesuaikan
dengan tuntutan
kurikulum 2013 dan
guru menghendaki
untuk kelas XII berlatih
menggunakan soal yang
sifatnya HOTS.
Dibutuhkan, karena
akan membantu guru
dan siswa untuk lebih
mudah memahami
materi dan
operasionalnya yang
menarik. Apalagi
memaparkan dengan
jelas terkait fakta dan
prosedurnya pada
materi evolusi.

HOTS 20%,
MOTS 60% dan
LOTS 20%

MOTS

Gabungan
ketiganya.

Gabungan antara
HOTS, MOTS dan
LOTS

Dibutuhkan
karena baik untuk
siswa dan
membantu dalam
mengkonstruksi
materi ke siswa
dengan mudah.

Dibutuhkan

Dibutuhkan.
Dapat
membantu
siswa
memahami
materi,
khususnya
materi
Evolusi.

Dibutuhkan
sebagai alternatif
media
pembelajaran siswa
dalam bentuk buku.
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Berdasarkan hasil survei kebutuhan tersebut, pengembangan buku ajar
berbasis mind mapping dilengkapi kode QR yang berisi linkuntuk menyimpan
pertanyaan-pertanyaan sebagai kuis bertujuan untuk menarik minat baca
siswa terhadap buku ajar biologi dan membantu siswa dalam memahami
materi yang cakupannya sangat luas dengan mind mapping (peta pemikiran).
Mind mapping yang dibuat, meringkas pemaparan materi menggunakan katakata kunci dengan keunggulan bahwa proses belajar dapat menjadi lebih
cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap
suatu materi.
Dalam pengembangan buku ajar berbasis mind mapping ini, peneliti
memilih materi evolusi dengan alasan bahwa berdasarkan hasil survei
kebutuhan di 5 sekolah, beberapa guru mengatakan bahwa materi evolusi
termasuk materi yang sulit dipahami karena teori yang berbasis fakta tentang
masa lalu dan masa kini, sehingga cakupannya sangat luas. Selain itu,
pemahaman siswa yang kurang terhadap materi evolusi menjadi kesulitan
yang dihadapi guru dalam mengajar dan rata-rata guru mengatakan bahwa
minat membaca buku tentang materi evolusi menurun. Hal ini juga karena
kriteria buku yang tersedia di sekolah masih belum menarik perhatian siswa,
untuk itu peneliti mengembangkan buku yang dapat menjelaskan materi
dengan peta pemikiran (mind mapping) guna meningkatkan pemahaman
siswa dan menarik perhatian siswa dalam belajar.
Pada buku ajar biologi yang dikembangkan oleh peneliti dilengkapi
dengan adanya kode QR, yaitu kode yang mampu menyimpan dan
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menyampaikan informasi dengan cepat. Peneliti menggunakan kode QR
untuk menyimpan kuis yang dapat diakses dengan menggunakan smartphone.
Kuis yang ada dalam QR dibuat dengan google drive lalu disimpan dalam
bentuk url, kemudian urlyang digunakan untuk membuat kode QR. Hal ini
sebagai bentuk kebaruan pengembangan yang dilakukan peneliti dengan
tujuan untuk menyeimbangkan penggunaan media konvensional dan IT, serta
mengurangi rasa bosan siswa terhadap buku ajar. Dengan menggunakan kode
QR ini merupakan inovasi baru untuk mengemas kuis agar lebih sederhana
dan praktis sehingga mampu menarik perhatian siswa dan membantu guru
dalam mendapatkan penilaian kognitif siswa secara cepat. Setelah melakukan
survei kebutuhan di sekolah, peneliti melakukan tahap kedua yaitu
pengumpulan data dimana hasil pengisian angket oleh guru dijadikan sebagai
data untuk mengembangkan produk. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan
data-data dari tiga penelitian yang relevan sebagai acuan pengembangan
produk.
Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah desain produk, di mana
peneliti merancang dan mendesain buku ajar berbasis mind mapping yang
mengacu pada hasil analisis kebutuhan dan disesuaikan dengan kajian RPP
yang tertera pada lampiran 2. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh
peneliti dalam mendesain produk, yaitu:
1) Merumuskan bahasan materi berdasarkan kompetensi dasar pada materi
evolusi kelas XII.
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Secara garis besar, kompetensi dasar untuk materi evolusi sesuai
dengan kurikulum 2013 yaitu menjelaskan teori-teori, prinsip-prinsip dan
mekanisme evolusi serta menjelaskan pandangan terkini para ahli terkait
spesiasi. Untuk itu, peneliti merumuskannya menjadi beberapa sub-sub
bab materi dalam buku ajar yang dikembangkan agar lebih sistematis dan
lebih mudah untuk dipelajari. Kemudian, peneliti merumuskan tujuan
pembelajaran sebagai bentuk pencapaian siswa pada materi evolusi dan
membantu peneliti dalam penyusunan materi pada buku ajar berbasis
mind mapping supaya tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran.
2) Pembuatan desain halaman depan atau sampul buku
Dalam penyusunan buku ajar, pada dasarnya dibagi atas tiga
bagian pokok, yaitu bagian pembukaan, isi dan penutup. Halaman depan
atau sampul buku sebagai bagian pembukaan buku yang menjadi daya
tarik tersendiri bagi pembaca sehingga perlu didesain untuk menunjukkan
karakteristik buku. Sampul buku ajar biologi berbasis mind mapping
sebagai produk awal diberi judul “Buku Ajar Biologi Berbasis Mind
Mapping Materi Evolusi SMA Kelas XII Semester 2”. Dilanjutkan
dengan pembuatan kata pengantar sebagai kalimat pengantar buku yang
ditulis untuk menggambarkan secara singkat mengenai pengembangan
buku ajar berbasis mind mapping. Selanjutnya, bagian daftar isi yang
memuat halaman-halaman isi buku dan bagian petunjuk buku yang berisi
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan buku.
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3) Penulisan pokok bahasan materi dalam bentuk mind map dengan bantuan
aplikasi Mindmaster dan Xmind ZEN.
Bahasan materi evolusi ini termasuk bagian isi dalam penyusunan
buku ajar, karena memuat materi yang berbasis mind mapping. Materi
yang telah dibahas secara narasi diringkas dalam bentuk mind mapping,
dan dibuat secara mandiri dengan bantuan aplikasi Mindmaster dan
Xmind ZEN oleh penulis buku. Penggunaan aplikasi tersebut membantu
penulis dalam membuat mind map secara praktis sehingga tidak
membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi tersebut dipilih karena
merupakan aplikasi yang sesuai dengan laptop penulis. Penulis
mengunduh aplikasi tersebut dan mengaplikasikannya terbatas sesuai
kemampuan penguasaan penulis terhadap aplikasi tersebut.
4) Pembuatan kuis dan kode QR
Kuis dibuat untuk setiap sub bab materi yang bertujuan untuk
mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap sub bab materi, sehingga
dalam proses pembuatan soal mengacu pada setiap sub bab materi. Setiap
kuis berisi 5 nomor soal dalam bentuk pilihan ganda dimana untuk
masing-masing soal diberi skor 2 sehingga skor total setiap kuis bernilai
10. Kuis dibuat dengan google formulir pada google drive yang
berintegrasi dengan email penulis, yang dapat dilihat pada gambar berikut
ini:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

Sumber: Screenshot by AXIOO TNN
Gambar 4.1. Pebuatan Kuis dengan Google Formulir
Setelah pertanyaan selesai dibuat, lalu disimpan dalam bentuk url.
Kemudian url tersebut yang akan digunakan dalam pembuatan kode QR.
Kode QR dibuat melalui website: https://id.qr-code-generator.com/,
seperti pada gambar dibawah ini:

Sumber: Screenshot by AXIOO TNN
Gambar 4.2. Pembuatan Kode QR
Url yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk kuis yang telah dibuat
dimasukkan ke kolom “Salin Web/Url”, lalu klik “Buat kode QR” dan
tunggu beberapa menit kemudian kode QR akan siap. Penulis dapat
memilih jenis kode QR yang diinginkan lalu disimpan.
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5) Pembuatan soal uji kompetensi
Pembuatan soal uji

kompetensi sebagai bentuk penilaian

keseluruhan materi, sehingga memuat soal-soal terkait materi evolusi
yang telah dibahas dalam buku ajar.
6) Penulisan daftar istilah, daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan
pembuatan sampul belakang. Bagian-bagian tersebut termasuk dalam
bagian penutup buku.
Hasil pengembangan produk awal buku ajar berbasis mind mapping
yang dikembangkan oleh peneliti tertera dalam tabel 4.2. berikut ini:
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Tabel 4.2. Gambaran Produk Awal

No.
1.

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Bagian sampul
depan (cover
depan) dan bagian
sampul belakang
(cover belakang)
buku ajar biologi
berbasis mind
mapping.
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No.
Komponen Pendahuluan
2.

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Komponenkomponen bagian
pendahuluan buku
ajar berbasis mind
mapping yang
terdiri dari:
- Bagian awal
buku
- Bagian kata
pengantar
buku
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No.

Gambaran Produk Awal

Keterangan

-

Bagian
sajian isi
buku
Bagian
daftar isi
buku
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No.

Gambaran Produk Awal

Keterangan

-

Bagian
petunjuk
buku
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No.
Bagian Isi Buku
3.

Gambaran Produk Awal

Keterangan
Komponenkomponen sub bab
materi dalam
buku, yang terdiri
dari:
- Bab awal
- Sub bab
materi 1
“Teori
Asal Usul
Kehidupan
dan Teori
Evolusi
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No.

Gambaran Produk Awal

Keterangan

-

Kode QR
yang berisi
kuis
Sub bab
materi 2
“Mekanism
e Evolusi”
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No.

Gambaran Produk Awal

Keterangan

-

-

Sub bab
materi 3
“Prinsip dan
Petunjuk
Evolusi”
Sub bab
materi 4
“Hukum
HardyWeinberg”
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No.

Gambaran Produk Awal

Keterangan

-

-

Sub bab
materi 5
“Radiasi
Adaptif”
Sub bab
materi 6
“Skala
Waktu
dalam
Evolusi”
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No.

Gambaran Produk Awal

Keterangan

-

-

Sub bab
materi 7
“Pandangan
Masyarakat
terhadap
Evolusi”
Rangkuman

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

Pada komponen pendahuluan terdiri atas bagian awal buku, bagian ini
memuat judul buku beserta tim penyusun buku yaitu penulis, editor, desain
buku dan para korektor. Dalam pengembangan buku ajar berbasis mind
mapping ini peneliti sebagai penulis dan pendesain buku, sedangkan editor
adalah pihak jasa desain grafis dan para korektor adalah ahli media, ahli
materi dan guru biologi untuk perbaikan buku. Bagian selanjutnya, bagian
kata pengantar buku, bagian sajian isi buku, bagian daftar isi buku, dan
bagian petunjuk buku.
Pada komponen isi buku, berisi cakupan sub-sub bab materi evolusi,
yaitu sub bab materi 1 membahas tentang teori asal-usul kehidupan dan teori
evolusi, sub bab materi 2 tentang mekanisme evolusi, sub bab materi 3
membahas tentang prinsip dan petunjuk evolusi, sub bab materi 4 tentang
hukum Hardy-Weinberg, sub bab materi 5 tentang radiasi adaptif, sub bab
materi 6 membahas tentang skala waktu dalam evolusi dan sub bab materi 7
mengenai pandangan masyarakat terkait evolusi.
Dalam pengembangan buku ajar biologi ini, pada bagian isi terdapat
mind mapping dan komponen tugas kelompok, latihan mandiri siswa serta
sekedar informasi di setiap bahasan sub bab materi. Komponen-komponen
tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kriteria penyusunan buku ajar
menurut Pusat Perbukuan Depdiknas dengan tujuan agar dapat memotivasi
siswa dalam belajar dan melatih sikap kolaboratif antar siswa. Di dalam
bagian isi buku ajar terdapat mind mapping yang merupakan ringkasan materi
sebagai bentuk pengulangan agar pembaca lebih memahami materi yang telah
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dibahas. Buzan (2006) mengatakan bahwa mind map merupakan cara
mencatat yang kreatif, efektif dan secara harafiah akan memetakan fikiranfikiran kita. Dengan begitu, adanya mind mapping ini membuat materi
menjadi lebih mudah diingat dan mudah dipahami.
Buku ajar berbasis mind mapping yang dikembangkan oleh peneliti
dilengkapi dengan kode QR yang berisi linkuntuk menyimpan pertanyaanpertanyaan sebagai kuis. Kuis yang dikemas dalam bentuk kode QR yang
terdapat di setiap sub bab materi berupa soal pilihan ganda berjumlah 5
nomor dan setiap soal diberi skor 2. Adanya kuis dalam buku ajar sebagai
bentuk pengembangan dari peneliti untuk menyesuaikan tujuan evaluasi
pembelajaran yang dikemukakan oleh Arifin (2012) bahwa dengan adanya
kuis sebagai bentuk evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui
kemajuan belajar siswa.
Kemudian pada bagian rangkuman, berisi ringkasan seluruh materi
secara singkat disajikan dalam bentuk mind map. Sajian rangkuman dalam
bentuk mind map karena buku yang dikembangkan berbasis mind mapping,
sehingga didominasi oleh adanya mind mapping di dalam buku. Buku ajar
yang dikembangkan juga terdapat daftar istilah yang memuat istilah-istilah
yang ada di dalam buku untuk dijelaskan maksud dari istilah tersebut
sehingga membantu pembaca untuk mengartikan istilah yang tidak dipahami.
Pada bagian penutup buku, terdiri dari daftar pustaka yang merupakan
sumber-sumber materi evolusi yang menjadi acuan peneliti dalam menulis isi
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buku ajar berbasis mind mapping. Selain itu, peneliti menambahkan riwayat
hidup penulis untuk mengenalkan penulis kepada pembaca. Setelah bagian
penutup, bagian cover belakang buku diisi dengan judul buku dan penjelasan
singkat mengenai buku ajar yang ditulis oleh penulis. Adanya komponenkomponen tersebut merupakan bagian penyajian buku yang dikembangkan
oleh peneliti sesuai dengan komponen penyajian buku ajar menurut Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
B. Hasil Validasi Produk
Validasi produk merupakan tahap yang keempat pada langkahlangkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2010) yang
menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan buku ajar berbasis mind
mapping. Tahap ini melibatkan para ahli yaitu ahli materi, ahli media dan
guru biologi kelas XII. Produk buku ajar biologi berbasis mind mapping
divalidasi untuk diberi penilaian terkait kelebihan dan kekurangan produk
yang dikembangkan serta untuk mengetahui kualitas produk. Para validator
menilai produk yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengisi lembar
validasi yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti melakukan validasi produk
kepada ahli materi yang merupakan dosen dengan kemampuan di bidang
materi evolusi, kemudian ahli media yang merupakan dosen dengan
kemampuan di bidang pendidikan dan validasi kepada 2 guru biologi kelas
XII yang berasal dari sekolah negeri dan swasta. Hasil penilaian untuk setiap
ahli dijelaskan sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

a. Validasi Ahli Materi
Produk awal buku ajar biologi berbasis mind mapping untuk ahli
materi divalidasi oleh Bapak I.K.B selaku dosen program studi
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Validasi materi
dilakukan untuk mengetahui kualitas materi evolusi yang disajikan dalam
buku ajar berbasis mind mapping, dan lembar validasi yang telah diisi
dapat dilihat pada lampiran 20. Produk awal divalidasi satu kali oleh ahli
materi, dengan aspek yang dinilai meliputi isi, keakuratan, penyajian dan
bahasa. Berikut ini data hasil validasi produk awal oleh ahli materi.
Tabel 4.3. Data Hasil Validasi Produk Awal Ahli Materi
No.
Aspek Penilaian
1.
Isi
2.
Keakuratan
3.
Penyajian
4.
Bahasa
Total Skor
Jumlah Item
Rerata Skor = 𝚺 total skor /
𝚺 jumlah item
Kriteria

Perolehan Skor
9
15
7
0
31
10
3,1
Baik

Berdasarkan hasil validasi tersebut, diperoleh skor rata-rata 3,1
yang dapat dikategorikan dengan kriteria “Baik” berarti bahwa kualitas
materi evolusi yang disajikan dalam buku ajar biologi baik. Kriteria
“Baik” akan menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk melengkapi
materi evolusi sesuai dengan komentar dan saran dari validator. Adapun
saran dan komentar dari ahli materi akan menjadi bahan pertimbangan
peneliti untuk merevisi produk awal menjadi lebih baik. Berikut ini
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beberapa aspek dan indikator penilaian yang mendapat saran dan
komentar dari ahli materi.
Tabel 4.4. Komentar dan Saran Produk Awal Ahli Materi
No.
1.

2.

3.
4.

