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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA EVALUASI QR (QUICK RESPONSE) CARD
PADA MATERI SEL SISWA KELAS XI
Oktafina Mone
Universitas Sanata Dharma
Survei kebutuhan diperoleh melalui kegiatan analisis kebutuhan dengan
kegiatan wawancara bersama guru Biologi SMA kelas XI pada empat sekolah di
Yogyakarta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa kurang memahami
materi sel karena sel begitu kompleks. Akibatnya hasil belajar siswa tidak
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Permasalahan lain yaitu guru
kesulitan dalam mengoreksi dan merekap nilai siswa. Siswa di empat sekolah
sudah menggunakan handphone berkamera akan tetapi penggunaannya dalam
pembelajaran belum optimal sehingga tujuan dari penelitian ini untuk
meminimalisir penggunaan handphone siswa diluar tujuan belajar.
Penelitian dan Pengembangan (RnD) adalah suatu metode yang digunakan
untuk menghasilkan produk penelitian yang diuji kelayakannya. Dalam
pengembangan media evaluasi QR Card ini menggunakan langkah-langkah
penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2017). Selanjutnya produk yang
dikembangkan diuji kelayakannya oleh ahli materi, ahli media, dan guru pelajaran
biologi kelas XI. Data hasil uji kelayakan dianalisis secara kuantitatif dan
kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi, ahli media,
dan guru mata pelajaran biologi SMA kelas XI diperoleh nilai rata-rata 4,49
menunjukkan kriteria ”sangat baik” dengan kesimpulan produk yang
dikembangkan layak untuk diujicobakan dalam lingkup terbatas dengan perbaikan
sesuai saran. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa media evaluasi QR
Card pada materi sel kelas XI yang dikembangkan layak diujicobakan dalam
lingkup terbatas.
Kata kunci: RnD, QR Card, QR Code
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF QR (QUICK RESPONSE) CARD EVALUATION
MEDIA IN CELL MATERIAL OF ELEVENTH GRADE STUDENTS

Oktafina Mone
Sanata Dharma University
A needs survey was obtained through a needs analysis activity by
conducting interview activity with High School biology teachers in class XI at
four schools in Yogyakarta. The interview result showed that students did not
understand the cell material because cell was complex. Therefore, students
learning result did not reach the minimum completeness criteria. Another
problem was teachers had difficulty to recap and correct students’ grades. The
students in the four schools had used camera phone but the using of it in the
learning process is not optimal so the goal of this research is to minimize the
using of mobile phone outside the learning purpose.
Research and development (RnD) is a method use to produce research
product that will be tasted for egibility. In developing the QR Card evaluation
media, it uses development research steps according to Sugiyono (2017).
Furthermore, the developed product will be tested for egibility by material expert,
media expert, and biology teachers class XI. The feasibility test result will be
analyzed quantitatively and qualitatively.
The results obtained from the validation by material expert, media expert,
and biology subject teachers in class XI obtained an average value of 4,49
indicating the criteria of ”very good” with the conclusion that the product
developed is worthy of being tested with the limited scopewith improvements as
suggested.. Based on the results of the study it was concluded that the biology QR
Card evaluation media on class XI cell material developed could be tested in the
limited scope.
Key word: RnD, QR Card, QR Code
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan.
Adanya pendidikan yang lebih maju dapat lebih mudah mengembangkan
pemikiran seseorang untuk memiliki pemikiran kreatif dan mampu
melakukan berbagai hal. Untuk mencapai pendidikan yang baik maka
diperlukan proses belajar. Belajar meliputi kebiasaan, persepsi, minat,
penyesuaian sosial, kesenangan, dan cita-cita tidak hanya penguasaan mata
pelajaran (Hamalik, 2007). Keberhasilan dalam belajar dapat diukur
dengan cara melakukan penilaian. Penilaian tidak sama dengan
pengukuran, tetapi keduanya memiliki keterkaitan. Pengukuran bersifat
kuantitatif, yaitu untuk mengetahui atau menentukan dimensi, luas, dan
derajat kesanggupan suatu hal atau benda.
Menurut Schwartz (1972) dalam Hamalik (2007), penilaian
merupakan suatu program untuk memberikan pendapat dan penentuan arti
suatu pengalaman. Pengalaman yang dimaksud disini adalah pengalaman
belajar yang diperoleh berkat proses pendidikan. Oleh karena itu, penilaian
merupakan usaha untuk memeriksa sejauh mana siswa telah mencapai
tujuan dalam belajar. Penilaian dilakukan oleh guru kepada siswa sesuai
dengan peran guru.
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Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi di empat
sekolah yakni SMA Bopkri 1 Yogyakarta, SMA Taman Madya Jetis,
SMAN 1 Depok, dan SMAN 1 Sleman, siswa malas untuk membaca
dikarenakan siswa beranggapan bahwa materi biologi itu luas dan sulit
karena terdapat bahasa-bahasa ilmiah. Materi biologi yang diangkat adalah
sel, materi ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan guru dengan
alasan karena sel merupakan unsur terkecil sehingga sulit bagi siswa untuk
memahami

materi.