Aspek
Penilaian
Kelayakan
Isi

Indikator Penilaian

Kritik dan Saran

Keluasan materi
memudahkan siswa
untuk belajar mandiri

Belum ada bukti
perbandingan biokimia
yang tersaji dalam buku
ajar.
Tidak ada tersaji bukti
perbandingan biokimia
Belum mengacu teori out
of Africa dan sebaran
waktu evolusi sudah oke.
Tidak ada atribut yang bisa
dinilai.
Tidak dapat dinyatakan
sebagai persetujuan

Keakuratan
dan
kebenaran
Materi

Petunjuk Evolusi

Penyajian
Komponen
Penggunaan
Bahasa

Penyajian gambar dan
info-info biologi
Kesesuaian dengan
tingkat perkembangan
siswa
Keefektifan bahasa
yang digunakan

Penyebaran
Organisme

Ketepatan bahasa
yang digunakan
Konsistensi
penggunaan istilah

Aspek-aspek yang dinilai oleh ahli materi pada lembar validasi
terdiri atas aspek isi, keakuratan, penyajian dan bahasa yang berarti
bahwa ahli materi secara khusus bertugas untuk memberi penilaian
terkait isi materi yang disesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan
perumusan RPP. Terkait aspek isi, ahli materi memberi komentar bahwa
bukti perbandingan biokimia belum disajikan, sehingga peneliti perlu
menambahkan. Pada aspek keakuratan, ahli materi menilai kesesuaian
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antara materi yang disajikan dengan sumber-sumber yang relevan dan
memberi komentar bahwa belum ada bukti perbandingan biokimia dan
penyebaran organisme belum mengacu pada teori out of Africa sehingga
hal tersebut perlu ditambahkan oleh peneliti. Untuk aspek penyajian, ahli
materi memberi komentar terkait penyajian gambar-gambar ataupun infoinfo biologi bahwa tidak ada atribut yang dapat dinilai, karena dalam
buku tidak disajikan info-info biologi. Dalam buku, penulis menyajikan
sekedar informasi yang menyajikan informasi-informasi pendukung
terkait materi. Selanjutnya, aspek penggunaan bahasa dimana ahli materi
memberi komentar bahwa indikator penilaian untuk aspek tersebut tidak
dapat dinyatakan sebagai persetujuan. Hal ini karena kesalahan penulis
dalam merumuskan pernyataan yang bagi ahli materi tidak dapat
dinyatakan sebagai penilaian persetujuan.
b. Validasi Ahli Media
Produk awal buku ajar biologi berbasis mind mapping untuk ahli
media divalidasi oleh Ibu I.Y.L selaku dosen program studi Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma. Validasi kepada ahli media
dilakukan untuk mengetahui kualitas buku ajar biologi berbasis mind
mapping dilengkapi kode QR yang berisi linkuntuk menyimpan
pertanyaan-pertanyaan sebagai kuis terkhusus pada materi evolusisebagai
salah sattu sumber referensi atau bahan ajar biologi dan lembar validasi
yang telah diisi dapat dilihat pada lampiran 21. Produk awal divalidasi
satu kali oleh ahli media, dengan aspek penilaian yaitu penyajian,
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kelengkapan komponen, kelayakan penyajian, bahasa dan kelayakan
kegrafikan. Data hasil validasi produk awal oleh ahli media dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 4.5. Data Hasil Validasi Produk Awal Ahli Media
No.
Aspek Penilaian
1.
Penyajian Komponen
2.
Kelengkapan Komponen
3.
Kelayakan Penyajian
4.
Bahasa
5.
Kelayakan Kegrafikan
Total Skor
Jumlah Item
Rerata Skor = 𝚺 total skor / 𝚺
jumlah item
Kriteria

Perolehan Skor
10
8
9
12
9
48
16
3
Baik

Berdasarkan hasil validasi tersebut, diperoleh skor 3 dengan
kriteria “Baik” yang berarti bahwa kualitas buku ajar berbasis mind
mapping baik. Ahli media menyimpulkan bahwa buku ajar biologi
berbasis mind mapping dilengkapi kode QR berisi kuis pada materi
evolusi sebagai bahan ajar layak untuk diujicoba dengan adanya
perbaikan.
Melalui kriteria “Baik” ini akan menjadi bahan pertimbangan
peneliti untuk melengkapi buku ajar biologi sesuai dengan komentar dan
saran dari ahli media. Beberapa aspek penilaian yang mendapat komentar
dan saran dari validator ahli media dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.6. Komentar dan Saran Produk Awal Ahli Media
No.
B.

E.

Aspek
Penilaian
Kelengkapan
Komponen

Kelayakan
Kegrafikan

Indikator Penilaian

Kritik dan Saran

KI (Standar Kompetensi)
dan KD (Kompetensi
Dasar)
Konsep Mind Mapping

KI belum ada dalam
buku.

Desain cover pada buku
ajar biologi sangat
menarik

Ukuran terlalu kecil
dan kurang jelas
Tambahkan
logo
USD

Aspek-aspek yang dinilai oleh ahli media pada lembar validasi
terdiri atas penyajian dan kelengkapan komponen, kelayakan penyajian
bahasa dan kegrafikan, di mana ahli media berfungsi menilai produk
yang dikembangkan berkaitan dengan komponen-komponen penyajian,
kelengkapan dan kegrafikan dalam pembuatan buku ajar. Ahli media
dengan kriteria memiliki keahlian dalam bidang pendidikan karena lebih
memahami sistematika penulisan dan kegrafikan buku ajar untuk
disesuaikan dengan produk yang dikembangkan. Berdasarkan komentar
dan saran ahli media tersebut, maka peneliti melakukan perbaikan
dengan memperjelas mind mappping dan menambah logo Universitas.
c. Validasi Guru Biologi Kelas XII
Produk awal buku ajar biologi berbasis mind mapping untuk guru
mata pelajaran biologi divalidasi oleh Ibu S.H.S sebagai guru biologi
kelas XII SMA Budya Wacana dan Bapak A.S sebagai guru biologi kelas
XII SMAN 1 Depok. Validasi kepada guru mata pelajaran biologi
dilakukan untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan oleh
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peneliti dan lembar validasi yang telah diisi dapat dilihat pada lampiran
22. Produk awal divalidasi satu kali oleh 2 guru biologi kelas XII, dengan
aspek gabungan dari aspek penilaian untuk ahli materi dan ahli media.
Hal ini dikarenakan guru sebagai pengguna yang seharusnya menilai
buku dari aspek isi atau materi dan aspek kegrafikan atau media supaya
produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu,
guru sebagai praktisi di sekolah memiliki pengalaman langsung bersama
siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar. Data hasil validasi produk
awal oleh 2 guru biologi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.7. Data Hasil Validasi Produk Awal Guru Biologi 1 dan 2
No.

Aspek Penilaian

Perolehan Skor
Guru Biologi 1 Guru Biologi 2
Ibu S.H.S
Bapak A.S.
10
12

1.

Cakupan Materi

2.

Keakuratan Materi

16

19

3.

Kemutakhiran

9

11

4.

Penyajian Komponen

9

12

5.

Kelengkapan Penyajian

9

12

6.

Kelayakan Penyajian

15

19

7.

Komponen
Penggunaan
Bahasa
Kelayakan Kegrafikan

15

16

7

11

Total Skor

90

112

Jumlah Item Indikator Penilaian

29

29

Rerata Skor = 𝚺 total skor / 𝚺
jumlah item
Kriteria

3,1

3,8

Baik

Sangat Baik

8.

Rerata Skor Validator = = 𝚺 total
skor / 𝚺 jumlah validator
Kriteria

3,4
Sangat Baik
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Berdasarkan hasil validasi dari 2 guru biologi kelas XII diperoleh
skor rata-rata 3,4 dengan kriteria “Sangat Baik” berarti bahwa produk
buku ajar biologi berbasis mind mapping dilengkapi kode QR berisi
linkuntuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan sebagai kuis terkhusus pada
materi evolusidisimpulkan sangat baik untuk dikembangkan. Adapun
komentar dan saran dari 2 guru biologi dijadikan pertimbangan dalam
merevisi produk. Komentar dan saran dari guru biologi kelas XII pada
beberapa aspek penilaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.8. Komentar dan Saran Produk Awal Guru Biologi 1 dan 2
No.

Aspek
Penilaian

1.

Cakupan
Materi

2.

Keakuratan
Materi

3.

Kemutakhiran

4.

Penyajian
Komponen

Indikator Penilaian

Komentar dan Saran
Guru 1
(Ibu S.H.S)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelengkapan materi
Keluasan materi
Kedalaman materi
Keakuratan fakta
Keakuratan konsep
Keakuratan teori
Keakuratan metode
Keakuratan ilustrasi
Kesesuaian
dengan
perkembangan ilmu
10. Keterkinian fitur, contoh dan
rujukan
11. Kontekstual
12. Materi yang disajikan sesuai
dengan sistematika penyajian
13. Penyajian gambar dan infoinfo biologi relevan
14. Kesesuaian gambar dengan
materi

Guru 2
(Bapak A.S.)

-

-

-

Ilustrasi disesuaikan dengan sub
bab materi

-

Pada bagian contoh sebaiknya
coba contoh yang lain dan terkini.

-

-
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No.

Aspek
Penilaian

Indikator Penilaian

Komentar dan Saran

5.

Kelengkapan
Penyajian

15. KI dan KD
16. Pengantar Pembelajaran
17. Konsep Mind Mapping

-

-

6.

Kelayakan
Penyajian

-

Pada bagian pendahuluan pilihan
warna sebaiknya yang enak dilihat
oleh mata

7.

Komponen
Penggunaan
Bahasa

-

-

8.

Kelayakan
Kegrafikan

18. Bagian Pendahuluan
19. Bagian isi
20. Bagian
Penutup
21. Bagian Evaluasi
22. Daftar Pustaka
23. Kesesuaian dengan tingkat
perkembangan siswa
24. Keefektifan kalimat
25. Ketepatan bahasa
26. Konsistensi Penggunaan istilah
27. Ukuran buku ajar sesuai
dengan standar ISO
28. Desain cover pada buku ajar
biologi
29. Ukuran dan jenis huruf yang
digunakan sesuai

Desain cover kurang
menarik dan ukuran
font pada bagian mind
mapping terlalu kecil

Font masih ada yang terlalu kecil

Guru 1
(Ibu S.H.S)

Guru 2
(Bapak A.S.)
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Hasil komentar dan saran dari guru biologi 1 (Ibu S.H.S) terkait
aspek kelayakan kegrafikan pada indikator desain cover dan ukuran font
yang terdapat dalam mind mapping masih terlalu kecil sehingga peneliti
melakukan perubahan terkait hal tersebut. Berdasarkan komentar dan
saran menurut guru biologi 2 (Bapak A.S) terkait aspek keakuratan
materi, kemutakhiran, kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikan
diatas akan menjadi pertimbangan peneliti untuk merevisi produk.
Data hasil validasi oleh ahli materi, ahli media dan 2 guru biologi
kelas XII direkap secara keseluruhan untuk diperoleh kesimpulan dari
hasil perhitungan rata-rata skor yang dijadikan sebagai data kuantitatif.
Perolehan skor rata-rata akan dijadikan kesimpulan untuk mengetahui
kualitas produk yang dikembangkan. Perolehan skor secara keseluruhan
dapat dirincikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.9. Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Materi, Ahli Media dan
Guru Biologi Kelas XII
No.

Validator

Hasil Validasi
Skor Rerata

Kriteria

1.

Validator 1 (Ahli Materi)

3,1

Baik

2.

Validator 2 (Ahli Media)

3

Baik

Validator 3
(Guru Biologi 1)
4.
Validator 4
(Guru Biologi 2)
Jumlah Skor

3,1

Baik

3,8

Sangat Baik

Rerata = 𝚺 Skor / 𝚺 Validator

3,25

3.

13,0
Baik
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Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh skor 3,25 yang termasuk
dalam kriteria “Baik” sehingga dapat disimpulkan bahwa buku ajar
biologi berbasis mind mapping baik untuk diujicobakan dan digunakan
sebagai salah satu media pembelajaran biologi. Namun, perlu adanya
perbaikan yang didasarkan pada komentar dan saran secara umum dari
para validator untuk menjadi produk yang lebih baik. Dengan begitu,
rekapitulasi komentar dan saran secara umum oleh para validator tertera
pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.10. Rekapitulasi Komentar dan Saran Secara Umum oleh Ahli Materi, Ahli Media dan Guru Biologi

No.

Komentar dan Saran Secara Umum
Validator 1

1.

Validator 2

Gambar mind map kurang jelas
dan terlalu kecil.

Beberapa mind map ukutan hurufnya
terlalu kecil dan kurang jelas.

Buku ajar masih didominasi
kalimat teks.

Ada gambar yang kurang jelas.

Sebaiknya ada gambar mind map
tentang jenis Burung Finch dan
bentuk-bentuk adaptasinya.
Sumber-sumber terjadinya evolusi
rekombinasi DNA secara alami
maupun buatan belum disebutkan.

Masing-masing bagian bisa diberi
tanda/ikon yang berbeda.
Kuis bisa diberi gambar dan petunjuk
tentang pengerjaannya.
Bagian gambar, sumbernya tidak
hanya dari blog saja.
Gambar pada cover sebaiknya
diperbesar dan tidak hanya tematis
saja.
Warna mind map supaya dibuat
kontras supaya lebih jelas.

Validator 3

Validator 4

Pada bagian mind
mapping sebaiknya
menggunakan font
yang besar atau diberi
space yang cukup
besar agar konsep
mind mapping dapat
tersampaikan dengan
baik.

Ukuran font yang terlalu
kecil diperbaiki agar
mudah digunakan dalam
kegiatan belajar
mengajar.
Pada cover sebaiknya
menggunakan gambar
dengan ikon evolusi
(manusia, atau tumbuhan
atau pohon filogenik).
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Berdasarkan tabel diatas, rata-rata para validator memberi
komentar dan saran terkait ukuran mind mapping. Dengan demikian,
peneliti melakukan perubahan pada ukuran mind mapping supaya dapat
terlihat dengan jelas. Terkait cover buku, validator 2, 3 dan 4 memberi
komentar dan saran karena tampilan cover yang kurang menarik sehingga
peneliti mengganti cover buku sesuai anjuran validator. Selanjutnya,
terkait komentar dan saran lainnya tetap menjadi pertimbangan peneliti
untuk merevisi produk menjadi lebih baik.
C. Revisi dan Kajian Produk
Pada penelitian pengembangan ini, revisi produk merupakan tahap
kelima yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti merevisi produk awal
berdasarkan hasil komentar dan saran secara khusus maupun secara umum
serta masukan-masukan yang diperoleh secara lisan dari para validator.
Terdapat beberapa perubahan pada buku ajar berbasis mind mapping yang
dikembangkan oleh peneliti, yaitu dari aspek isi dan penyajian komponenkomponen.
Pada aspek isi peneliti menambahkan beberapa materi yang masih
kurang, seperti penambahan contoh petunjuk evolusi pada perbandingan
biokimia, jenis burung Finch serta penyebaran organisme, sesuai komentar
dan saran dari ahli materi. Pada aspek komponen, peneliti mengubah bagian
sampul depan/cover dengan menggunakan ikon evolusi dan menambah logo
Universitas Sanata Dharma sesuai komentar guru dan ahli media. Penyusunan
materi petunjuk-petunjuk evolusi yang disusun berurutan dengan contoh
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gambar yang relevan seperti arahan dari validator guru biologi. Selain itu,
komponen mind mapping didalam buku diubah dengan bentuk yang lebih
besar sehingga mudah untuk dibaca. Peneliti juga mengganti beberapa
gambar dengan sumber pustaka yang berasal dari buku biologi yang relevan.
Perubahan-perubahan tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran, analisis dan
pertimbangan peneliti terhadap komentar dan saran dari validator yang
bertujuan untuk melengkapi kekurangan produk dan meningkatkan fungsi
produk sebagai media pembelajaran biologi berupa buku ajar. Untuk lebih
jelasnya, revisi produk awal oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.11. Revisi Produk Awal

No.
1.

-

Komentar Validator
Gambar pada cover sebaiknya dicari yang lebih jelas dan tidak hanya tematis saja, serta tambahkan logo Universitas Sanata Dharma (validator 2).
Desain cover kurang menarik (validator 3).
Sebaiknya pada cover menggunakan ikon evolusi (validator 4).
Gambar 1 produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Mengganti gambar dengan ikon evolusi.
Menambahkan logo Universitas Sanata Dharma.

Gambar 1 produk awal setelah direvisi
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No.
2.

Komentar Validator
- Gambar mind map kurang jelas (validator 1).
- Beberapa mind map ukuran hurufnya terlalu kecil dan kurang jelas dan
warna mind map supaya lebih kontras sehingga lebih jelas (validator
2).
- Bagian mind mapping sebaiknya menggunakan font yang besar atau
diberi space yang cukup besar agar konsepnya dapat terbaca dengan
baik (validator 3).
- Perbaiki ukuran font yang tidak terbaca pada mind mapping agar
mudah digunakan dalam KBM (validator 4).
Gambar 2.1 Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
- Mengubah mind mapping dengan ukuran yang lebih
besar dan warna yang lebih kontras.
- Memberi space 1 halaman untuk mind mapping agar
terbaca dengan jelas.
- Mengubah warna halaman mind mapping agar lebih
menarik.
- Menambah judul disetiap gambar mind mapping.
Gambar 2.1. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 2.2. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.2. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar2.3. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.3. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 2.4. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.4. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 2.5. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.5. Produk awal setelah direvisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

No.

Komentar Validator
Gambar 2.6. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.6. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 2.7. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.7. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 2.8. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 2.8. Produk awal setelah direvisi
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No.
3.

Komentar Validator
Gambar-gambar ada yang kurang jelas, bisa dicari gambar dengan
resolusi yang lebih besar sehingga dapat terlihat jelas dan pada gambar
jangan hanya bersumber dari blog (validator 2)
Gambar 3.1 Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Mengganti beberapa gambar dengan resolusi yang lebih
besar dan sumbernya diambil dari buku biologi yang
relevan.
Gambar 3.1 Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 3.2. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 3.2. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator
Gambar 3.3. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Gambar 3.3. Produk awal setelah direvisi
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No.
4.

Komentar Validator
- Bukti perbandingan biokimia tidak ada dalam buku ajar (validator 1).
- Ilustrasi disesuaikan dengan sub bab materi, contoh-contoh bisa
dengan contoh yang lain dan bagian materi 3 khusus pada bukti-bukti
evolusi disusun secara urut agar mudah dipahami (validator 4).
Gambar 4.1. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
- Menambahkan contoh bukti perbandingan biokimia
- Bagian bukti-bukti evolusi dijelaskan berurut atau
per-poin dan diberi contoh gambar yang relevan.
Gambar 4.1. Produk awal setelah direvisi
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No.

Komentar Validator

Revisi Produk
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No.
5.

Komentar Validator
Revisi Produk
Sebaiknya ada gambar mind map tentang jenis burung Finch dan bentuk- Menambahkan mind map burung finch beserta
bentuk adaptasinya (validator 1).
adaptasinya.
Gambar 5.1. Produk awal sebelum direvisi
Gambar 5.1. Produk awal setelah direvisi
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No.
6.

Komentar Validator
Sumber-sumber terjadinya evolusi rekombinasi DNA belum disebutkan
baik secara alami maupun buatan (validator 1).
Gambar 6.1. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
Menambahkan penjelasan rekomendasi genetik sebagai
mekanisme evolusi.
Gambar 6.1. Produk awal setelah direvisi
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No.
7.

Komentar Validator
Revisi Produk
Penyebaran organisme belum mengacu pada teori out of africa (validator Menambahkan penjelasan mengenai penyebaran
1).
makhluk hidup berdasarkan teori out of Africa
Gambar 7.1. Produk awal sebelum direvisi
Gambar 7.1. Produk awal setelah direvisi
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No.
8.

Komentar Validator
Sebaiknya untuk kuis diberi gambar lalu diberi petunjuk juga tentang
pengerjaannya agar lebih menarik (validator 2).
Gambar 8.1. Produk awal sebelum direvisi

Revisi Produk
- Menambah ilustrasi yang sama untuk semua
komponen kuis yang ada pada buku, yaitu pada kuis
sub materi 1 hingga kuis pada sub materi 7.
- Menambah petunjuk pengerjaan kuis.
Gambar 8.1. Produk awal setelah direvisi
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Hasil pertimbangan peneliti dalam melakukan perubahan pada buku
ajar tidak hanya berdasar pada komentar maupun saran dari para validator,
adapula perubahan yang berasal dari pemikian dan analisis dari peneliti
dikarenakan ada hal-hal yang dianggap tidak perlu ada dalam buku setelah
mempelajari lebih lanjut. Peneliti juga mempertimbangkan fungsi dari produk
yang dikembangkan, yakni sebagai salah satu media pembelajaran biologi
yang akan digunakan siswa SMA kelas XII dalam kegiatan belajar mengajar
di kelas.
Bagi peneliti, pengurangan ataupun penambahan materi yang telah
tersaji dalam produk awal membuat produk menjadi lebih baik. Pengurangan
beberapa kalimat teks terjadi dikarenakan buku yang dikembangkan berbasis
mind mapping sehingga meminimalisir penggunaan kalimat teks yang tidak
perlu. Adapun penambahan materi yang membuat buku semakin lengkap dan
memaparkan materi secara menyeluruh sehingga kualitas buku menjadi lebih
baik.
Peneliti juga tidak melakukan perubahan tampilan pada setiap
komponen buku sesuai saran dari validator 2, dikarenakan penggunaan
tampilan maupun warna yang berbeda akan membuat sistematika buku sangat
beragam sehingga membuat buku menjadi tidak konsisten. Selain itu,
penggunaan warna sudah cukup beragam pada mind mapping yang disajikan
sehingga untuk menyeimbangkan penggunaan warna pada setiap bagian
komponen buku sengaja dibuat dengan warna dan tampilan yang konsisten
oleh penulis.
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Buku ajar biologi berbasis mind mapping ini memiliki keunggulan
yaitu sebagai berikut:
1. Produk yang dikembangkan mampu meningkatkan kesiapan dan motivasi
siswa dalam belajar, karena produk ini disajikan untuk membantu siswa
dalam memahami materi evolusi dengan cepat dan sajian buku terdiri
dari komponen mind mapping yang merupakan peta pemikiran yang
hanya menggunakan kata kunci saja. Selain itu, tampilan mind mapping
yang beragam dan disertai kuis singkat yang dikemas dalam bentuk kode
QR membuat siswa menjadi termotivasi untuk mendalami materi evolusi
2. Produk yang dikembangkan dapat menjadi pusat perhatian siswa karena
penjelasannya yang singkat terkait materi evolusi dan dikemas dalam
bentuk mind mapping membuat siswa menjadi tertarik dan fokus untuk
memahami materi. Siswa akan memusatkan perhatiannya pada mind
mapping yang dilihat, lalu dikonstruksikan dalam pikiran masing-masing
untuk menginterpretasikan peta pemikiran tersebut menjadi sebuah
pembahasan materi.
3. Produk yang dikembangkan juga dapat meningkatkan partisipasi aktif
siswa dalam belajar materi evolusi, karena terdapat komponen tugastugas kelompok yang bertujuan untuk melatih sikap kolaboratif antar
siswa dalam satu kelompok. Tugas-tugas kelompok yang disajikan
mengarahkan setiap siswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses
penyelesaian, misalnya ikut berpartisipasi dalam berdiskusi menjawab
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pertanyaan-pertanyaan diskusi dan atau melakukan percobaan-percobaan
untuk membuktikan peristiwa seleksi alam dalam evolusi.
4. Produk yang dikembangkan dapat memicu siswa untuk memberikan
umpan balik dengan guru maupun dengan siswa lainnya, karena setiap
siswa diajak untuk mendalami materi secara mandiri melalui sajian buku
ajar berbasis mind mapping. Umpan balik terjadi melalui kegiatan diskusi
dalam kelompok yang membahas pertanyaan-pertanyaan terkait materi
evolusi. Oleh karena itu, siswa akan menganalisis pertanyaan dan
menjawab berdasarkan pada pemahaman masing-masing individu
mengenai materi evolusi.
5. Produk yang dikembangkan merupakan bentuk perulangan, dimana siswa
diberi tugas individu untuk membuat mind mapping berdasarkan
kreativitas masing-masing terkait materi yang telah dibahas. Hal ini juga
merupakan pengalaman nyata bagi siswa untuk mengembangkan kinerja
otak kanan dan otak kiri dalam belajar, terutama dalam memahami sajian
materi dalam bentuk mind mapping berdasarkan alur pemikiran (otak)
masing-masing siswa sehingga pengulangan materi sering terjadi untuk
disajikan dalam bentuk mind mapping.
Pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping telah
dilakukan validasi untuk diketahui kualitasnya. Berdasarkan hasil analisis
data kuantitatif dan kualitatif, produk buku ajar berbasis mind mapping yang
dilengkapi dengan kode QR berisi linkuntuk menyimpan pertanyaanpertanyaan sebagai kuis terkhusus pada materi evolusi, dinyatakan berkualitas
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baik. Dengan begitu produk buku ajar yang dikembangkan dapat menjadi
salah satu sumber referensi bagi siswa kelas XII dalam mempelajari materi
evolusi dan dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran biologi di
kelas.
Buku ajar biologi yang dikembangkan ini termasuk sumber belajar
kombinasi konvensional dan IT yang dimana memanfaatkan smartphone
untuk mengerjakan kuis, hal ini bertujuan agar siswa tidak merasa bosan
dalam menggunakan buku ajar. Buku ajar yang dikembangkan dengan
kualitas baik dan setelah dilakukan perbaikan dapat digunakan oleh sekolah
yang sudah terfasilitasi dan memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran,
sehingga lima sekolah yang ada di Yogyakarta, yaitu SMAN 1 Depok,
SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Banguntapan, SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
dan SMA Budya Wacana, termasuk sekolah yang mampu mengaplikasikan
buku ajar berbasis mind mapping yang dilengkapi dengan kode QR,
dikarenakan sekolah-sekolah tersebutsudah terfasilitasi IT dan rata-rata siswa
telah memiliki smartphone.
D. Keterbatasan Pengembangan
Keterbatasan pengembangan ini adalah sebagai berikut:
1. Hanya terbatas pada materi evolusi untuk siswa SMA kelas XII
2. Pengembangan buku ajar berbasis mind mapping pada materi evolusi
hanya sampai pada tahap revisi produk karena adanya keterbatasan waktu
penelitian, dimana produk yang dikembangkan hanya dinilai kualitasnya
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dari beberapa validator dan tidak melibatkan siswa sebagai obyek
pengguna produk sehingga belum mengatasi permasalahan yang ada.
Adapun dalam melakukan penelitian dan pengembangan buku ajar
berbasis mind mapping yang dilengkapi kode QR berisi kuis pada materi
evolusi, peneliti mengalami beberapa kendala, antara lain:
1. Peneliti kesulitan mencari aplikasi mind mapping yang sesuai dengan
kapasitas laptop untuk menampung software baru.
2. Pembuatan mind mapping menggunakan aplikasi MindMaster dan Xmind
ZEN yang dilakukan secara mandiri, mulai dari pengunduhan software
dan memahami penggunaan aplikasi tersebut secara mandiri sesuai
kemampuan peneliti sehingga mind mapping yang dihasilkan sederhana.
3. Pembuatan mind mapping menggunakan aplikasi Mindmaster dan Xmind
ZEN, hasilnya berupa gambar dengan file JPG dan cenderung kecil atau
kurang jelas jika dilakukan perbesaran (zoom).
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian kajian produk akhir dan pembahasan terkait
pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping yang dilengkapi
kode QR pada materi evolusi untuk siswa SMA kelas XII dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pengembangan buku ajar biologi berbasis mind mapping yang dilengkapi
kode QR berisi linkuntuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan sebagai kuis
terkhusus pada materi evolusidilakukan dengan model penelitian dan
pengembangan menurut Sugiyono (2010)yang terdiri dari lima tahapan,
yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
produk dan revisi produk.
2. Produk buku ajar berbasis mind mapping yang dilengkapi dengan kode
QR pada materi evolusi termasuk dalam kriteria “Baik” dengan skor
3,25sehingga dinyatakan bahwa produk yang dikembangkan berkualitas
baik dan layak diujicobakan dalam pembelajaran biologisiswa SMAkelas
XII.
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B. Rekomendasi
Setelah dilakukan pengembangan buku ajar biologi berbasis mind
mappingyang dilengkapi kode QR pada materi evolusi, maka peneliti
menuliskan beberapa rekomendasi untuk mendukung peneliti lain yang ingin
melakukan penelitian dan pengembangan buku ajar biologi berbasis mind
mapping sebagai berikut:
1. Memperhatikan penulisan kalimat yang benar pada lembar validasi agar
tidak terjadi kesalahpahaman dengan validator.
2. Sebaiknya, menggunakan aplikasi mind mapping dengan kualitas gambar
yang dihasilkan jelas.
3. Sebaiknya menggunakan variasi mind mapping yang lebih banyak lagi
dan disertai gambar supaya siswa mendapat banyak referensi untuk
membuat mind mapping secara kreatif.
4. Sebaiknya, perlu dilanjutkan pada tahap ujicoba dalam skala kecil untuk
mengetahui keefektifan kuis-kuis dan soal uji kompetensi yang telah
dibuat sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Pada tahap ujicoba
bertujuan untuk memperoleh penilaian keefektifan dan kepraktisan dalam
penggunaan produk yang dikembangkan sehingga produk dapat direvisi
untuk menjadi produk akhir yang lebih efektif dan praktis.
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LAMPIRAN 1 Silabus
SILABUS
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Atas

Kelas/Semester

: XII MIPA/II

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,
damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkam diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

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

KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan
kreatif dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi
Dasar

IPK

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

3.9.
Menjelaskan
Teori, Prinsip
dan Mekanisme
Evolusi serta
Pandangan
Terkini para
Ahli Terkait
Spesiasi.

3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul kehidupan
dan teori evolusi

BAB Evolusi
- Teori asal usul
kehidupan
- Teori evolusi
biologi
- Petunjuk
evolusi
- Mekanisme
evolusi
- Radiasi adaptif
- Hukum HardyWeinberg
- Skala waktu
dalam evolusi
- Tanggapan
terhadap
keberadaan
serta implikasi
teori pada
kehidupan
masarakat

Mengamati
 Mengkaji literatur tentang
berbagai jenis kura-kura
yang berbeda
Menanya
 Mengapa terdapat berbagai
jenis kupu-kupu? Apa
penyebabnya?
Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Ekplorasi)
 Mengkaji fenomena evolusi
menurut Darwin
menggunakan gambar
Jerapah, Kupu-kupu dan
Burung Finch dikaitkan
dengan kenyataan yang ada
saat ini (teori seleksi alam
dan use and dis-use)
 Mengkaji perbedaan teori
evolusi Darwin dan
pandangan tentang teori
Inteligent Design.
 Mengkaji mekanisme
prinsip dan petunjuk
evolusi.

Tugas
- Membuat
tulisan tentang
pandangan baru
teori evolusi
Intelligent
Design
(Penciptaan
Cerdas)

3.9.2. Mengidentifikasi
prinsip dan petunjuk
evolusi
3.9.3.Mendeskripsikan
mekanisme evolusi
3.9.4.Mengomunikasikan
hasil studi biologi

Tes
- Kuis
- Uji Kompetensi
siswa
- Ulangan Harian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

8 JP

Buku
Ajar
Biologi
Berbasis
Mind
Mapping
Materi
Evolusi
Kelas
XII.
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Mengkaji tentang radiasi
adaptif dan Hukum HardyWeinberg
Mengasosiasikan
 Diskusi tentang hasil kajian
fenomena terkait evolusi.
 Memadukan untuk mencari
pendekatan antara ilmu
yang mendukung evolusi
berdasarkan teori
penciptaan cerdas dengan
kebenaran hakiki untuk
mencari titik temu
mengenai penciptaan
makhluk hidup.
 Menganalisis mekanisme
evolusi dikaitkan dengan
hasil analisis diatas.
Mengomunikasikan
 Presentasi hasil diskusi
tentang mekanisme evolusi
dan Hukum HardyWeinberg.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129

4.9. Menyajikan
Karya Ilmiah
Terhadap
Gagasan Baru
Tentang
Kemungkinankemungkinan
Pandangan
Evolusi
Berdasarkan
Pemahaman
yang
Dimilikinya.

4.9.1. Menyusun
makalah mengenai
pandangan baru teori
perancangan cerdas
(intelligent design)
terhadap teori evolusi
Darwin.
4.9.2. Merumuskan
pemahaman terhadap
materi evolusi dalam
bentuk mind map.

Pandangan baru
dan pandangan
para ahli tentang
evolusi

Penyusunan makalah oleh siswa

Tugas:
Menyusun makalah
tentang pandangan
evolusi

Pembuatan mind mapping oleh
siswa

Membuat mind
mapping ringkasan
materi evolusi
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LAMPIRAN 2 RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

A.

Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/II

Materi Pokok

: Evolusi

Alokasi Waktu

: 8x45 menit (4x Pertemuan)

Tahun Ajaran

:2019/2020

Kompetensi Inti
KI 1
: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2

: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif,
dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan

dalam

berinteraksi

secara

efektif

dengan

lingkungan sosial dan alam serta menempatkam diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3

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

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.
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B.

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No. Kompetensi Dasar
No.
Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.9. Menjelaskan Teori, Prinsip
3.9.1. Mendeskripsikan teori asal
dan Mekanisme Evolusi
usul kehidupan dan teori
serta Pandangan Terkini
evolusi menurut para ahli.
para Ahli Terkait Spesiasi.
3.9.2. Mengidentifikasi prinsip dan
petunjuk evolusi
3.9.3. Mendeskripsikan mekanisme
evolusi
3.9.4. Mengomunikasikan hasil studi
biologi terkait sejarah
kehidupan di bumi.
4.9.

C.

Menyajikan Karya Ilmiah
Terhadap Gagasan Baru
Tentang Kemungkinankemungkinan Pandangan
Evolusi Berdasarkan
Pemahaman yang
Dimilikinya.

4.9.1. Menyusun makalah mengenai
pandangan baru teori
perancangan cerdas (intelligent
design) terhadap teori evolusi
Darwin.
4.9.2. Merumuskan pemahaman
terhadap materi evolusi dalam
bentuk mind map.

Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan kajian pustaka melalui buku ajar berbasis mind mapping,
siswa diharapkan:
1. Melalui kajian buku, siswa mampu mendeskripsikan teori asal usul
kehidupan dan teori evolusi dengan benar.
2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi mekanisme
evolusi dengan tepat.
3. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasikan prinsip dan
petunjuk evolusi dengan baik.
4. Melalui studi literatur, siswa dapat menghitung besarnya frekuensi gen
menggunakan rumus Hukum Hardy-Weinberg dengan benar.
5. Mampu mendeskripsikan radiasi adaptif dalam evolusi dengan baik.
6. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan hasil studi
biologi terkait sejarah kehidupan di bumi dengan baik.
7. Melalui kajian pustaka, siswa mampu menjelaskan pandangan terkini
terkait evolusi dengan baik dan benar.
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8. Melalui kajian pustaka, siswa dapat membuat makalah mengenai
pandangan baru teori perancangan cerdas (intelligent design) terhadap
teori evolusi Darwin dengan baik dan benar.
9. Melalui diskusi, dapat merumuskan pemahamannya terhadap materi
evolusi dalam bentuk mind mapdengan kreatif.
D. Materi Pembelajaran
Faktual
:
1. Sejarah kehidupan di Bumi
2. Petunjuk evolusi sebagai bukti pendukung teori evolusi
3. Adanya bukti fosil, bukti perbandingan anatomi, bukti perbandingan
embriologi, bukti perbandingan biokimia, bukti biogeografi, dan bukti
alat tubuh yang tersisa.
Konseptual
:
1. Teori evolusi menurut para ahli
2. Teori pengungkap tentang asal-usul kehidupan di bumi
3. Prinsip-prinsip evolusi dan hukum Hardy-Weinberg.
4. Radiasi adaptif dan isolasi geografis
Prosedural
:
1. Penyusunan teori evolusi Darwin
2. Mekanisme evolusi dan mekanisme pembentukan spesies baru
3. Pengolahan hasil kajian teori
E. Pendekatan/Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran
Pendekatan
: Saintifik
Model Pembelajaran : Discovery Learning, PBL (Problem Based
Learning), Kooperative Learning
Metode Pembelajaran : Diskusi, Studi Literatur, Tanya Jawab, Mind
Mapping
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media
: LCD, PPT, Smartphone, buku ajar biologi berbasis
mind mapping
2. Sumber Belajar
:
 Buku ajar biologi berbasis mind mapping pada materi evolusi untuk
SMA kelas XII
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G. Skenario Pembelajaran
Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)
Pendekatan
: Saintifik
Model
: Discovery Learning
Metode
: Diskusi
Tujuan Pembelajaran
a. Melalui kajian buku, siswa mampu mendeskripsikan teori asal usul
kehidupan dan teori evolusi dengan benar.
b. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi mekanisme
evolusidengan tepat.
Langkah
Sintak Model Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Pembelajaran Pembelajaran
Waktu
Pendahuluan
10’
 Mengucapkan salam
 Pengkondisian Kelas
Motivasi: Guru menayangkan
gambar berikut ini:

dan menanyakan:
“Apa yang terjadi pada wadahwadah tersebut?”
Apersepsi : Guru meminta
siswa untuk menduga apa yang
terjadi pada makhluk hidup
yang ditunjukkan itu.
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus
dicapai dan topik
pembelajaran pada hari ini
yaitu teori asal-usul
kehidupan dan teori-teori
evolusi, serta mekanisme
evolusi.
 Guru membagi siswa
kedalam beberapa
kelompok dengan 1 buku
ajar biologi berbasis mind
mapping masing-masing
kelompok.
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Kegiatan Inti

Stimulasi

Guru menampilkan gambar
berikut :

10’

Guru menanyakan:
“Apa yang Anda pikirkan
melihat gambar tersebut?”

Identifikasi
masalah

Pegumpulan
Data

Pengolahan
Data

“Terkait materi hari ini, teori
apa dan siapa dari gambar
tersebut?”
 Guru meminta siswa untuk
mengaitkan peristiwa
tersebut dengan kenyataan
saat ini sampai siswa
mengungkapkan
pertanyaan-pertanyaan,
misalnya:
1. Mengapa terjadi
perubahan pada makhluk
hidup?
2. Apakah keterkaitan
antara peristiwa tersebut
dengan kenyataan saat
ini?
3. Bagaimana proses
perubahan tersebut ?
4. Teori apakah yang
mendukung peristiwa
tersebut?

10’

Guru meminta siswa membaca 20’
buku ajar halaman 2-8
(literasi) untuk mengumpulkan
berbagai informasi yang
relevan.
20’
 Guru mengarahkan siswa
untuk menjawab pertanyaan
pada buku ajar halaman 9.
 Siswa mengkaji informasi
dari buku ajar biologi
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Verifikasi

Generalisasi

Penutup

berbasis mind
mapping(halaman 2-8)
untuk menemukan jawaban.
 Guru meminta setiap
kelompok untuk melakukan
kegiatan kelompok pada
buku ajar halaman 14.
 Siswa melakukan kegiatan
kelompok dan menjawab
pertanyaan diskusi disertai
mengkaji informasi pada
buku ajar halaman 11-13.

10’

 Guru melakukan lotre untuk 5’
mendapatkan giliran untuk
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok didepan
kelas.
 Siswa dengan kelompok
terpilih mempresentasikan
hasil diskusi diskusinya.
Kelompok siswa yang
memiliki pendapat berbeda
dipersilahkan
mengungkapkan
pendapatnya oleh guru.
Guru memberikan tugas
5’
individu agar siswa lebih
memahami konsep (buku ajar
halaman 9 dan 15)
Guru melakukan evaluasi
pembelajaran hari ini dengan
melakukan kuis yang terdapat
dalam buku ajar halaman 10
dan 15.
Guru menutup pembelajaran
dengan mengucapkan terima
kasih dan salam.
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Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)
Pendekatan
: Saintifik
Model
: PBL (Problem Based Learning)
Metode
: Diskusi
Tujuan Pembelajaran:
a. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasikan prinsip dan
petunjuk evolusi dengan baik.
b. Melalui studi literatur, siswa dapat menghitung besarnya frekuensi gen
menggunakan rumus Hukum Hardy-Weinberg dengan benar.
c. Mampu mendeskripsikan radiasi adaptif dalam evolusi dengan baik.
Langkah
Pembelajaran
Pendahuluan

Sintak Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
 Mengucapkan salam
 Pengkondisian Kelas
Apersepsi : Guru
meminta perwakilan
siswa untuk menjelaskan
mind mapping yang telah
dibuat mengenai
perbedaan teori evolusi
para ahli dan mengenai
mekanisme evolusi.
Motivasi: Guru
menampilkan gambar
berikut:

dan menanyakan:
“Berdasarkan gambar,
bukti apa saja yang
ditenukan?”
“Mengapa fosil dijadikan
sebagai bukti terjadinya
evolusi? “

Alokasi
Waktu
5’
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Kegiatan Inti

Orientasi Siswa
kepada masalah

(Buku ajar halaman 18)
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang harus dicapai
dan topik
pembelajaran pada
hari ini.
 Guru
menyampaikan
bahwa terdapat
prinsip dan petunjuk
pada evolusi.
 Guru mengajak
siswa secara
berkelompok dan
menjawab
pertanyaan diskusi:
1. Apakah menurut
kalian, prinsip
peristiwa seleksi
alam Darwin
mencakup semua
prinsip evolusi?
2. Mengapa fosil
dijadikan sebagai
salah satu
petunjuk evolusi?
3. Apakah peranan
fosil dalam
evolusi dan
mengapa fosil
kuda dijadikan
sebagai bahan
penelitian untuk
evolusi?

10’

(Buku ajar halaman
23)

Mengorganisasikan
Siswa Belajar

 Guru membagi siswa
ke dalam beberapa
kelompok dengan 1
buku ajar biologi
berbasis mind
mapping masingmasing kelompok.
 Guru menjelaskan
mengenai rumus

5’
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Membimbing
penyelidikan
individu dan
kelompok







Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya





Hardy-Weinberg
(buku ajar halaman
24-27)
Guru membimbing
siswa untuk
melakukan tugas
kelompok (buku ajar
halaman 28)
Guru membantu siswa
untuk mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
tugas kelompok yang
berhubungan dengan
masalah:
“Bagaimana
penerapan rumus
aljabar hukum HardyWeinberg:
p2 + 2pq + q2 ”
Setelah selesai,
dilanjutkan dengan
membaca buku ajar
halaman 30-32,
kemudian
mengerjakan tugas
kelompok pada buku
ajar halaman 33.
Guru mengundi
untuk mendapatkan
giliran untuk
mempresentasikan
hasil diskusi
kelompok didepan
kelas.
Siswa dengan
kelompok terpilih
mempresentasikan
hasil diskusi
diskusinya. Kelompok
siswa yang memiliki
pendapat berbeda
dipersilahkan
mengungkapkan
pendapatnya oleh
guru.

30’

20’
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Menganalisis dan
mengevaluasi
pemecahan
masalah
Penutup

 Guru menyimpulkan
dan mengklarifikasi
hasil diskusi siswa.

10’



10’







Siswa
menyimpulkan
pembelajaran hari
ini bersama-sama
dengan guru.
Guru melakukan
evaluasi
pembelajaran hari
ini dengan
melakukan kuis
yang terdapat dalam
buku ajar halaman
23, 29, dan 33.
Guru memberikan
tugas terstruktur
agar siswa lebih
memahami konsep
yang tersaji dalam
buku ajar halaman
23, 29dan 33.
Guru menutup
pembelajaran
dengan
mengucapkan terima
kasih dan salam.
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Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit)
Pendekatan
: Saintifik
Model
: Discovery Learning
Metode
: Diskusi
Tujuan Pembelajaran:
1. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan hasil studi
biologi terkait sejarah kehidupan di bumi dengan baik.
2. Melalui kajian pustaka, siswa mampu menjelaskan pandangan terkini
terkait evolusi dengan baik dan benar.
3. Melalui kajian pustaka, siswa dapat membuat makalah mengenai
pandangan baru teori perancangan cerdas (intelligent design) terhadap
teori evolusi Darwin dengan baik dan benar.
Langkah
Sintak Model Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Pembelajaran Pembelajaran
Waktu
Pendahuluan
5’
 Mengucapkan salam
 Pengkondisian Kelas
Apersepsi : Guru meminta
perwakilan siswa untuk
menjelaskan mind mapping
yang telah dibuat mengenai
hukum Hardy-Weinberg dan
Radiasi adaptif.
Motivasi:
Guru menayangkan video
singkat tentang Jurassic Park
dilanjutkan dengan
mengajukan pertanyaan:
“Apa yang kalian pikirkan
setelah melihat tayangan
ini?”
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus
dicapai pada hari ini
 Guru membagi siswa
kedalam beberapa
kelompok dengan 1 buku
ajar biologi berbasis mind
mapping kepada masingmasing kelompok.
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Kegiatan Inti

Stimulasi

Identifikasi
masalah

Pengumpulan
Data

Pengolahan
Data

Verifikasi

Guru menampilkan gambar
berikut ini:

dan menanyakan:
“Apa yang kalian pikirkan
setelah melihat gambar
tersebut?”
Guru membimbing siswa
untuk bertanya terkait gambar
dengan pertanyaan:
“Berdasarkan gambar yang
ditampilkan adakah
permasalahan yang kalian
temukan?” Sampai siswa
mengungkapkan pertanyaan,
seperti:
1. Apa saja faktor penyebab
yang mempengaruhi
peristiwa apungan benua?
2. Apakah hubungan antara
sejarah pembentukan
bumi dengan keberadaan
manusia saat ini?
Guru meminta siswa
membaca buku ajar halaman
34-38 (literasi) untuk
mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan.
 Guru mengarahkan siswa
untuk menjawab pertanyaan
pada buku ajar halaman
39.
 Siswa mengkaji informasi
dari buku ajar biologi
berbasis mind
mapping(halaman 34-38)
untuk menemukan jawaban.
 Guru mengundi untuk
mendapatkan giliran untuk
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok didepan

5’

10’

20’

10’

20’
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Generalisasi

Penutup

kelas.
 Siswa dengan kelompok
terpilih mempresentasikan
hasil diskusi diskusinya.
Kelompok siswa yang
memiliki pendapat
berbeda dipersilahkan
mengungkapkan
pendapatnya oleh guru.
 Guru mengklarifikasi hasil
diskusi siswa.
 Guru memberi latihan
mandiri kepada siswa
untuk melatih kreativitas
dalam memahami mind
mapping pada buku ajar
halaman 40.
 Tindak lanjut: Penugasan
untuk membaca buku ajar
halaman kelompok pada
buku ajar halaman 4143, dan mengerjakan tugas
kelompok dan latihan
mandiri siswa pada buku
ajar halaman 44.
 Siswa diberi tugas
membuat makalah
mengenai pandangan baru
teori perancangan cerdas
(intelligent design)
terhadap teori evolusi
Darwin dan dikumpulkan
sebagai syarat mengikuti
Ulangan harian.
 Guru melakukan evaluasi
pembelajaran hari ini
dengan melakukan kuis
yang terdapat dalam buku
ajar halaman 40 dan 45.
 Guru menutup
pembelajaran dengan
mengucapkan terima kasih
dan salam.

10

10’
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Pertemuan Keempat (2 x 45 menit)
Pendekatan
: Saintifik
Model
: Kooperatif dengan Mind Mapping
Metode
: Tanya jawab dan diskusi
Tujuan Pembelajaran
1. Melalui diskusi, dapat merumuskan pemahamannya terhadap materi
evolusi dalam bentuk mind mapdengan kreatif.
Langkah
Sintaks
Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Pembelajaran Pembelajaran
Waktu
Pendahuluan
5’
 Mengucapkan salam
 Pengkondisian Kelas
Apersepsi:
Guru meminta perwakilan
siswa untuk menjelaskan
mengenai tugas kelompok
pada materi sebelumnya.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang harus dicapai pada
hari ini
 Siswa dibagi kedalam
kelompok yang
beranggotakan 4-5 orang
dan setiap kelompok
mendapat 1 kertas
manila dan spidol
berwarna.
Kegiatan Inti
75’
 Guru menjelaskan
kembali mengenai materi
Evolusi secara ringkas.
 Setiap kelompok
membuat mind mapping
mengenai materi evolusi
berdasarkan pemahaman
siswa.
 Guru membimbing siswa
dalam pembuatan mind
mapping
 Setiap kelompok
mempresentasikan hasil
pekerjaannya di depan
kelas.
 Siswa dan guru
berdiskusi tentang
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Penutup







kesulitan yang dihadapi
siswa dalam pembuatan
mind mapping maupun
mengenai pemahaman
materi evolusi.
Guru menngapresiasikan
hasil pekerjaan siswa
dengan memberikan
hadiah kepada masingmasing kelompok.
Siswa bersama guru
melakukan refleksi atas
pembelajaran yang telah
berlangsung, dengan
menanyakan:
- Apa saja manfaat
yang kalian peroleh
setelah mempelajari
materi evolusi?
- Bagaimana perasaan
selama pembelajaran?
Siswa diminta untuk
memajang hasil karya
kelompok dipapan
pajangan di kelas
Pembelajaran ditutup
dengan doa bersama
yang dipimpin oleh
ketua kelas.
Yoggyakarta,

10

2020
Peneliti

Fransiska Salupra
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H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
No.
Aspek
No.
IPK
IPK
1.
Sikap
2.
Pengetahuan 3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul
kehidupan dan teori
evolusi menurut
para ahli
3.9.2.
Mendeskripsikan
mekanisme
3.9.3.
Mengidentifikasi
prinsip dan
petunjuk evolusi

3.

3.9.4.

Mendeskripsikan
mekanisme evolusi

3.9.5.

Mengomunikasikan
hasil studi biologi
terkait sejarah
kehidupan di bumi

Keterampilan 4.9.1.

Menyusun makalah
mengenai
pandangan baru
teori perancangan
cerdas (intelligent
design) terhadap
teori evolusi
Darwin.
Merumuskan
pemahaman
terhadap materi
evolusi dalam
bentuk mind map.