Selain

itu,

guru-guru

di

sekolah

jarang

mengembangkan kuis pada setiap akhir pelajaran karena merasa kesulitan
ketika mengoreksi dan merekap nilai siswa. Oleh karena itu, kedalaman
materi yang diterima siswa masih kurang, mengakibatkan kurang dari 50%
siswa nilainya belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal. Kuis
memungkinkan dilakukan setiap pertemuan agar siswa mengetahui hasil
belajarnya setiap hari. Guru mengalami kesulitan merekap nilai siswa
karena harus dilakukan secara manual, sehingga diperlukan sarana yang
dapat membantu guru secara cepat dalam merekap nilai siswa dalam satu
kali pertemuan.
Siswa lebih semangat belajar apabila terdapat stimulus secara
psikologis, yaitu dengan diberitahu bahwa akan dilakukan tes diakhir
pembelajaran. Rata-rata siswa di empat sekolah sudah memiliki
handphone yang dapat terkoneksi dengan internet namun belum dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran di
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kelas. Siswa lebih cenderung menggunakan handphone untuk mengakses
media sosial dan bermain game.
Adanya permasalahan dan peluang maka diperlukan solusi untuk
memecahkan masalahnya. Salah satu yang dianggap sebagai pemecahan
masalah adalah adanya penggunaan secara optimal handphone siswa untuk
keperluan belajar di kelas, yakni dengan mengintegrasikannya dengan QR
Card berisi kuis untuk pendalaman materi sel dengan melaksanakan kuis
pada awal maupun pada akhir pelajaran.
Peneliti melakukan penelitian ”Pengembangan Media Evaluasi QR
(Quick Response) Card pada Materi Sel Siswa Kelas XI”. Di dalam QR
Card terdapat soal kuis materi pelajaran biologi yang menarik siswa untuk
belajar, membantu guru mengkoreksi jawaban siswa, dan memudahkan
pekerjaan

guru

dalam

merekap

nilai

siswa.

Peneliti

memilih

mengembangkan QR Card karena belum ada di empat sekolah tersebut.
Perbedaan dari QR Card yang dikembangkan sebelumnya oleh Fauziah
(2018) adalah pemanfaatan QR Card pada ilmu akuntansi dan masih
menggunakan lembar jawab untuk mengerjakan soal. Adapun keterbaruan
penelitian ini adalah pemanfaatan QR Card dalam bidang ilmu peneliti
yaitu biologi dan soal dapat dikerjakan langsung melalui handphone.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana kualitas media evaluasi QR Card pada materi sel?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

C. Batasan Masalah
1. Soal evaluasi tes yang terdapat dalam penelitian ini khusus pada materi
sel untuk kelas XI
2. Validitas media evaluasi QR Card dilihat berdasarkan hasil validasi
oleh ahli materi, ahli media, dan guru biologi SMA kelas XI
D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui kualitas media evaluasi QR Card pada materi sel
E. Manfaat Penelitian
1. Untuk Peneliti
Pengembangan QR Card mengasah pengetahuan dan keterampilan
peneliti untuk mengupayakan sebuah produk yang dapat membantu
siswa memahami materi pembelajaran di kelas.
2. Untuk Guru
QR Card dapat digunakan guru untuk mengukur kemampuan siswa
dengan cepat pada pembelajaran.
3. Untuk Sekolah
QR Card memberikan wawasan baru tentang media pembelajaran yang
sesuai dengan kemajuan teknologi.
4. Untuk Siswa
QR Card dapat memberikan kemandirian siswa untuk belajar dan
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan pembelajaran
Belajar memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat
khususnya di dunia pendidikan. Menurut Aunurrahman (2012), belajar
merupakan suatu proses mengasimilasikan dan menghubungkan bahan
yang dipelajari dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki seseorang
sehingga pengetahuannya tentang objek tertentu menjadi lebih kokoh.
Proses

belajar

dapat

menghasilkan

perubahan

pengetahuan

dan

pemahaman seseorang mengenai sesuatu materi yang menjadi konsennya.
Belajar tidak terlepas dari pembelajaran.
Pembelajaran menurut Asep dan Abdul (2013), merupakan proses
yang terdiri atas kombinasi dua aspek, yaitu: belajar tertuju pada apa yang
seharusnya dilakukan oleh siswa dan mengajar berorientasi pada apa yang
dilakukan guru sebagai pemberi materi pelajaran. Kedua aspek ini
berkolaborasi menjadi satu kegiatan saat terjadi interaksi antara guru dan
siswa. Interaksi yang diterapkan dalam pembelajaran dinyatakan dalam
tindakan komunikasi secara verbal maupun nonverbal antara guru dan
siswa
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B. Evaluasi pembelajaran
Evaluasi atau penilaian sangat penting dilakukan untuk megukur
keberhasilan di bidang pendidikan. Bagi seorang guru, evaluasi berguna
untuk pengambilan keputusan. Sutaryat (2015) menyatakan evaluasi
pembelajaran merupakan proses atau kegiatan untuk mengukur dan
menilai kemampuan siswa dalam pembelajaran, seperti pengetahuan,
sikap, dan keterampilan untuk membuat keputusan tentang status
kemampuan

siswa

tersebut.