4.9.2

Teknik
Penilaian
Observai
Tes
Tertulis

Bentuk
Penilaian
Jurnal
Latihan
Soal
Pilihan
Ganda
Latihan
Soal
Uraian
Kuis

Observaasi Makalah

Observasi

Mind
Mapping
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LAMPIRAN 3 Penilaian Sikap
Rubrik Penilaian Sikap
Mengukur kemampuan afektif berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok.
Nama Siswa :
Kelas
:
Tanggal
:
No

Skala

Aspek yang diukur

1

1

Sikap dalam menerima pendapat

2

Sikap saat orang lain menyampaikan pendapat

3

Kemauan memberi kesempatan teman berpendapat

4

Sikap saat pendapatnya tidak diterima

5

Sikap dalam memberikan kritikan

6

Sikap dalam menerima kritikan

2

3

Rubrik Penskoran
Aspek
Sikap-sikap dalam menerima pendapat,
yaitu:
1. Mendengarkan
2. Mempertimbangkan dengan cermat
3. Memberikan persetujuan menerima
Sikap-sikap saat orang lain
menyampaikan pendapat:
1. Memperhatikan
2. Mendengarkan
3. Menyimak
Kemauan memberi kesempatan teman
berpendapat:
1. Mempersilahkan oranglain
2. Memberi waktu
3. Membantu menyampaikan
pendapat

Indikator
Skor 4 : Apabila semua aspek
terpenuhi
Skor 3 : Apabila 2 aspek terpenuhi
Skor 2 : Apabila 1 aspek terpenuhi
Skor 1:Apabila kedua aspek tidak
terpenuhi
Skor 4 : Apabila semua aspek
terpenuhi
Skor 3 : Apabila 2 aspek terpenuhi
Skor 2 : Apabila 1 aspek terpenuhi
Skor 1 : Apabila kedua aspek tidak
terpenuhi
Skor 4 : Apabila semua aspek
terpenuhi
Skor 3 : Apabila 2 aspek terpenuhi
Skor 2 : Apabila 1 aspek terpenuhi
Skor 1 : Apabila kedua aspek tidak
terpenuhi

4
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Sikap-sikap saat pendapatnya tidak
diterima:
1. Menerima dengan iklas
2. Menerima dengan berusaha
pendapatnya diterima
3. Menolak
4. Menolak dengan marah
Sikap dalam memberikan kritikan:
1. Sopan dalam memberi kritikan
2. Mengkritik yang jelas dan
membangun
3. Mengkritik yang menjatuhkan
Sikap dalam menerima kritikan:
1. Mendengarkan
2. Menyimak
3. Menyampaikan persetujuan
menerima kritikan
4. Menyampaikan terimakasih atas
kritikan yang membangun

Skor 4 : Apabila aspek 1 terpenuhi
Skor 3 : Apabila aspek 2 dilakukan
Skor 2 : Apabila aspek 3 dilakukan
Skor 1 : Apabila aspek 4 dilakukan

Skor 4 : Apabila aspek 1 dan 2
terpenuhi
Skor 3 : Apabila aspek 1 dilakukan
Skor 2 : Apabila aspek 2 dilakukan
Skor 1 : Apabila aspek 3 dilakukan
Skor 4 : Apabila semua aspek
terpenuhi
Skor 3 : Apabila aspek 3 dilakukan
Skor 2 : Apabila aspek 2 dilakukan
Skor 1 : Apabila aspek 1 dilakukan
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LAMPIRAN 4Penilaian Pengetahuan (Tes Tertulis)
1) Ulangan Harian
A. Pilihan Ganda
No.
1.

Kompetensi Dasar

Indikator

3.9. Menjelaskan Teori,
Prinsip dan Mekanisme
Evolusi serta
Pandangan Terkini para
Ahli Terkait Spesiasi

3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul kehidupan
dan teori evolusi.

3.9.2. Mengidentifikasi
prinsip dan petunjuk
evolusi

3.9.3.Mendeskripsikan
mekanisme evolusi

No.
Soal
1

Ranah
Kognitif
C4

Kunci Jawaban

2

C3

e. Nenek moyang Jerapah ada yang berleher
pendek dan berleher panjang.

3

C4

d. Faktor gen tidak dipengaruhi lingkungan

6

C2

b. 1) dan 3)

9

C4

10

C3

c. Warna tubuh gelap mudah membaur
dengan lingkungan
a. Telur lalat

11

C4

c. Konvergensi

12

C3

c. Iklim dan lingkungan berbeda

13
4

C2
C3

b. Evolusi progresif
a. Mutasi, rekombinasi dan variasi

7

C4

b. Lebih cocok terhadap lingkungan

c. 2) dan 3)
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dibanding nenek moyang

3.9.4.Mengomunikasikan
hasil studi biologi terkait
sejarah kehidupan di
bumi.

*Skor setiap soal bernilai 1
𝐵

Skor = 𝑁x 100

8

C3

14
15
16

C3
C3
C3

5

C4

17
18

C4
C3

19
20

C4
C5

b.Asam amino – senyawa C –
makromolekul
b.Individu yang heterozigot
a. 4,75%
a. 0,75
d.Terjadi perubahan fenotipe akibat desakan
lingkungan
e.Mikroba dalam air berasal dari udara
a. Spesies yang hidup sekarang berasal dari
nenek moyang dan dipengaruhi oleh seleksi
alam serta adanya variasi
b. Stanley Miller
e. Senyawa organik terbentuk di lautan
menjadi tempat kehidupan manusia purba
Keterangan:
B = banyaknya butir yang dijawab benar
N = banyaknya butir soal
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LAMPIRAN 5Soal Pilihan Ganda Ulangan Harian
Soal Pilihan Ganda Ulangan harian
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Perhatikan percobaan yang dilakukan oleh para ahli berikut!
1) Antonie van Leuwenhook dengan penemuan mikroskop untuk
mengamati mikroorganisme dalam air rendeman jerami
2) Francesco Redi telah membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari
daging yang membusuk tetapi dari telur lalat
3) Spallanzani telah membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air
kaldu tidak terjadi dengan sendirinya
4) Stanley Miller telah membuktikan bahwa senyawa organik dapat
terbentuk dari NH3 CH4, H2O, dan H2 di luar tubuh organisme.
5) Louis Pasteur telah membuktikan bahwa mikroorganisme yang
terdapat pada air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara
Simpulan percobaan yang berlawanan dengan teori abiogenesis yaitu...
a. 1) dan 2)
c. 2) dan 3)
e. 4) dan 5)
b. 1) dan 4)
d. 3) dan 5)
2. Berikut ini yang bukan merupakan pengertian teori evolusi Lamark
mengenai leher Jerapah adalah...
a. Makhluk hidup mengalami perubahan sesuai dengan perubahan
lingkungan
b. Evolusi terjadi karena proses adaptasi organisme
c. Organ yang tidak digunakan akan menghilang
d. Organ yang sering digunakan akan berkembangan
e. Nenek moyang Jerapah ada yang berleher pendek dan berleher
panjang
3. Weisman melakukan pembuktian kejadian evolusi dengan cara
menyilangkan tikus-tikus yang dipotong ekornya dan selalu
menghasilkan tikus berekor panjang sepanjang 20 generasi. Pernyataan
yang sesuai dari hasil percobaan tersebut adalah...
a. Tikus berekor panjang dominan
b. Faktor gen dipengaruhi lingkungan
c. Terjadi mutasi yang diwariskan
d. Faktor gen tidak dipengaruhi lingkungan
e. Mutasi tidak diwariskan kepada keturunannya
4. Urutan mekanisme evolusi adalah...
a. Mutasi, rekombinasi dan variasi
b. Rekombinasi, mutasi dan variasi
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5.

6.

7.

8.

9.

c. Rekombinasi, variasi dan mutasi
d. Variasi, mutasi dan rekombinasi
e. Variasi, rekombunasi dan mutasi
Pada tahun 1926, Miller melakukan eksperimen tentang lalat buah yang
dipengaruhi sinar X. Hasil eksperimen memunculkan variasi fenotipe
yang tidak pernah dijumpai pada populasi liar, seperti individu tanpa
sayap dan bersayap melengkung yang mampu membentuk populasi di
laboratorium. Apakah alasan yang tepat bahwa eksperimen tersebut dapat
mempengaruhi keberlangsungan evolusi?
a. Fenotipe tersebut hanya berubah sesaat ketika tidak dipengaruhi
sinar X akan kembali normal
b. Fenotipe tersebut bersifat steril dan tidak stabil
c. Fenotipe tersebut hanya muncul jika dipengaruhi sinar X
d. Terjadi perubahan fenotipe akibat desakan lingkungan
e. Fenotipe tersebut di alam tidak adaptif sehingga tidak lolos seleksi
alam
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi sebagai
berikut:
1) Mutasi gen
2) Migrasi gen
3) Rekombinasi gen
4) Seleksi alam
Dalam evolusi, variasi genetik dapat disebabkan oleh faktor...
a. 1) dan 2)
c. 2) dan 3)
e. 3) dan 4)
b. 1) dan 3)
d. 2) dan 4)
Proses evolusi akibat seleksi alam menyebabkan spesies...
a. Selalu lebih besar dari nenek moyang
b. Lebih cocok terhadap lingkungan dibanding nenek moyang
c. Menghasilkan keturunan yang ditemukan di generasi sebelumnya
d. Menghasilkan beragam fosil lebih dari generasi sebelumnya
e. Selalu lebih kecil dari nenek moyang
Urutan tahapan terbentuknya senyawa organik menurut teori evolusi
kimia adalah...
a. Makromolekul - asam amino - senyawa C
b. Asam amino - senyawa C - makromolekul
c. Senyawa C - makromolekul - asam amino
d. Makromolekul - senyawa C - NH3, Hz, HzO - makromolekul
e. Senyawa C - NH3, Hz, HzO – asam amino – makromolekul
Penyebab banyaknya kupu-kupu Biston betularia bersayap gelap pada
waktu revolusi di Inggris adalah..
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a. Di Inggris banyak dipenuhi bangunan bercat putih
b. Banyak terdapat asap pabrik yang berwarna terang
c. Warna tubuh gelap mudah membaur dengan lingkungan
d. Banyak cerobong asap di daerah pantai
e. Orang Inggris suka menangkap kupu-kupu
10. Setelah teori Abiogenesis gugur, muncul teori Biogenesis. Salah satu
tokoh pendukung teori ini adalah Francessco Redi. Melalui berbagai
percobaan, Francesco menyimpulkan bahwa belatung pada daging di
wadah terbuka berasal dari...
a. Telur lalat
b. Makhluk hidup lain dari luar daging
c. Kontaminasi udara dengan daging
d. Debu yang menempel pada daging
e. Dalam daging ketika dipotong
11. Apabila cumi-cumi bertemu predatornya, maka akan menghamburkan
cairan berwarna hitam. Selanjutnya tubuhnya akan menjadi lebih pucat
dan berenang menjauh. Bentuk adaptasi seperti itu dinamakan adaptasi...
a. Tingkah laku
c. Konvergensi
e. Divergensi
b. Morfologi
d. Fisiologi
12. Migrasi burung Finch dari daratan Amerika Selatan menuju ke
Kepulauan Galapagos menghasilkan beranekaragam burung Finch. Hal
ini disebabkan karena di Kepulauan Galapagos mempunyai...
a. Iklim dan lingkungan yang sama
b. Iklim yang terus-menerus berubah
c. Iklim dan lingkungan yang berbeda
d. Iklim berbeda, tetapi lingkungan sama
e. Iklim sama, tetapi lingkungan berbeda
13. Bentuk proses evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan
berlanjutnya kehidupan disebut...
a. Evolusi regresif
b. Evolusi progresif
c. Evolusi organik
d. Evolusi anorganik
e. Evolusi biologi
14. Pada hukum Hardy-Weinberg: p2+2pq+q2 = 1,0. Maka, nilai 2pq
menunjukkan...
a. Individu yang homozigot dominan
b. Individu yang heterozigot
c. Individu yang homozigot resesif
d. Kecepatan perubahan jumlah populasi
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e. Rasio genetik pada alel multiple
15. Diketahui frekuensi orang albino pada suatu masyarakat adalah 25
diantara 10.000 orang. Presentase orang pembawa sifat albino yang
heterozigot adalah...
a. 4,75%
b. 3,75%
c. 4,5%
d. 5,5%
e. 4,25%
16. Frekuensi gen A suatu populasi adalah 0,25. Frekuensi gen A dalam
ppopulasi tersebut adalah...
a. 0,75
b. 0,5
c. 0,25
d. 0
e. 1
17. Perhatikan gambar percobaan Spallanzani berikut ini!

Setelah dibiarkan terbuka selama tiga hari, air kaldu pada labu keempat
berubah menjadi keruh dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan
bahwa...
a. Air kaldu yang dipanaskan belum mematikan mikroba
b. Air kaldu yang terbuka dapat berubah menjadi mikroba
c. Air kaldu keruh karena pemanasan terlalu lama
d. Mikroba berasal dari air kaldu yang dibiarkan terbuka
e. Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara
18. The Origin Spesies by Natural Selection merupakan buku yang dibuat
Darwin mengenai evolusi, yang menceritakan bahwa....
a. Spesies yang hidup sekarang berasal dari nenek moyang dan
dipengarhui oleh seleksi alam dan adanya variasi
b. Makhluk hidup berasal dari benda mati
c. Makhluk hidup berasal dari benda hidup
d. Spesies sekarang berasal dari ledakan materi luar angkasa
e. Spesies sekarang berasal dari bebatuan yang telah melapuk
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19. Dalam menjawab permasalahan tentang asal-usul kehidupan, percobaan
siapakah yang cara pelaksanaannya cermat jika ditinjau dari metode
ilmiah...
a. Harold Urey
b. Stanley Miller
c. Francesco Redi
d. Lazarro Spanllanzani
e. Louis Pasteur
20. Hubungan teori evolusi kimia dengan asal usul kehidupan yaitu...
a. Bahan dasar atmosfer purba oleh reaksi halilintar terbentuk senyawa
makromolekul
b. Kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada saat yang istimewa
c. Benda hidup berasal dari benda mati
d. Kehidupan datang di planet bumi dari manasaja
e. Senyawa organik terbentuk di lautan menjadi tempat kehidupan
manusia purba
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LAMPIRAN 6 Kisi-Kisi Soal UraianUlangan Harian
No.
1.

Kompetensi Dasar
3.9. Menjelaskan Teori,
Prinsip dan Mekanisme
Evolusi serta Pandangan
Terkini para Ahli Terkait
Spesiasi

Indikator
3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul kehidupan
dan teori evolusi.

No.
Soal
1

3.9.2. Mengidentifikasi
prinsip dan petunjuk
evolusi

2

3.9.3.Mendeskripsikan
mekanisme evolusi

3

Ranah
Jawaban Soal
Kognitif
C4
Karena terdapat kelemahan dari teori evolusi
Darwin, yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana
asal mula spesies terbentuk, bukti yang ada juga
tidak dapat bertahan hingga saat ini sehingga
tidak memuaskan dan tidak membantu
tercapainya kesimpulan yang pasti.
C4
Hal-hal yang menyebabkan mutasi yaitu:
- Hasil dari mutasi mampu menghasilkan
keturunan yang khas
- Daya viabilitas dan fertilitas meningkat
- Hasil mutasi semakin adaptif pada suatu
individu atau populasi
- Mutasi dapat menghasilkan organisme baru
yang unggul.
C4
Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam yang
melalui tiga mekanisme utama, yaitu : Mutasi
genetik, Adaptasi, dan Spesiasi. Yang utama
dalam terjadinya spesies yang baru adalah
mutasi. Mutasi pada taraf genetik akan
membentuk spesies baru. Spesies baru yang
terbentuk itu akan dapat bertahan atau punah
melalui kemampuannya adaptasi atau adanya
spesiasi. Mekanisme ini selalu terjadi pada
mahluk hidup yang menentukan spesiesnya akan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
156

3.9.4.Mengomunikasikan
hasil studi
biologi terkait sejarah
kehidupan di bumi.

4

C4

5

C3

bertahan dalam lingkungannya atau tidak. Spesies
yang mampu menjalani mekanisme ini dengan
baik akan bertahan hidup. Sedangkan ketika
suatu spesies tidak dapat melakukan mekanisme
tersebut dengan baik, mahluk hidup tersebut akan
punah.Inilah
yang
dimaksud
dengan
mekanisme survival of the fittest.
Tidak.
Yang diturunkan kepada generasi berikutnya
adalah kemampuan adaptasinya. Sebagai ilustrasi
seorang yang sehari-harinya berprofesi sebagai
buruh kasar, otot-otot pada tubuhnya akan
terbentuk kekar dan kuat. Perubahan pada taraf
fenotip ini tidak akan diturunkan kepada
keturunanya. Namun semisal si anak akan
berprofesi sebagai buruh kasar lagi tentu ia
membutuhkan tubuh yang kekar dan kuat untuk
mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya
kelak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan
benua adalah:
- Adanya magma cair dari perut bumi
- Terjadi perlambatan kecepatan rotasi
bumi oleh gaya pasang surut
- Adanya lempeng tektonik
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LAMPIRAN 7 Soal Uraian Ulangan Harian
B. Jawablah pertanyaan dengan singkat, padat dan jelas!
1. Mengapa teori Darwin ditentang oleh beberapa ilmuwan?
2. Mengapa peristiwa mutasi dapat dikatakan menguntungkan? Berikan
alasanya!
3. Bagaimana mekanisme evolusi terjadi? Jelaskan!
4. Apakah perubahan karena adaptasi

akan

diturunkan ke

generasi

selanjutnya? Berikan alasannya!
5. Apa saja faktor penyebab yang mempengaruhi peristiwa apungan benua?
Rubrik Penilaian Soal Uraian Ulangan Harian
Aspek Jawaban
Kelemahan-kelemahan teori

Indikator
Menjawab 3 kelemahan dengan benar

Skor
15

evolusi Darwin yang terdapat

Menjawab 2 kelemahan dengan benar

10

3 kelemahan mendasar.

Menjawab 1 kelemahan dengan benar
Tidak menjawab 3 kelemahan yang dimaksud

5
2

Menjawab 4 hal dengan benar
Menjawab 3 hal dengan benar
Menjawab 2 hal dengan benar
Menjawab 1 hal dengan benar
Tidak menjawab 4 hal yang dimaksud
Menjelaskan 3 mekanisme dengan benar
Menjelaskan 2 mekanisme dengan benar
Menjelaskan 1 mekanisme dengan benar
Menjawab 3 mekanisme dengan benar

20
15
10
5
2
15
10
5
10

Menjawab 2 mekanisme dengan benar

5

Menjawab 1 mekanisme dengan benar

2

Menjawab Tidak dengan penjelasan yang
sesuai.
Menjawab Tidak tanpa penjelasan.
Menjawab Ya dengan penjelasan.
Menjawab 3 faktor dengan benar
Menjawab 2 faktor dengan benar
Menjawab 1 faktor dengan benar
Menjawab 3 faktor dan salah

10

Terdapat 4 hal sebagai
penyebab mutasi.

Terdapat 3 mekanisme utama
evolusi yaitu mutasi gen,
adaptasi dan spesiasi.

Jawaban Tidak dengan alasan
yang sesuai.

Terdapat 3 faktor utama yang
mempengaruhi pergerakan
benua.

5
2
15
10
5
2
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LAMPIRAN 8 Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi
No.
1.

Kompetensi Dasar

Indikator

No.
Soal
1

Ranah
Kognitif
C3

3.9. Menjelaskan Teori,
Prinsip dan Mekanisme
Evolusi serta Pandangan
Terkini para Ahli Terkait
Spesiasi

3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul kehidupan
dan teori evolusi.

3

C4

5
8

C4
C4

3.9.2. Mengidentifikasi
prinsip dan petunjuk
evolusi

15
19
20

C3
C4
C3

3.9.3.Mendeskripsikan
mekanisme evolusi

2

C3

4
6
9
10

C4
C4
C4
C4

11
12

C4
C4

Kunci Jawaban
c. 3 dan 5
e. Senyawa organik berbentuk di lautan
menjadi sop purba tempat kehidupan
pertama
d. Louis pasteur
d. Lamarck berpendapat bahwa makhluk
hidup selalu beradaptasi dengan
lingkungan melalui organ tubuhnya.
b. Sebagai nenek moyang tumbuhan
e. Tanah, makanan, suhu
a. Spesies yang hidup sekarang berasal dari
nenek moyang dan dipengaruhi oleh
seleksi alam dan adanya variasi
a. Seleksi alam
a. Isolasi dan mutasi
a. Adaptasi dan seleksi alam
a. Terdapat gen letal
a. Perubahan yang terjadi tidak memengaruhi
susunan genetika
c. 0,32
a.1.800 orang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
159

3.9.4.Mengomunikasikan
hasil studi
biologi terkait sejarah
kehidupan di bumi.

13

C4

d. 0,36

17

C3

d. Perkawinan antar individu tidak terjadi
secara acak

7

C4

14

C4

e. Membunuh sebagian besar bakteri dan
jamur
b. Proses yang mengalami perubahan

16

C4

18
*Skor setiap soal bernilai 1
𝐵

Skor = 𝑁x 100

b. Menghalangi mikroorganisme masuk dan
membiarkan udara luar masuk
C3
b. Stanley Miller
Keterangan:
B = banyaknya butir yang dijawab benar
N = banyaknya butir soal
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LAMPIRAN 9 Soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Berikut ini beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori asal-usul kehidupan.
1) Lazzaro Spallanzani
2) Aristoteles
3) Harold Urey
4) Needhem
5) Stanley Miller
6) Francesco Redi
Pendukung teori yang mengemukakan bahwa kehidupan berasal dari
senyawa-senyawa yang ada di atmosfer ditunjukkan oleh nomor...
a. 1 dan 2
c. 3 dan 5
e. 5 dan 6
b. 2 dan 4
d. 4 dan 5
2. Lingkungan melakukan seleksi terhadap individu yang hidup di dalamnya.
Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan bertahap hidup
sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan musnah. Menurut teori
Evolusi Darwin, hal ini merupakan peristiwa...
a. Seleksi alam
c. Mutasi
e. Variasi
b. Seleksi buatan
d. Isolasi
3. Hubungan teori evolusi kimia dengan asal-usul kehidupan adalah...
a. Bahan dasar atmosfer purba oleh reaksi halilintar dibentuk menjadi senyawa
makro-molekul
b. Kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada saat istimewa
c. Benda hidup berasal dari benda tak hidup
d. Kehidupan di bumi datang dari mana saja
e. Senyawa organik berbentuk di lautan menjadi sop purba tempat kehidupan
pertama
4. Perhatikan mind mapping berikut:

Untuk melengkapi cabang mind mapping tersebut, jawaban no. 1 dan 2 yang
benar adalah...
a. Isolasi dan mutasi
b. Mutasi dan Spesiasi
c. Rekombinasi dan isolasi
d. Geografi dan rekombinasi
e. Mutasi dan rekombinasi
5. Teori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan oleh...
a. Aristoteles
b. Alexander oparis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
161

6.

7.

8.

9.

10.

11.

c. Harold urey
d. Louis pasteur
e. Anthonie van leeuwenhoek
Perubahan paruh burung Finch di Kepulauan Galapagos, sebagai contoh
terjadinya proses evolusi yang disebabkan oleh...
a. Adaptasi dan seleksi alam
b. Mutasi dan adaptasi
c. Modifikasi dan rekombinasi
d. Seleksi alam dan modifikasi
e. Mutasi dan modifikasi
Pada percobaan Spallanzani terdapat tabung berisi kaldu yang dididihkan selama
15 menit, kemudian ditutup rapat. Tujuan mendidihkan air kaldu tersebut
adalah...
a. Meningkatkan kadar ekstrak daging
b. Membunuh semua bakteri dan jamur
c. Membunuh kuman penyakit
d. Menguapkan air
e. Membunuh sebagian besar bakteri dan jamur
Pernyataan yang paling benar adalah...
a. Darwin berpendapat bahwa semua makhluk hidup beradaptasi dengan
lingkungan
b. Darwin berpendapat bahwa nenek moyang sari satu spesies semua sama
c. Darwin berpendapat bahwa makhluk hidup selalu sesuai dengan lingkungan
yang berubah-ubah
d. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup selalu beradaptasi dengan
lingkungan melalui organ tubuhnya.
e. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang berasal dari satu spesies
Hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku jika...
a. Terdapat gen letal
b. Terjadi perkawinan secara acak
c. Tidak terjadi mutasi
d. Jumlah populasi cukup besar
e. Tidak terjadi seleksi
Ukuran populasi menentukan efektivitas setiap mekanisme yang menghasilkan
variasi genetika pada pusat gen. Pada populasi besar, apa yang terjadi...
c. Perubahan yang terjadi tidak memengaruhi susunan genetika
d. Perubahan yang terjadi akibat migrasi, mutasi dan kemtian
e. Perubahan secara tiba-tiba tidak dapat memengaruhi genetika
f. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dapat memengaruhi susunan genetika
g. Perubahan alel yang secara acak
Jumlah penduduk di kota Serang 90.000 dan terdapat 3.600 yang albino, maka
frekuensi genotip heterozigot adalah ...
a. 0,2
b. 0,04
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

c. 0,32
d. 0,80
e. 0,64
Jika frekuensi buta warna adalah 100 dari 10.000 orang. Berapakah banyaknya
perempuan normal yang heterozigot dalam populasi tersebut...
a. 1.800 orang
c. 2.800 orang
e. 3.800 orang
b. 2.000 orang
d. 3.000 orang
Di dalam suatu populasi, 16% individunya menunjukkan sifat resesif. Berapakah
frekuensi gen dominannya..
a. 0,4
c. 0,30
e. 0,40
b. 0,20
d. 0,36
Masyarakat memiliki pandangan-pandangan berbeda tentang evolusi. Melalui
aspek sains, evolusi dipandang bahwa...
a. Suatu proses beradaptasi
b. Proses yang mengalami perubahan
c. Peristiwa menghasilkan keuntungan
d. Beradaptasi dengan sesama
e. Proses tanpa perubahan
Pada pohon evolusi (filogenik) makhluk hidup pertama adalah protista. Peran
adanya makhluk hidup pertama adalah...
a. Sebagai evolusi tumbuhan
b. Sebagai nenek moyang tumbuhan
c. Sebagai perkembangan keturunan
d. Sebagai tumbuhan darat
e. Sebagai tumbuhan yang memproduksi sel
Louise Pasteur melakukan percobaan dengan menggunakan labu leher angsa
untuk mengetahui asal usul kehidupan. Fungsi pipas atau leher angsa pada tabung
percobaan tersebut adalah...
a. Mencegah udara luar masuk kedalam
b. Menghalangi mikroorganisme masuk dan membiarkan udara luar masuk
c. Membiarkan mikroorganisme dan udara luar masuk
d. Mencegah masuknya udara luar dan membiarkan mikroorganisme masuk
e. Menghambat pernapasan mikroorganisme dalam kaldu dengan udara luar
Hardy dan Weinberg mengatakan bahwa keseimbangan dan genotipe dari
generasi ke generasi selalu tetap. Frekuensi gen berubah apabila...
a. Populasi dalamm suatu komunitas sangat besar
b. Emigran sama besar dengan imigran pada gen yang sama
c. Kemungkinan mutasi A-a atau a-A sama
d. Perkawinan antar individu tidak terjadi secara acak
e. Viabilitas dan fertilitas AA, Aa dan aa sama
Dalam menjawab permasalahan tentang asal-usul kehidupan, percobaan siapakah
yang cara pelaksanaannya cermat jika ditinjau dari metode ilmiah...
f. Harold Urey
g. Stanley Miller
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h. Francesco Redi
i. Lazarro Spanllanzani
j. Louis Pasteur
19. Faktor luar yang memengaruhi adanya variasi pada makhluk hidup adalah...
a. Kreativitas, kebiasaan, warna alami
b. Makanan, penyakit, genetik
c. Suhu, tanah, mutasi
d. Ukuran, warna alami, genetik
e. Tanah, makanan, suhu
20. The Origin Spesies by Natural Selection merupakan buku yang dibuat Darwin
mengenai evolusi, yang menceritakan bahwa....
a. Spesies yang hidup sekarang berasal dari nenek moyang dan dipengaruhi
oleh seleksi alam dan adanya variasi
b. Makhluk hidup berasal dari benda mati
c. Makhluk hidup berasal dari benda hidup
d. Spesies sekarang berasal dari ledakan materi luar angkasa
f. Spesies sekarang berasal dari bebatuan yang telah melapuk
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LAMPIRAN 10 Kisi-kisi Soal Uraian Uji Kompetensi
No.
1.

Kompetensi Dasar
3.9. Menjelaskan
Teori, Prinsip dan
Mekanisme Evolusi
serta Pandangan
Terkini para Ahli
Terkait Spesiasi

Indikator
3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul
kehidupan dan teori
evolusi.

3.9.2. Mengidentifikasi
prinsip dan petunjuk
evolusi

No.
Soal
1

Ranah
Kognitif
C4

2

C4

Jawaban Soal
Kelemahan teori evolusi Darwin menurut August
Weisman, yakni:
1) Menurut Weisman sifat leher panjang dan leher
pendek pada Jerapah dikendalikan oleh gen
2) Menurut Weisman gen untuk leher panjang
Jerapah bersifat dominan, sedangkan gen untuk
leher pendek bersifat resesif
3) Menurut Weisman Jerapah berleher pendek
merupakan keturunan yang bersifat homosigot
resesif dan sebaliknya, Jerapah berleher panjang
merupakan keturunan yang bersifat homoziot
dominan.
4) Menurut Weisman Jerapah berleher pendek yang
homozigot resesif tidak mampu beradaptasi
dengan lingkungannya sehingga akhinya punah.
5) Menurut Weisman evolusi berkaitan dengan
gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor
genetik.
1) Organisme yang dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungannya yang baru akan dapat
bertahan hidup
2) Organisme yang tidak dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungannya yang baru akan
berpindah ke daerah yang tidak mengalami
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perubahan lingkungan.
3.9.3.Mendeskripsikan
mekanisme evolusi

3

C4

Karena adanya pengaruh angin, aliran air, dan bakteri
pembusuk, ada beberapa organisme atau bagiannya
yang tidak dapat membatu seta terjadinya lipatan
btuan bumi akibat gempa bumi, tanah longsor dan
letusan gunung berapi.

3.9.4.Mengomunikasika
n hasil studi
biologi terkait sejarah
kehidupan di bumi.

4

C4

Pada prinsipnya, evolusi dibedakan menjadi tiga
yaitu berdasarkan arahnya, berdasarkan hasilnya dan
berdsarkan skala perubahannya. Berdasarkan
arahnya, terdiri atas evolusi progresif dan evolusi
regresif. Berdasarkan hasilnya, terdiri atas evolusi
divergen dan konvergen. Sementara berdasarkan
skala perubahannya terdiri atas makroevolusi dan
mikroevolusi.
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LAMPIRAN 11 Soal Uraian Uji Kompetensi
A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Bagaimana kelemahan teori evolusi Darwin menurut August Weismann?
2. Apa saja akibat terjadinya seleksi alam?
3. Mengapa kebanyakan fosil ditemukan tidak lengkap satu tubuh?
4. Perhatikan mind map berikut ini:

Uraikan secara rinci mind map tersebut!

Rubrik Penilaian
Nomor
Soal
1.

Aspek Jawaban
Terdapat 5 kelemahan teori
evolusi Darwin yang
dikemukakan oleh August
Weisman.

2.

Terdapat 2 akibat peristiwa
seleksi alam.

3.

Menjelaskan 3 alasan
pengaruh pergerakan benua.

4.

Menguraikan 3 prinsip yang
masing-masing terdiri atas 2
bagian.

Indikator

Skor

Menjawab 5 kelemahan dengan benar
Menjawab 4 kelemahan dengan benar
Menjawab 3 kelemahan dengan benar
Menjawab 2 kelemahan dengan benar
Menjawab 1 kelemahan dengan benar
Menjawab 5 kelemahan salah
Menjawab 2 akibat dengan benar
Menjawab 1 akibat dengan benar
Menjawab 2 akibat dan salah
Menjawab 3 alasan dengan benar
Menjawab 2 alasan dengan benar
Menjawab 1 alasan dengan benar
Menjawab 3 alasan dan salah
Menjelaskan 3 prinsip dengan benar
Menjelaskan 2 prinsip dengan benar
Menjelaskan 1 prinsip dengan benar
Menjelaskan 2 bagian masing-masing
prinsip dengan benar
Menjelaskan 1 bagian masing-masing
prinsip dengan benar
Hanya menyebutkan

25
20
15
10
5
2
10
5
5
15
10
5
2
15
10
5
10
5
2
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LAMPIRAN 12Kisi-kisi Soal Kuis
Kompetensi
Dasar
3.9.
Menjelaskan
Teori, Prinsip
dan Mekanisme
Evolusi serta
Pandangan
Terkini para
Ahli Terkait
Spesiasi

Indikator
3.9.1. Mendeskripsikan
teori asal usul kehidupan
dan teori evolusi dan
mekanisme evolusi

Nomor
Soal
Materi 1
1
2

Ranah
Kognitif

3
4

C4
C4

5

C4

C3
C3

Jawaban
a. cosmozoik
b. Adanya
proses
seleksi alam
a. 1) dan 2)
c. Lazzaro
Spllanzani
e. Evolusi
Biologi

Materi 2

3.9.2. Mengidentifikasi
prinsip dan petunjuk
evolusi

1

C3

2

C3

3
4

C4
C4

5

C3

Materi 3
1
2

e. semua makhluk
hidup berasal dari
makhluk hidup
sebelumnya yang
dapat muncul
dengan variasi
sehingga terjadinya
keanekaragaman
makhluk hidup
c. adanya pemilihan
pada perkawinan
a. 1
e. Jumlah proses
seleksi alam
a. Adanya proses
seleksi alam

C4
C4

e. Progresif
b. Fungsi sama

3

C4

4

C3

a. Tidak adanya
perjuangan untuk
hidup
e. Telah terjadi
isolasi gamet
a. Analog

5
Materi 4
1
2
3
4
5

C3
C3
C4
C4
C4
C4

d. Frekuensi alel
suatu gen yang ada
di populasi
d. 47%
d. 0,36%
d. Biru
b. Hukum Hardy-
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Weinberg akan
berlaku jika tidak
ada mutasi
Materi 5
1
2
3

3.9.3.
Mengomunikasikan hasil
studi biologi terkait
sejarah kehidupan di
bumi.

C3
C3
C3

4

C4

5

C3

Materi 6
1
2

3

C4

4

C3

a. Teori abiogenesis
b. Pada era
senozoik, tumbuhan
angiospermae
meningkat
a. Pembentukan
Bumi dan Protista
c. Homo erectus

C3

d. Prekambria

C3

e. Faktor genotip
dan fenotip tidak
dipengaruhi
lingkungan
c. Tidak dapat
menjelaskan
bagaimana bakteri
berasal.
b. Proses yang
mengalami
perubahan
a. Teori Darwin
tidak mampu
menjelaskan
bagaimana rantai
DNA berasal
e. 5

5
Materi 7
1

C3
C4

a. Analog
d. Paruh
b. Kecenderungan
bentuk populasi
berkembang menjadi
bentuk yang berbeda
sebagai respon
terhadap tekanan
dan adaptasi dengan
lingkungan.
e. Tidak adanya
pengaruh jenis
makanan dalam
bentuk radiasi
adaptif
a. Termasuk
evolusi divergen

2

C3

3

C3

4

C4

5

C4
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LAMPIRAN 13 Kumpulan Soal-soal Kuis
A. Materi 1 “Teori penciptaan dan teori evolusi”
1. Dalam percobaan Fransisco Redi, larva lalat berupa ulat muncul dari
dalam daging yang disimpan di dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul
dari dalam stoples tertutup. Teori ini dikenal dengan ...
a. Cosmozoic
b. Abiogenesis
c. Biogenesis
d. Naturalistik
e. Darwin
2. Jerapah yang berleher panjang terus bertahan dalam evolusinya karena...
a. adanya lingkungan
b. adanya proses seleksi alam
c. adanya menggapai makanan yang tinggi
d. adanya perubahan zaman
e. adanya perubahan iklim
3. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Timbulnya suatu kehidupan yang mungkin jika telah ada dari bentuk
kehidupan sebelumnya
2) Belatung tidak terbentuk dari daging busuk
3) Ikan-ikan tertentu berasal dari lumpur
4) Asal mula adanya kehidupan bersamaan dengan evolusi terbentuknya
bumi serta atmosfernya
Pernyataan yang sesuai dengan teori Biogenesis yaitu...
a. 1) dan 2)
c. 2) dan 3)
e. 3) dan 4)
b. 1) dan 3)
d. 2) dan 4)
4. Perhatikan mind mapping berikut ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5:

Yang ditunjukkan pada nomor 1 adalah percobaan yang dilakukan oleh...
a. Alexander Oparin
b. Darwin
c. Lazzaro Spallanzani

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
170

d. Francesco Redi
e. Loius Pasteur
5. Pada mind mapping nomor 3 menunjukkan bahwa percobaan tersebut
merupakan pembuktian teori...
a. Abiogenesis
b. Biogenesis
c. Naturalistik
d. Evolusi kimia
e. Evolusi biologi
B. Materi 2 “Mekanisme Evolusi”
1. Bagaimana proses suatu variasi dalam spesies dapat menghasilkan
individu baru...
a. semua makhluk hidup berasal dari benda mati
b. semua makhluk hidup muncul dari benda-benda yang ada terdahulu
c. semua makhluk hidup muncul berasal dari proses pembentukan kimia
d. semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang
telah mati
e. semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang
dapat muncul dengan variasi sehingga terjadinya keanekaragaman
makhluk hidup
2. Proses evolusi dari suatu spesies dapat berlangsung menjadi lebih cepat.
Apabila ...
a. adanya persilangan genetika
b. adanya pemilihan adaptif
c. adanya pemilihan pada perkawinan
d. adanya spesifikasi perkawinan
e. adanya adaptasi yang tidak menetap
3. Perhatikan mind mapping berikut ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4.