Pengukuran

evaluasi

adalah

proses

membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran
keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif.
Pedoman ukuran keberhasilan dituangkan dalam rubrik penilaian
pembelajaran yang dikelola oleh guru.
Rubrik penilaian dapat dikatakan sebagai alat ukur kemampuan siswa.
Guru mengevaluasi siswa menurut tolok ukur tertentu yang telah
tercantum di dalam rubrik penilaian. Adapun persyaratan yang harus
dipenuhi dalam suatu alat ukur menurut Hamalik (2007) sebagai berikut.
1. Validitas
Validitas, artinya alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa
yang hendak diukur. Suatu tes dinyatakan valid (sahih) apabila tes
itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Hasil tes yang
dilakukan siswa diukur oleh guru sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai dalam pembelajaran sehingga memberikan hasil
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pengukuran yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran
tersebut.
2. Keandalan
Suatu alat ukur memiliki reabilitas apabila menunjukkan
ketetapan hasilnya. Dengan kata lain, siswa yang dites akan
mendapat skor yang sama antara pengetesan pertama dan
pengukuran berikutnya. Reliabilitas menuntut konsistensi dari
serangkaian alat ukur dan pengukuran. Konsistensi alat ukur dapat
dilihat dari hasil tes sebelumnya dengan hasil tes ulang akan
memberikan hasil yang sama, sedangkan konsistensi pengukuran
dapat dilihat dari dua orang penilai memberikan skor yang mirip.
3. Objektivitas
Alat ukur harus benar-benar mengukur apa yang diukur tanpa
adanya interpretasi yang tidak ada kaitannya dengan alat ukur
tersebut. Guru menilai siswa dengan kriteria yang sama bagi setiap
pekerjaan tanpa membedakan siswa satu dengan siswa yang
lainnya. Guru tidak melakukan penilaian berdasarkan perasaan
suka atau tidak suka terhadap siswa.
4. Efisiensi
Alat ukur dapat dipergunakan tanpa memerlukan banyak waktu
dan uang. Ini bukan berarti bahwa suatu penilaian yang baik harus
dilakukan dengan sedikit waktu, uang, dan usaha. Penggunaan hal
tersebut tergantung pada tujuan penilaian dan banyaknya siswa
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yang dinilai. Alat ukur yang sangat diharapkan adalah alat ukur
dapat digunakan dengan usaha, biaya, dan waktu yang singkat,
tetapi hasilnya memuaskan. Efisiensi penilaian dapat dicapai
dengan cara sebagai berikut.
a.

Guru mempertimbangkan secara matang perlu atau tidaknya
penggunaan beberapa macam alat ukur. Misalnya, dalam
tujuan pembelajaran ingin mengukur pengetahuan siswa,
artinya guru hanya perlu mengukur aspek kognitif siswa.
Aspek sikap dan keterampilan tidak perlu diukur.

b.

Pelaksanaan penilaian harus memperhatikan hal-hal yang
berhubungan dengan tujuan tertentu. Fokus atau perhatian
guru hanya ada pada aspek yang ingin dinilai.

5. Kegunaan praktis
Alat ukur harus berdayaguna dalam arti, memperoleh
keuntungan berupa keterangan mengenai siswa yang dapat
digunakan untuk memberikan bimbingan sebaik-baiknya bagi
siswa. Alat ukur dapat memberikan gambaran tindak lanjut apa
yang harus dilakukan guru kepada siswa.
Salah satu alat ukur adalah instrumen penilaian. Bentuk
instrumen penilaian pengetahuan yang biasanya digunakan adalah
instrumen tes. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan tes lisan
maupun tes tertulis. Tes lisan hampir tidak pernah digunakan
mengingat teknis yang dirasakan dalam melakukannya, terutama di
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dalam kelas yang jumlah siswanya besar. Oleh karena itu guru banyak
menggunakan tes tertulis dalam menilai pengetahuan siswa. Zainul dan
Ibrahim (1989) dalam (Hamalik, 2007) mengemukakan bentuk tes
tertulis didalamnya terdapat soal bentuk uraian dan soal bentuk
objektif
1. Soal bentuk uraian
Dalam soal bentuk uraian, siswa diminta untuk merumuskan,
mengorganisasi, dan menyajikan jawabannya tanpa disediakan
kemungkinan jawaban didalam soal tersebut.
2. Soal bentuk objektif
Soal bentuk objektif merupakan tipe yang sangat populer dalam
evaluasi hasil belajar, terutama pada evaluasi akhir pelajaran. Ini
disebabkan oleh mudahnya melakukan penskoran dan luasnya
bahan pelajaran yang dapat dicakup. Dalam soal bentuk objektif ini
dikenal bentuk menjodohkan, benar-salah, jawaban singkat, dan
pilihan ganda. Kecuali soal jawaban singkat, dalam soal bentuk
objektif telah tersedia kemungkinan-kemungkinan jawaban yang
dapat dipilih.
a. Menjodohkan
Soal bentuk menjodohkan terdiri atas dua kelompok,
yaitu kelompok soal (sebelah kiri) dan kelompok pasangan
(sebelah kanan). Siswa diminta untuk mencocokkan soal dan
jawaban pasangannya di sebelah kanan. Penggunaan tes ini
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mengurangi keberhasilan siswa yang melakukan tes dengan
cara menerka jawaban yang tepat.
b. Benar-salah
Dalam soal bentuk benar-salah berisi pernyataan dan
siswa diminta untuk menilai benar atau salah pernyataan
tersebut. Siswa memiliki kemungkinan 50% dengan cara
menerka.
c. Jawaban singkat
Soal bentuk jawaban singkat merupakan soal yang
menghendaki jawaban dalam bentuk kata, ungkapan, bilangan,
atau simbol yang jawabannya dapat dinilai dengan benar atau
salah. Siswa yang melaksanakan tes diminta untuk menuliskan
satu hingga dua kata atau kalimat pendek. Tes ini berguna
untuk mendapatkan jawaban yang benar-benar tepat atau
bersifat faktual dan mengurangi jawaban yang berdasarkan
terkaan.
d. Pilihan ganda
Soal pilihan ganda merupakan suatu test yang
menyediakan 3 sampai 5 alternatif jawaban. Namun hanya ada
satu jawaban yang paling tepat dari pilihan yang ada. Siswa
hanya diminta untuk memilih dari jawaban yang disediakan.
Dalam soal pilihan ganda mengandung:
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1)