Pada mind mapping nomor berapa yang menyatakan terjadinya perubahan
DNA ialah...
a. 1
c. 3
e. 2 dan 3
b. 2
d. 4
4. Apa faktor yang mempengaruhi mind mapping pada nomor 3, kecuali...
a. Makanan
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b. Adaptasi
c. Tingkah laku
d. Lingkungan
e. Jumlah organ tubuh
5. Menurut Darwin, evolusi dapat terjadi karena....
a. Adanya proses seleksi alam
b. Tidak terdapat variasi gen
c. Adanya makhluk hidup baru
d. Adanya gen yang tertukar
e. Keseimbangan sesama makhluk hidup lainnya
C. Materi 3 “Prinsip dan Petunjuk Evolusi”
1. Perhatikan mind mapping berikut ini.

Jawaban untuk melengkapi titik-titik pada mind mapping tersebut adalah...
a. Mikroevolusi
b. Makroevolusi
c. Divergen
d. Konvergen
e. Progresif
2. Perhatikan mind mapping berikut ini.

Untuk melengkapi mind mapping tersebut, jawaban yang paling tepat
adalah...
a. Bukti fosil
b. Fungsi sama
c. Embriologi
d. Biokimia
e. Individu yang beragam
3. Pernyataan dibawah ini yang merupakan prinsip dari peristiwa seleksi
alam Darwin, kecuali...
a. Tidak adanya perjuangan untuk hidup
b. Jumlah individu yang hampir tidak berubah
c. Fertilisasi makhluk hidup yang tinggi
d. Lingkungan yang terus berubah
e. Adanya keanekaragaman dan hereditas
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4. Suatu populasi burung terpisah menjadi dua populasi. Setelah ribuan tahun
kedua populasi burung tersebut bersatu kembali, tetapi gagal melakukan
perkawinan. Berikut ini yang bukan penjelasan untuk hal tersebut adalah..
a. Masa kawin kedua populasi tersebut berubah
b. Populasi asal berevolusi menjadi dua spesies berbeda
c. Tidak terjadi isolasi gamet
d. Dua populasi tersebut menjadi terisolasi secara geografis
e. Telah terjadi isolasi gamet
5. Sayap burung dan akup serangga ialah organ yang dijadikan petunjuk
adanya evolusi. berdasarkan perbandingannya organ tersebut tergolong....
a. analog
b. homolog
c. resesif
d. dominan
e. isolasi
D. Materi 4 “Hukum Hardy-Weinberg”
1. Prinsip hukum Hardy-Weinberg berisi...
a. jumlah anggota populasi besar
b. tidak ada mutasi
c. tidak terjadi aliran atau migrasi gen
d. Frekuensi alel suatu gen yang ada di populasi
e. Tidak terjadi seleksi alam
2. Kacang ercis batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Menurut
hukum Hardy-Weinberg apabila dalam satu populasi frekuensi gen kacang
ercis batang pendek sebesar 36%, maka kacang ercis batang tinggi yang
bergenotip heterozigot sebesar...
a. 25%
b. 30%
c. 40%
d. 47%
e. 50%
3. Di dalam suatu populasi, 16% individunya menunjukkan sifat resesif.
Berapakah frekuensi gen dominannya..
c. 0,4
c. 0,30
e. 0,40
d. 0,20
d. 0,36
4. Perhatikan mind mapping berikut ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5
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Cabang mind mapping warna manakah yang tidak sesuai dengan central
point adalah...
a. Ungu
b. Merah
c. Hijau
d. Biru
e. Putih
5. Maksud dari cabang mind mapping berwarna merah adalah...
a. Rumus hukum Hardy-Weinberg
b. Hukum Hardy-Weinberg akan belaku jika tidak ada mutasi
c. Hukum Hardy-Weinberg tidak akan berlaku tanpa rumus
d. Hukum Hard-Weinberg mengalami frekuensi gen yang berakibat pada
dominansi
e. Hukum Hardy-Weinberg tidak terjasi spesiasi termasuk isolasi
E. Materi 5 “Radiasi adaptif”
1. Sayap burung dan akup serangga ialah organ yang dijadikan petunjuk
adanya evolusi. berdasarkan perbandingannya organ tersebut tergolong....
a. Analog
b. Homolog
c. Resesif
d. Dominan
e. isolasi
2. Adanya persaingan untuk memperoleh makanan, burung Finch mengalami
perubahan secara evolusi. Apa yang berubah dari burung Finch...
a. Kaki
c. Bulu
e. Jenis makananan
b. Sayap
d. Paruh
3. Adanya persaingan untuk memperoleh makanan, burung Finch mengalami
perubahan secara evolusi pada bentuk paruhnya. Hal ini menjelaskan
bahwa radiasi adaptif adalah...
a. Peristiwa perubahan makhluk hidup secara tiba-tiba
b. Kecenderungan bentuk populasi berkembang menjadi bentuk yang
berbeda sebagai respon terhadap tekanan dan adaptasi dengan
lingkungan.
c. Kecenderungan berubah saat mendapat gangguan oleh makhluk lain.
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d. Peristiwa perubahan bentuk organ yang sangat lama karena penyakit
e. Bukan merupakan peristiwa perubahan tetapi kecenderungan
beradaptasi
4. Perhatikan mind mapping berikut ini:

Garis cabang mind mapping berwarna ungu menjelaskan bahwa, kecuali...
a. Adanya pengaruh jenis makanan sebagai bentuk radiasi adaptif
b. Adanya persaingan dalam memperoleh makanan
c. Adanya pengaruh habitat yang berbeda
d. Adnaya pengaruh populasi terpencar-pencar
e. Tidak adanya pengaruh jenis makanan dalam bentuk radiasi adaptif
5. Pernyataan berikut ini yang salah mengenai radiasi adaptif adalah...
a. Termasuk evolusi divergen
b. Garis keturunan tunggal akan menjadi banyak dan berbeda-beda
c. Perkembangan bentuk populasi yang berbeda-beda
d. Pada prosesnya, individu akan terpencar dengan cepat
e. Perubahan secara cepat tanpa pengaruh apapun
F. Materi 6 “Skala Waktu dalam Evolusi”
1. Adanya peristiwa apungan benua disebabkan oleh adanya, kecuali...
a. Kecepatan gerakan pulau Greenland menjauhi daratan Eropa
b. Formasi geologi di pantai Afrika Barat dan pantai timur Amerika
Selatan
c. Gerakan lempeng tektonik ke segala arah
d. Lempengan-lempengan samudera dan benua mengapung sendiri
e. Teori abiogenesis
2. Perhatikan mind mapping berikut ini.

Manakah pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan mind mapping
tersebut...
a. Pada era prekambria, munculnya mamalia
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b. Pada era senozoik, tumbuhan angiospermae meningkat
c. Pada era mesozoik, tumbuhan angiospermae meningkat
d. Pada era paleozoik, munculnya primata
e. Pada era paleozoik, tumbuhan gymnospermae meningkat
3. Perhatikan mind mapping berikut ini.

Jawaban yang benar untuk melengkapi mind mapping pada nomor 1 dan 2
adalah...
a. Pembentukan Bumi dan Protista
b. Pembentukan Bumi dan Alga
c. Alga dan invertebrata
d. Alga dan gymnospermae
e. Protista dan gymnospermae
4. Salah satu dari nenek moyang manusia berikut ini yang paling erat
kaitannya dengan manusia modern adalah...
a. Australophithecus africanus
b. Homo habilis
c. Homo erectus
d. Dryopithecus
e. Megantrophus palaeojavanicus
5. Selama beribu-tibu tahun. Eukariotik pertama kali muncul di Bumi pada
era...
a. Senozoik
c. Proterozoikum
e. Paleozoik
b. Mesozik
d. Prekambria
G. Materi 7 “Pandangan baru tentang Evolusi”
1. August Weismann menyilangkan tikus-tikus berekor panjang yang
dipotong ekornya dan menghasilkan tikus berekor panjang. Hal ini
menunjukkan bahwa....
a. faktor genotip tikus dipengaruhi lingkungan
b. faktor genotip tikus tidak dipengaruhi lingkungan
c. faktor fenotip tikus dipengaruhi oleh lingkungan
d. faktor fenotip tikus tidak dipengaruhi lingkungan
e. faktor genotip dan fenotip tidak dipengaruhi lingkungan
2. Adnan Oktar adalah ilmuwan asal Turki yang menyangkal teori
Darwinisme bahwa...
a. Populasi terus bertambah tanpa perubahan
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b. Sumber makanan terbatas dan stabil
c. Tidak dapat menjelaskan bagaimana DNA bakteri berasal
d. Hanya yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang bertahan hidup
e. Beradaptasi dan bertahan hidup
3. Masyarakat memiliki pandangan-pandangan berbeda tentang evolusi.
Melalui aspek sains, evolusi dipandang bahwa...
f. Suatu proses beradaptasi
g. Proses yang mengalami perubahan
h. Peristiwa menghasilkan keuntungan
i. Beradaptasi dengan sesama
j. Proses tanpa perubahan
4. Perhatikan mind map berikut ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5.

Harun Yahya sebagai salah satu penentang toeri evolusi Darwin yang
mengemukakan bahwa...
a. Teori Darwin tidak mampu menjelaskan bagaimana rantai DNA
berasal.
b. Teori Darwin tidak mampu merincikan tentang adanya pengaruh besar
seleksi alam
c. Teori Darwin tidak mampu menjelaskan bagaimana pengaruh
lingkungan terhadap perubahan organ tubuh
d. Teori Darwin tidak mampu merumuskan frekuensi gen pada individu
e. Teori Darwin tidak mampu menyimpulkan aktivitas individu setiap
waktu ketika mengalami perubahan.
5. Penentang yang menulis buku berjudul “The Origin of Spesies Revisited”
adalah yang ditunjukkan pada mind mapping nomor...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
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LAMPIRAN 14 Penilaian Keterampilan
a) Rubrik Penilaian Kinerja
Hari/tanggal :
KD
:
Kegiatan
:
Nama Kelompok
:
1.
2.
3.
4.
5.
Bagian yang Dinilai
Skor 3
a. Paparan materi dan hasil kinerja Mencakup semua
bahasan materi pokok
(60%)
dan disajikan dalam
susunan yang logis dan
sesuai konsep.
Total Skor
Materi presentasi
b. Presentasi (40%)
disampaikan dengan
baik (tidak membaca
seluruh teks) dan suara
yang tegas.

Skor 2
Mencakup kurang dari 3
bahasan materi pokok dan
disajikan dalam susunan
yang cukup logis dan sesuai
konsep.

Skor 1
Mencakup materi pokok
yang tidak sesuai dengan
konsep .

Materi presentasi
disampaikan cukup baik
(sebagian besar membaca
teks), suara kurang
kedengaran.

Materi presentasi
disampaikan dengan
membaca seluruh teks dan
suara kurang kedengaran.
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Seluruh kelompok ikut
berpartisipasi dalam
mempresentasikan
materi dan menjawab
pertanyaan, serta
pertanyaan dapat
dijawab dengan benar.
Waktu presentasi
sekitar 7 menit
Total Skor
Jumlah skor total
a+b=
NILAI :
Jumlah skor (a) + Jumlah skor (b) =
Nilai Akhir:

Ada salah satu anggota yang
kurang berpartisipasi dalam
mempresentasikan materi,
pendapat/jawaban

Ada dua atau lebih anggota
yang kurang berpartisipasi
dalam mempresentasikan
materi, pendapat/jawaban

Waktu presentasi lebih dari
7 menit

Waktu presentasi mencapai
10 menit.
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LAMPIRAN 15 Penilaian Makalah
Nama :
Kelas :
KRITERIA

SKOR
4

3

2

1

Waktu Pengumpulan

Dikumpul tepat
waktu

Terlambat mengumpul
1 hari

Terlambat mengumpul 2
hari

Terlambat mengumpul 3
hari

Pendahuluan, dengan
komponen:

Terdapat 4
komponen yang
disusun dengan
urutan yang benar

1 dari komponen
tersebut kurang jelas

2 dari komponen tersebut
kurang jelas

3 dari komponen tersebut
kurang jelas

Membahas 4
komponen topik
secara mendalam

Membahas 3
komponen topik secara
mendalam

Membahas 2 komponen
topik secara mendalam

Membahas 1 komponen
topik namun kurang
mendalam

1)
2)
3)
4)

Latar belakang
Rumusan masalah
Tujuan
Manfaat penulisan

Tinjauan Pustaka,
meliputi topik berikut:
a) Pengertian Evolusi
b) Perbandingan Teori
Evolusi Lnmarck
dengan teori Evolusi
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Darwin
c) Pandangan Harun
Yahya terhadap teori
Evolusi
d) Implikasi Pandangan
Baru tentang Makhluk
Hidup dalam bidang
kependidikan biologi
serta hubungannya
dengan sains dan
agama
Pembahasan

Menjelaskan dan
membahas 5
rumusan masalah
berdasarkan
kajian pustaka
secara sistematis
dan mendetail

Menjelaskan dan
membahas 4 rumusan
masalah berdasarkan
kajian pustaka secara
sistematis dan
mendetail

Menjelaskan dan
membahas 3 rumusan
masalah berdasarkan
kajian pustaka secara
sistematis dan mendetail

Menjelaskan dan membahas
2 rumusan masalah
berdasarkan kajian pustaka
secara sistematis dan
mendetail

Kesimpulan dan saran

Menjawab 5
tujuan penulisan
dengan tepat
berdasarkan

Menjawab 4 tujuan
penulisan, namun
kurang mendalam.

Menjawab 3 tujuan
penulisan, namun tidak
tepat/sesuai dengan
pembahasan

Tidak menjawab tujuan
penulisan
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pembahasan
Sumber pustaka

Sumber pustaka
yang digunakan
berasal dari buku
teks, jurnal, dan
artikel sumber
web yang
terpercaya,
minimal 3

Sumber pustaka yang
digunakan berasal dari
buku teks, jurnal atau
artikel sumber web
yang terpercaya.

Sumber pustaka yang
digunakan berasal dari
buku teks atau web yang
terpercaya

Sumber pustaka yang
digunakan hanya berasal
dari internet dan tidak
terpercaya

Penulisan Laporan

Ditulis dengan
menggunakan
bahasa Indonesia
dan kaidah
penulisan yang
benar (EYD).