pokok soal, yakni pertanyaan yang berisi permasalahan
yang ditanyakan,

2)

kemungkinan jawaban yang dapat dipilih,

3)

kunci jawaban yaitu jawaban yang paling tepat, dan

4)

kemungkinan jawaban lain diluar kunci atau pengecoh

Soal-soal evaluasi pembelajaran dikhususkan untuk materi sel.
C. Materi Sel
Materi sel kelas XI, dengan kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum
2013 yaitu:
KD. 3.1

Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur,
fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit
terkecil kehidupan

KD 3.2

Menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi
mekanisme transpor membran, reproduksi, dan sintesis
protein

Materi sel mencakup beberapa subbab diantaranya:
1. Penemuan sel dan teori tentang sel
2. Kisaran ukuran sel
3. Tipe sel
4. Komponen kimiawi penyusun sel
5. Struktur sel dan fungsinya
6. Sistem endomembran
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7. Mekanisme transpor melalui membran plasma
8. Pembelahan sel dan sintesis protein
Dari materi yang disajikan guru, tentunya akan ada pendalaman
materi melalui tes. Soal-soal tes materi sel digunakan sebagai alat evaluasi
pembelajaran.

Evaluasi

dapat

dilakukan

menggunakan

media

pembelajaran. Pada penelitian ini, dikembangkan media pembelajaran
berbasis IT dan konvensional yang dirancang menjadi satu dalam bentuk
QR Card.
D. QR Card
Media

pembelajaran

QR

Card

merupakan

media

yang

dimaksudkan sebagai suatu pengembangan media pembelajaran kartu soal
(Fauziah, 2018). Media ini sama dengan kartu soal, yaitu berbentuk kartu
dengan soal di dalamnya, hanya soal yang dimuat dalam kartu tersebut
berbentuk QR. Berikut kelebihan media QR Card dalam pembelajaran
(Fauziah, 2018).
1.

Mudah dan bebas dibuat oleh siapa saja yang memiliki minat dan
kemampuan untuk mengembangkannya.

2.

Mudah diakses oleh semua orang.

3.

Sebagian telepon pintar dapat membacanya.
QR Card sebagai media pembelajaran merupakan sebuah kartu yang

komponennya terdapat barcode.
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E. Barcode/ Kode batang
Barcode atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kode batang,
secara harafiah diartikan sebagai kode berbentuk garis. Menurut Malik
(2009), barcode adalah kode berbentuk garis yang memiliki warna hitam
dan putih, setiap garis memiliki ukuran berbeda-beda. Umumnya barcode
berbentuk garis-garis vertikal tipis tebal yang terpisah oleh jarak tertentu.
Garis tersebut disusun sedemikian rupa berdasarkan aturan tertentu
sehingga dapat dideteksi oleh mesin pembacanya. Kode yang terdeteksi
oleh mesin mengandung sejumlah informasi tertentu dalam format visual
yang tercetak.
Saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengapresiasi
penemuan barcode. Salah satu upaya yang ada saat ini adalah
berkembangnya penggunaan barcode dalam bidang industri sudah
merambat ke bidang-bidang lain. Salah satunya adalah dalam bidang
pendidikan. Beberapa manfaat barcode yang diungkapkan Malik, (2009).
1.

Meningkatkan akurasi
Akurasi sebuah informasi semakin meningkat dengan
mengurangi kesalahan manusia dari pemasukan data secara manual
atau item yang salah baca atau salah label.

2.

Kemudahan penggunaan
Barcode mudah digunakan karena dengan hardware dan
software yang tepat dapat memaksimalkan proses otomatisasi
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pengumpulan data. Hal ini tentunya lebih mudah dalam inventarisasi
secara akurat dengan barcode daripada dengan manual
3.

Keseragaman pegumpulan data
Dengan adanya beragam standar pemenuhan dan simbologi
barcode yang terstandarisasi dapat menjamin informasi diterima dan
disampaikan dengan benar sehingga bisa dipahami dan diterima
secara umum.

4.

Umpan balik yang cepat
Barcode menawarkan feedback atau umpan balik yang tepat
waktu. Begitu muncul, data bisa langsung diterima dengan cepat
sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat
berdasarkan informasi terbaru. Dengan menggunakan sistem barcode
pada pembelajaran memungkinkan guru cepat memperoleh hasil
belajar siswa saat pembelajaran berakhir.
Cara kerja barcode dan teknologi pembaca barcode yang

dikemukakan oleh Teguh, (2010) ialah.
1. Pen readers, teknologi ini berbentuk pena yang memiliki light
source dan photodiode yang ditempatkan pada ujung pena.
Penggunaan pen readers dengan cara menggosokkan ujung pena
pada label barcode
2. Laser scanner, teknologi bekerja dengan cara yang sama dengan pen
reader hanya menggunakan sorotan laser yang membaca barcode
dan menterjemahkannya dalam sandi ASCII
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3. Camera-Based Readers, teknologi menggunakan teknologi berbasis
kamera. Digunakan untuk membaca barcode dua dimensi. Kamera
digunakan untuk membaca barcode
4. Omni-Directional Scanner
Omni-Directional Scanner mirip dengan laser scanner, tetapi
memiliki kelebihan sinyal yang keluar tidak hanya satu laser
melainkan banyak laser (lebih dari 20 laser).
Menurut Teguh (2010) terdapat berbagai jenis barcode yaitu sebagai
berikut.
1.

Barcode satu dimensi
Barcode satu dimensi juga disebut linier barcode karena
kodenya hanya terdiri atas baris-baris.

2. Barcode dua dimensi
Menurut Teguh, (2010) Barcode dua dimensi tidak hanya
terdiri atas garis-garis, tetapi juga mendekati suatu gambar tertentu.
Bentuk barcode dua dimensi umumnya berbentuk kotak atau segi
empat. Barcode dua dimensi memiliki keuntungan dibandingkan
linear barcode yakni, informasi atau data yang besar bisa disimpan
didalam satu ruang yang kecil. QR code adalah contoh barcode dua
dimensi.
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F. QR Code
Malik (2009), menyatakan QR code merupakan sebuah matriks
kode atau barcode dua dimensi yang dibuat dan dikembangkan oleh
Denzo Wave yang pada waktu itu merupakan sebuah divisi dari
sebuah perusahaan Jepang yang bernama Denso Corporation bagian
dari Toyota Group. QR memiliki kepanjangan yaitu Quick Response,
yang memiliki maksud dan harapan pembuatnya bahwa kode ini akan
cepat di-decode. Awalnya, pemanfaatan QR code digunakan untuk
mendata sparepart kendaraan dalam perusahaan, setelah spesifikasi
QR code dilepas ke publik kini penggunaannya semakin luas salah
satunya dapat digunakan dalam dunia pendidikan.
QR code memiliki 2 sisi yang berisi data tidak seperti barcode
satu dimensi dimana hanya ada satu sisi saja yang mengandung data.
Hal ini yang membuat QR code dapat lebih banyak menampung
sejumlah informasi. QR code dapat menampung informasi berupa
URL suatu website yang nantinya dapat digunakan pada iklan dan
majalah ataupun media lain. Dalam hal ini ketika seseorang pengguna
handphone berkamera dan handphone tersebut memiliki aplikasi
pembaca, QR code dapat langsung terdeteksi dan masuk ke website
tersebut tanpa harus mengetikkan alamatnya. QR code juga dapat
digunakan untuk menyimpan data berupa teks mengenai informasi
produk. (Malik, 2009).
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Ukuran kapasitas data untuk QR code dibandingkan dengan
matriks kode lain dapat dikatakan cukup besar, yaitu dapat
menampung 2.953 data biner atau 1.817 karakter kanji, 4296 data
alfanumerik dan 7.089 data numerik, dengan kecepatan pengkodean
dan ukuran cetak yang kecil. Hasil cetakan QR code juga tahan
terhadap kerusakan hingga 30% agar tetap dapat dibaca. Selain itu,
QR code dapat terbaca oleh kamera dari segala arah dengan hasil yang
sama sehingga meminimalkan kesalahan baca akibat salah posisi dari
QR code. Kode barcode pada barcode label akan dibaca oleh QR
scanner, kemudian komputer akan menangkap hasil tersebut lalu
memasukkannya ke dalam aplikasi database yang dimilikinya,
(Malik, 2009).
QR code yang dikembangkan dapat dibaca menggunakan
kamera yang dinamakan Camera-Based Reader. Kamera saat ini
sudah banyak ditemukan pada handphone.
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G. Penelitian Yang Relevan
Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan
No.

Judul Penelitian

Hasil

1.

Fauziah (2018)
Pengembangan
Media Pembelajaran
QR Card Akuntansi
untuk Meningkatkan
Motivasi Belajar
Jurnal Penutup
Siswa Kelas XII IPS
SMA Negeri 2
Bantul Tahun
Pelajaran 2018/2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Media
Pembelajaran QR Card Akuntansi layak
digunakan sebagai media pembelajaran
akuntansi yang dapat meningkatkan motivasi
belajar jurnal penutup Siswa Kelas XII IPS
SMA Negeri 2 Bantul. Hal ini dibuktikan
dengan
tingkat
kelayakan
media
pembelajaran QR card Akuntansi dinilai
sangat layak oleh para ahli dan siswa. Hasil
uji t berpasangan menunjukkan perbedaan
yang signifikan antara sebelum dan sesudah
menggunakan media pembelajaran QR Card
akuntansi.