Ada 1-5 kalimat yang
tidak benar/sesuai
kaidah penulisan

Ada 5-10 kalimat yang
tidak benar/sesuai kaidah
penulisan

Ada lebih dari 10 kalimat
yang tidak benar/sesuai
kaidah penulisan

Skor yang diperoleh
Jumlah Skor Total

32

Nilai Akhir

Jumlah skor yang
didapat x 100
Jumlah skor total
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LAMPIRAN 16 Penilaian Mind Mapping
Lembar Penilaian Mind Map
Nama :
Topik
Berikan tanda centang (√) pada kolom dibawah ini:
No.
Kriteria
1
1.
Kata kunci
2.
Penempatan ide sentral
3.
Hubungan cabang utama dengan cabang
lainnya
4.
Desain
5.
Kelengkapan materi

Skor
2

3

4

Acuan Penilaian Mind Map
Kriteria
Kata kunci

Penempatan
ide sentral

Skor
4
Penggunaan kata kunci
efektif (semua ide ditulis
dalam bentuk kata kunci)

3
Semua ide ditulis
dalam bentuk kata
kunci dan kalimat

Ide sentral diletakkan di
tengah kertas

Ide sentral
diletakkan di
atas/bawah kertas

2
Penggunaan kata kunci
terbatas (beberapa ide
ditulis dalam bentuk
kalimat)
Ide sentral diletakkan di
kanan/kiri kertas

1
Penggunaan kata kunci sangat
terbatas (semua ide ditulis
dalam bentuk paragraf)
Ide sentral diletakkan di sudut
kertas
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Hubungan
cabang utama
dengan
cabang
lainnya
Desain
(warna dan
gambar)

Menggunakan lebih dari 3
cabang

Menggunakan 3
cabang

Menggunakan 2 cabang

Hanya menggunakan 1 cabang

Menggunakan warna
berbeda disetiap cabang
dan pemberian
gambar/simbol pada ide
sentral, cabang utama, dan
cabang lainnya.

Menggunakan warna
berbeda disetiap cabang
dan pemberian
gambar/simbol pada ide
sentral

Tidak menggunakan warna dan
gambar atau hanya
menggunakan satu warna

Kelengkapan
materi

Materi yang dipetakan
sangat kompleks, jelas dan
sesuai

Menggunakan warna
berbeda disetiap
cabang dan
pemberian
gambar/simbol
hanya pada ide
sentral, dan cabang
utama
Materi yang
dipetakan kompleks
dan kurang jelas

Materi yang dipetakan
tidak kompleks dan jelas

Materi yang dipetakan tidak
kompleks dan tidak sesuai
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LAMPIRAN 17Keseluruhan Hasil Analisis Surevei Kebutuhan di Lima Sekolah
No.
Soal

Pertanyaan

Jawaban dari guru

1.

Bagaimana
pengalaman
Bapak/Ibu
mengajar di
kelas?

SMA N
1 DEPOK
Narasumber:
A.H.
Menyenangkan.
Alasannya, karena
sedari kecil
bercita-cita
menjadi seorang
guru sehingga
mengajar adalah
hal yang
menyenangkan.

2.

Bagaimana
respon siswa
kelas XII terhadap
proses belajar
mengajar di
kelas?
Metode dan
teknik apa yang
Bapak/Ibu
gunakan dalam
pembelajaran
biologi?

Respon siswa
tergantung
metode yang
digunakan dalam
belajar dan situasi
di dalam kelas
Metode ceramah,
PBL, Discovery
dan diskusi yang
paling sering
digunakan dalam
pembelajaran

3.

SMA N
1 BANGUNTAPAN
Narasumber:
D.E.W.
Baik, menyenangkan
dan tantangan.
Karena di kelas XII
adalah pengulangan
materi kelas X dan
XI sehingga
penjelasan materi
dipadatkan.

SMA N 1
PRAMBANAN
Narasumber:
L.L
Menyenangkan.
Karena panggilan
hati sebagai guru
sehingga
pengalaman
mengajar selalu
menyenangkan.

SMA BUDYA
WACANA
Narasumber: S.H.S.

Siswa aktif.

Aktif dan senang

Siswa aktif
tergantung guru dan
jenis materi

Metode ceramah dan
diskusi karena
mengejar waktu serta
mengefektifkan
waktu agar materi
dapat semua

Diskusi,
praktikum dan
penugasan yang
disesuaikan
dengan
tema/materi

Diskusi

Baik. Karena
mengajar di Kelas
XII lebih kepada
pendampingan untuk
ujian nasional.

SMA BOPKRI 1
YOGYAKARTA
Narasumber:
C.I.
Baik. Proses belajar
mengajar lancar-lancar
saja. Di kelas XII,
semester gasal lebih ke
materi dan penghabisan
materi sementara semester
genap lebih ke latihan
soal, bedah soal,
pendalaman materi untuk
memfokuskan siswa ke
Ujian Nasional
Baik-baik saja, aktif
tergantung karakteristik
siswa sehingga setiap
kelas berbeda-beda
tingkat responnya.
Ceramah, diskusi, dan
praktik. Discovery
learning serta tanya
jawab.
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4.

5.

6.
7.

Apakah
Bapak/Ibu pernah
menggunakan
media dalam
proses
pembelajaran
biologi?
Media
pembelajaran apa
yang Bapak/Ibu
gunakan dalam
pembelajaran
biologi?

Media IT apa saja
yang ada di
sekolah?
Jenis media apa
saja saja yang
Bapak/Ibu
gunakan dalam
proses
pembelajaran
biologi?

biologi dan
tergantung
karakteristik
materi yang akan
diajarkan.
Pernah
menggunakan
media, karena
media membantu
siswa dalam
memahami materi

diajarkan.

Ya. Untuk membantu
siswa memahami
materi

Ya

Ya.

Ya dan selalu
menggunakan media
dalam pembelajaran.

Media IT dan
Konvensional.
Mengikuti trend
yang berlaku saat
ini dan
memanfaatkan
media yang ada
disediakan
sekolah.
WiFi, LCD, dan
Proyektor

IT dan
Konvensional.

IT dan
Konvensional

Media konvensional
dan IT

IT dan konvensional.
Seperti PPT, bahan-bahan
praktikum, model virus
3D dan yang disediakan
sekolah.

-

LCD, WiFi

PPT, LCD, speaker

PPT, Virus 3D.

Buku ajar.
Artikel, dan
Power point

Buku ajar, video, dan
power point

Buku ajar, Video,
PPT

Buku ajar biologi,
video dan PPT.

Buku ajar dan PPT
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8.

Apakah materi
Evolusi
merupakan materi
yang sulit
dipahami oleh
siswa?

9.

Kesulitan apa
yang Bapak/Ibu
hadapi dalam
pembelajaran
biologi kelas XII
pada materi
evolusi?

Materi evolusi
termasuk materi
yang sulit, karena
tingkat ke-benaran siswa
menjawab soal
materi evolusi
sekitar 20%-30%
pada saat ujian.
Pemahaman siswa
terhadap materi
evolusi,
ketersediaan
media
pembelajaran
mengenai materi
evolusi, buku ajar
yang kurang
menarik minat
baca siswa
terhadap materi
evolusi, dan
alokasi waktu
penyelesaian
materi yang
kurang. Hal ini
karena materi
evolusi sangat
luas dan
pemadatan
alokasi waktu

Ya. Karena termasuk
teori yang berbasis
masalah.

Tidak. Biasa saja
karena materi
evolusi
merupakan
perpaduan antara
faka dan teori

Ya. Karena materi
Evolusi termasuk
materi yang
mempelajari tentang
fakta saat ini dan
masa lalu.

Pemahaman siswa
terhadap materi
Evolusi, ketersediaan
media pembelajaran
mengenai materi
evolusi, dan alokasi
waktu dalam
penyelesaian materi
yang kurang

Pemahaman siswa

Pemahaman siswa
terhadap materi
evolusi.

Tergantung penjelasan
guru. Sehingga
bagaimana kreativitas
guru dalam
menyampaikan materi
dengan menarik atau tidak
sehingga materi menjadi
lebih sulit atau lebih
mudah untuk dipahami.
Pemahaman siswa
terhadap materi evolusi,
karena karakter siswa
berbeda-beda dalam
menyiapkan diri atau
konsentrasi serta fokus
untuk memahami materi
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10.

11.

12.

13.

Media dan
sumber apa saja
yang sering
Bapak/Ibu
gunakan dalam
proses belajar
mengajar di kelas
XII pada materi
evolusi?
Langkah-langkah
apa yang
Bapak/Ibu
lakukan dalam
pembelajaran
biologi pada
materi evolusi?
Apakah siswa
belajar mandiri
pada materi
evolusi melalui
buku ajar yang
tersedia di
sekolah?
Bagaimana minat
membaca siswa
terhadap buku
ajar yang tersedia
dalam

untuk persiapan
Ujian Nasional.
Buku ajar biologi
dan Power Point,
karena
memanfaatkan
media yang ada.

Buku ajar dan PPT

Buku ajar dan
LKS

Buku ajar, PPT,
karena sangat
membantu guru
dalam memaparkan
materi.

Buku ajar biologi seperti
penerbit Erlangga,
Penerbit Bailmu dan
penerbit Tiga serangkai

Menjelaskan
materi dengan
metode ceramah,
slide PPT, buku
ajar biologi dan
menggunakan
artikel yang
relevan.
Siswa belajar
mandiri ketika
diberi tugas
tambahan.

Menjelaskan materi
dengan ceramah
disertai diskusi
kelompok.

Menjelaskan
dengan slide PPT,
memanfaatkan
buku ajar yang
tersedia

Menjelaskan materi
dengan slide power
piont.

Menjelaskan materi
dengna ceramah, slide
PPT dan buku ajar yang
tersedia serta melalui
model Discovery
learning.

Tidak. Karena tetap
dalam bimbingan
guru atau arahan
guru

Tidak. Tetap
harus dibimbing.

Tidak. Siswa tetap
harus diarahkan
untuk membaca buku
ajar di rumah dengan
penugasan.

Ya. Apabila diberi tugas
atau PR

Cukup, didukung
dengan adanya
kegiatan literasi
dan guru
mengarahkan

Kurang. Karena lebih
minat membaca
melalui gawai yang
dimiliki.

Kurang.
Cenderung
menurun,
meskipun ada
literasi tetapi

Rendah, karena
siswa lebih tertarik
dengan smartphone.

Sedang. Apabila siswa
tidak dituntut atau
diarahkan untuk membaca
maka tidak akan
membaca buku.
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14.

15.

16.

mempelajari
materi evolusi?

siswa membuat
ringkasan materi.

Menurut
Bapak/Ibu,
apakah kriteria
buku ajar yang
tersedia saat ini
sudah sesuai
dengan karakter
siswa kelas XII
dalam memahami
materi evolusi?
Apakah
Bapak/Ibu
mengetahui buku
ajar berbasis mind
mapping?

Sudah sesuai
untuk mencapai
KKM dan buku
sudah mencakup
materi dilengkapi
soal-soal yang
diharapkan siswa
dapat mencapai
KKM.

Tidak. Karena materi
belum berbasis
masalah dan kurang
meluas

Ya. Pernah
mengikuti
pertemuanpertemuan
ataupun informasi
dari internet
tentang mind
mapping
Ya. Untuk
memuat materi
evolusi di
semester 2
menjadi lebih
ringkas.

Ya.

Ya. Untuk
mengkonstruksi
materi

Menurut
Bapak/Ibu,
apakah buku ajar
berbasis mind
mapping dapat
dikembangkan
untuk siswa kelas
XII pada materi
evolusi?

siswa lebih
tertarik pada
smartphone.
Ya. Hanya minat
siswa saja yang
masih kurang
untuk
membacanya

Tidak.

Ya. Tergantung guru yang
menjelaskan isi materi
dalam buku dengan
menarik atau sesuai
dengan karakteristik
siswa, sehingga materi
dalam buku dapat
dipahami siswa dengan
baik.

Tidak.

Ya.

Ya. Pernah mengikuti
latihan pembuatan mind
map.

Ya. Siswa lebih
tertarik dengan
inovasi buku

Ya.

Ya.
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17.

Setujukah
Bapak/Ibu,
apabila buku ajar
berbasis mind
mapping menjadi
salah satu
alternatif media
pembelajaran
biologi materi
evolusi kelas XII
?

18.

Menurut
Bapak/Ibu,
bagaimana
sebaiknya
penyusunan buku
ajar berbasis mind
mapping untuk
meningkatkan
minat baca dan
pemahaman siswa
terhadap materi
Evolusi?
Apabila buku ajar
berbasis mind
mapping
dikembangkan
sebagai salah satu

19.

Setuju. Buku ajar
yang bisa memuat
materi evolusi
dengan ringkas
dan apabila
dikemas lebih
menarik dapat
membantu
meningkatkan
minat belajar
siswa dan
pemahaman
materi dengan
cepat.
Bahasa Indonesia
Baku dan gambar
berwarna.

Setuju.

Setuju

Setuju.

Setuju. Sebagai alternatif
buku ajar biologi.

Bahasa Indonesia
Baku

Bahasa Indonesia
baku

Bahasa Indonesia
Baku

Bahasa Indonesia yang
baku dan komunikatif,
informasi materi harus
lebih luas dibanding buku
yang ada, harus menarik,
konsep harus
tersampaikan dan mudah
dipahami siswa, serta
mudah digunakan secara
keseluruhan siswa

Tampilan buku
ajar yang menarik
dan harus
memudahkan
siswa untuk

Konten, isi, center
point dan terutama
cakupan materi harus
lengkap.

Desain mind
mapping, gambar
dan dilengkapi
oleh LKPD serta
pembahasan

Gambar-gambar
yang relevan, materi
lengkap, runtut dan
penjelasan istilahistilah yang mudah

Desain mind map,
gambar-gambar yang
relevan, kualitas buku
harus awet, tidak mudah
rusak, bisa digunakan
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20.

21.

22.

media
pembelajaran
pada materi
evolusi,
kelengkapan apa
saja yang harus
diperhatikan?
Jenis kuis yang
Bapak/Ibu
gunakan dalam
pembelajaran
biologi pada
materi evolusi?
Sumber atau
panduan yang
Bapak/Ibu
gunakan dalam
membuat kuis
setiap materi pada
pembelajaran
biologi?
Apakah
Bapak/Ibu pernah
memanfaatkan
smartphone siswa
untuk
mengerjakan
kuis?

memahami materi
Evolusi.

materi

dipahami siswa

berkali-kali dan
menyertakan sumber
referensi dengan jelas.

Jarang
menggunakan
kuis di kelas,
selalu dengan
latihan-latihan
soal dan diskusi
kelompok.
Buku

IT

Tertulis

Tertulis.

Tertulis.

Website dan buku

Buku

Disesuaikan dengan
kurikulum

Standar penilaian yang
ada di kurikulum.

Ya. Dalam artian
mendukung dan
membantu siswa
dalam menjawab
pertanyaan
diskusi maupun
latihan-latihan
soal.

Ya, untuk
mengerjakan kuis
melalui aplikasi
quizizz

Ya.

Ya.

Tidak. Kuis dilakukan
dengan tertulis.
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23.

Kriteria kuis yang
Bapak/Ibu
gunakan dalam
pembelajaran
biologi?

Mengarah ke
HOTS karena
tuntutan
kurikulum 2013
untuk kelas XII

Soal HOTS 20%,
MOTS 60% dan
LOTS 20%

MOTS

Gabungan ketiganya.

24.

Apakah
Bapak/Ibu
mengetahui
tentang kode QR?
Setujukah
Bapak/Ibu,
apabila
menggunakan IT
dengan scan kode
QR untuk
mengerjakan
kuis?
Menurut
Bapak/Ibu,
bagaimana
sebaiknya soal
pada kuis berbasis
IT untuk materi
evolusi?

Ya.

Ya.

Ya.

Ya.

Setuju. Jika
memudahkan
siswa untuk
evaluasi
pembelajaran.

Setuju

Setuju

Setuju

Gabungan LOTS, MOTS
dan HOTS

HOTS.
Disesuaikan
dengan tuntutan
kurikulum 2013
dan guru
menghendaki
untuk kelas XII
berlatih
menggunakan
soal yang sifatnya
HOTS.

HOTS 20%, MOTS
60% dan LOTS 20%

MOTS

Gabungan ketiganya.

Gabungan antara HOTS,
MOTS dan LOTS

25.

26.

Gabungan. Disesuaikan
dengan KD. Tergantung
KD setiap materi yang
memungkinkan konsep
pertanyaan bersifat
HOTS, MOTS, ataupun
LOTS.
Ya
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27.

Menurut
Bapak/Ibu,
dibutuhkankah
buku ajar berbasis
mind mapping
dilengkapi kode
QR berisi kuis
sebagai media
alternatif
pembelajaran
biologi pada
materi evolusi
dengan tujuan
meningkatkan
pemahaman
siswa?

Dibutuhkan,
karena akan
membantu guru
dan siswa untuk
lebih mudah
memahami materi
dan
operasionalnya
yang menarik.
Apalagi
memaparkan
dengan jelas
terkait fakta dan
prosedurnya pada
materi evolusi.

Dibutuhkan karena
baik untuk siswa dan
membantu dalam
mengkonstruksi
materi ke siswa
dengan mudah.

Dibutuhkan

Dibutuhkan. Dapat
membantu siswa
memahami materi,
khususnya materi
evolusi.

Dibutuhkan sebagai
alternatif media
pembelajaran siswa dalam
bentuk buku.
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LAMPIRAN 18Surat Perijinan Wawancara
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LAMPIRAN 19 Surat Perijinan Validasi
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b.

Guru Biologi 2
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