2.

Mustakim (2013)
Penggunaan QR
Code dalam
Pembelajaran Pokok
Bahasan Sistem
Periodik Unsur pada
Kelas X SMA
Labschool Untad
Saleh (2018)
Pemanfaatan QRCode sebagai Media
Pembelajaran
Bahasa Asing
Perguruan Tinggi di
Indonesia

Hasil belajar siswa melalui pembelajaran
dengan penggunaan QR code pada materi
sistem periodik unsur lebih baik dari pada
hasil belajar siswa melalui pembelajaran
konvensional pada siswa kelas X SMA
Labschool Untad

3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
pembelajaran menggunakan QR code
memberikan
dampak
positif
dalam
peningkatan proses pembelajaran. Melalui
QR code, mahasiswa dapat memahami materi
yang dipelajari. Selain itu, hasil tes
menunjukkan bahwa 63.63 % mahasiswa dari
jumlah total berada pada ketegori sangat
baik. Hasil penelitian ini sangat relevan
dalam pembelajaran, utamanya dalam
meningkatkan motivasi belajar bahasa asing
mahasiswa di perguruan tinggi
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H. Desain Diagram Penelitian
Media pembelajaran

QR Card

QR Code

Fauziah (2018)
Judul :
Pengembangan Media
Pembelajaran QR Card Akuntansi
untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar jurnal Penutup Siswa Kelas
XII IPS SMA Negeri 2 Bantul
Tahun Pelajaran 2018/2019
Tujuan :
Untuk mengembangkan media
pembelajaran QR Card akuntansi
yang dapat meningkatkan motivasi
belajar jurnal penutup siswa kelas
XII IPS SMA Negeri 2 Bantul

Mustakim, dkk., (2013)
Judul :
Penggunaan QR code dalam
Pembelajaran Pokok Bahasan Sistem
Periodik Unsur pada Kelas X SMA
Labschool Untad
Tujuan :
Untuk melihat hasil belajar siswa yang
terlibat dalam pembelajaran
menggunakan QR code lebih baik
daripada pembelajaran tanpa
melibatkan QR code.
Saleh (2018)
Judul :
Pemanfaatan QR code sebagai media
pembelajaran Bahasa Asing Perguruan
Tinggi di Indonesia
Tujuan :
Untuk mengeksplorasi pemanfaatan
QR code sebagai media dalam
mengoptimalkan proses pembelajaran
bahasa asing di perguruan tinggi

Pengembangan Media Evaluasi QR (Quick Response) Card pada Materi Sel
Kelas XI
Gambar 2.1 Desain Diagram Penelitian Relevan
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I.

Kerangka Berpikir
Pandangan siswa terhadap beberapa materi dalam pelajaran biologi
adalah terkesan sulit dipahami. Beberapa faktor yang menyebabkan
munculnya pandangan tersebut dikarenakan biologi banyak menggunakan
bahasa-bahasa ilmiah yang tidak mudah dipahami oleh siswa.
Salah satu metode untuk memudahkan pemahaman kepada siswa
yaitu melalui pelaksanaan post test setiap berakhirnya pelajaran. Dengan
demikian materi yang disampaikan oleh guru dapat diingat dan dituangkan
dalam bentuk tes. Siswa akan memperoleh pengalaman belajar dengan
adanya tuntutatan guru untuk mengingat dan

memahami materi yang

disampaikan. Pelaksanaan post test perlu adanya panduan yang dikemas
dalam bentuk media evaluasi yang berisi soal-soal tes. Pada umumnya di
sekolah, soal post test ditulis di papan tulis atau ditayangkan melalui LCD
oleh guru lalu siswa diminta mengerjakan di lembar jawaban yang
disediakan guru atau diupayakan secara mandiri oleh siswa.
Menurut Fauziah (2018) pengembangan media pembelajaran QR
Card jurusan akuntansi untuk meningkatkan motivasi belajar jurnal
penutup siswa kelas XII IPS SMA Negeri 2 Bantul dapat digunakan dalam
pembelajaran. Mustakim, dkk., (2013) menambahkan penggunaan QR
code dalam pembelajaran pokok bahasan sistem periodik unsur
memberikan hasil belajar siswa yang lebih baik daripada pembelajaran
konvensional, dan penelitian Saleh (2018) menunjukkan pemanfaatan QR
code sebagai media pembelajaran bahasa asing perguruan tinggi di
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Indonesia menghasilkan relevan untuk meningkatkan motivasi belajar
bahasa asing mahasiswa.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziah,
(2018), Mustakim, dkk., (2013), dan Saleh (2018) peneliti bermaksud
melakukan penelitian, yaitu Pengembangan Media Pembelajaran QR
(Quick Response) Card Biologi pada Materi Sel Siswa Kelas XI. Beberapa
prosedur dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran QR Card.
Prosedur yang dibutuhkan, antara lain melakukan survei kebutuhan,
merancang desain QR Card, dan validasi oleh ahli materi, ahli media, dan
guru
Survei kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan guru mengenai
media pembelajaran yang akan dikembangkan. Kebutuhan mencakup
potensi dan masalah yang terdapat di empat sekolah. Setelah melakukan
survei kebutuhan pada empat sekolah yang berbeda dilanjutkan dengan
merancang media pembelajaran yang berisi evaluasi tes. Media yang
sudah dikembangkan divalidasi oleh dua orang ahli dan dua guru SMA
Kelas XI. Hasil penilaian oleh para ahli dan guru dapat diketahui
kelayakan dari media yang dikembangkan untuk digunakan dalam
pembelajaran. Harapannya, QR Card layak digunakan dalam pembelajaran
dan memudahkan guru untuk mengoreksi dan merekap nilai siswa secara
cepat.
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POTENSI

MASALAH

1. Siswa rata-rata sudah
menggunakan handphone
berkamera
2. Ketertarikan guru untuk
merekap nilai siswa secara
cepat
3. Dari empat sekolah tempat
analisis kebutuhan, QR Card
belum pernah digunakan
dalam pembelajaran

1. Siswa sulit memahami
materi sel
2. Siswa menggunakan
handphone untuk
bermain game online
dan mengakses media
sosial
3. Pemanfaatan media IT
yang belum bervariasi,
yakni video, power
point, dan charta.

SOLUSI
Pengembangan Media Evaluasi QR Card (Quick Response) pada Materi Sel
Kelas XI
VALIDASI
Validasi para ahli dan guru mata pelajaran
HARAPAN
1. QR Card dianggap layak diujicobakan pada lingkup terbatas
2. QR Card dapat memudahkan guru untuk mengoreksi dan merekap nilai
siswa secara cepat

HASIL
Dihasilkan media evaluasi QR Card yang terintegrasi dengan handphone pada
materi sel kelas XI
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and
Development). Menurut Sugiyono (2015) penelitian dan pengembangan
merupakan proses ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan
dan memvalidasi produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dapat
berbentuk software ataupun hardware, seperti modul buku, pemrograman
belajar, ataupun alat bantu belajar.
Pada penelitian ini peneliti mengembangkan media pembelajaran
QR Card dibatasi sampai dengan tahap lima yaitu revisi desain.
Pembatasan penelitian ini dilatar belakangi karena ketidaksesuaian
Kompetensi Dasar dengan waktu penelitian. Materi sel dibahas pada awal
semester ganjil, untuk melakukan penelitian hingga ke tahap uji coba
produk diperlukan menyesuaikan dengan jadwal disekolah. Peneliti
melakukan penelitian dan pengembangan QR Card untuk evaluasi tes
materi sel untuk SMA kelas XI. Tingkat kelayakan QR Card ini diketahui
melalui validasi oleh ahli materi, ahli media, dan dua guru mata pelajaran
biologi kelas XI.
B. Definisi Operasional Variabel
Dalam

penelitian

ini

digunakan

beberapa

istilah

untuk

menyamakan persepsi maka peneliti memberikan penjelasan beberapa
istilah yang dipergunakan.
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1. Pengembangan
Pengembangan adalah suatu cara melengkapi produk yang sudah
ada agar lebih baik untuk digunakan dalam pembelajaran
2. QR Card
QR Card merupakan merupakan media yang dimaksudkan sebagai
suatu pengembangan media pembelajaran kartu soal (Fauziah, 2018).
Media ini sama dengan kartu soal, yaitu berbentuk kartu dengan soal di
dalamnya, tetapi soal yang dimuat dalam kartu tersebut berbentuk QR
code.
3. QR Code
QR code merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kodekode dua dimensi dan tercetak pada suatu media. Irawan dan
Adriantantri, (2018)
4. QR Scanner
QR Scanner merupakan aplikasi pembaca QR code yang dapat diunduh
pada playstore
C. Batasan penelitian
1. Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan media evaluasi
berupa QR Card. Didalam QR Card terdapat QR code yang berisi soal
evaluasi tes, untuk mengakses soal tersebut diperlukan handphone
berkamera yang terdapat aplikasi pembaca QR code.
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2. Penggunaan QR Card diperuntukkan bagi sekolah dengan kriteria
khusus, yaitu sekolah yang seluruh siswa sudah menggunakan
handphone berkamera
3. Media evaluasi QR Card pada materi sel kelas XI menggunakan lima
langkah penelitian menurut Sugiyono yaitu: potensi dan masalah,
pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, dan perbaikan
desain.
D. Prosedur penelitian
Prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti
diadopsi dari langkah-langkah pengembangan yang dikemukakan oleh
Sugiyono (2017) dengan pembatasan lima langkah penelitian. Lima
langkah pengembangan ini yaitu tahap (1) potensi dan masalah, (2)
pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, dan (5)
revisi desain.
Penelitian dan pengembangan ini divalidasi oleh para ahli materi
dan media serta guru Biologi kelas XI. Peneliti merincikan lima tahapan
proses pengembangan yang dilakukan lebih detail sebagai berikut.
1. Potensi dan masalah
Potensi dan masalah ditemukan oleh peneliti melalui kegiatan
wawancara kepada guru mata pelajaran biologi yang mengampu kelas
XI di empat sekolah. Diharapkan melalui kegiatan wawancara ini
peneliti menemukan potensi yang dimiliki oleh sekolah yang dapat
didayagunakan

untuk

mengatasi

permasalahan

terkait

dengan
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kedalaman materi sel kelas XI, permasalahan guru dalam mengoreksi
dan merekap nilai siswa, dan penggunaan handphone siswa
2. Pengumpulan informasi
Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi kelas XI
mengenai media evaluasi direkap sebagai dasar dalam pengembangan
sebuah produk QR Card. Dalam tahapan ini peneliti juga menyusun
rencana pengembangan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
3. Desain produk
Peneliti mendesain produk QR Card dengan mengacu pada analisis
kebutuhan sebelumnya kemudian peneliti mendesain produk dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
a. Menentukan materi biologi yang terdapat di kelas XI
b. Membuat desain QR Card dengan komponen:
(1) judul kartu
(2) penjelasan mengenai QR Card dengan judul kartu ”QR Card”
(3) petunjuk penggunaan QR
(4) penjelasan singkat tentang materi sel
(5) kartu kuis 1
(6) kartu kuis 2
(7) kartu kuis 3
(8) kartu kuis 4
c. membuat database dan menginput soal-soal tes evaluasi
d. mencetak QR Card
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e. mengadakan wadah QR Card
4. Validasi desain
Tahap keempat dalam penelitian ini adalah tahap validasi desain.
Produk awal QR Card diserahkan kepada ahli untuk dilakukan
evaluasi dan validasi. Tahap validasi desain produk untuk mengetahui
kualitas dan kelayakan produk yang ditunjukkan dengan adanya
kelemahan dan kelebihan berdasarkan hasil penilaian validator.
Validasi dilakukan oleh satu orang ahli materi sel, satu orang ahli
media, dan dua orang guru SMA kelas XI. Adapun kriteria validator
untuk ahli materi dan media adalah dosen dengan kualifikasi akademik
magister (S2), sedangkan kriteria guru mata pelajaran

dengan

kualifikasi akademik sarjana (S1). Uji validasi dilakukan dengan
menilai kualitas media dan ketepatan soal evaluasi tes terhadap materi
sel dengan cara mengisi kuesioner yang telah disediakan. Setelah itu,
data kuesioner akan dianalisis oleh peneliti untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam revisi desain
5. Revisi desain
Perbaikan desain berdasarkan hasil validasi kemudian dijadikan
pedoman untuk perbaikan untuk penyempurnaan produk yang
dihasilkan. Revisi desain memiliki tujuan agar kelemahan pada produk
dapat diminimalkan sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang
layak untuk diujicoba dalam lingkup terbatas.
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E. Spesifikasi produk
Penelitian ini menghasilkan produk berupa media evaluasi berupa QR
Card yang berisi kuis materi pembelajaran sel. Spesifikasi produk QR
Card yang dikembangkan adalah sebagai berikut.
1) QR Card berbentuk kartu dengan ukuran 9,5 x 6,5 cm2 yang dalam
1 set kartu berjumlah 8 lembar. Empat kartu diantaranya terdapat
QR code yang berisi kuis dengan 10 butir soal
2) Evaluasi dilakukan setiap akhir pertemuan saat pembelajaran sel.
Siswa melakukan scan QR code dan menjawab soal sesuai dengan
waktu yang ditentukan yaitu dua menit
3) Jenis kertas yang digunakan adalah kertas polivinil klorida (PVC)
merupakan kertas polimer termoplastik, yakni kertas khusus yang
digunakan untuk pembuatan ID card
4) Materi yang dikembangkan dalam media evaluasi QR Card berupa
materi biologi kelas XI IPA, yaitu sel
5) Penelitian

sebelumnya

mengembangkan

QR

Card

pada

pembelajaran akuntansi dan siswa menjawab soal secara manual
pada lembar jawab. Adapun keterbaruan produk QR Card yang
dihasilkan adalah dikembangkan dalam bidang ilmu peneliti, yaitu
biologi dengan sistem yang dirancang agar dapat membantu
pekerjaan guru mengoreksi dan merekap nilai siswa secara
otomatis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan media
evaluasi QR Card pada materi sel kelas XI diperlukan instrumen sebagai
berikut.
1. Metode wawancara
Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah
wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur dimana
pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu
wawancara sebelum dilaksanakan wawancara (Sarosa, 2011). Metode
ini digunakan untuk analisis kebutuhan yang digunakan dalam
pembelajaran.
2. Metode kuesioner
Kuesioner digunakan untuk uji kelayakan dan uji validitas produk
QR Card, serta tangggapan guru. Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,
2015).
G. Instrumen Penelitian
1. Lembar wawancara untuk analisis kebutuhan
Untuk menganalisis kebutuhan pengembangan QR Card dilakukan
wawancara. Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui dan
mengidentifikasi fakta, permasalahan, dan potensi yang ada di
lapangan. Permasalahan tersebut terkait dengan kedalaman materi
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biologi terutama pada pokok bahasan sel dan permasalahan guru dalam
mengoreksi dan merekap nilai siswa. Dalam analisis kebutuhan juga
diajukan pertanyaan tentang potensi sekolah, guru, dan siswa agar
dapat digunakan sebagai acuan pengembangan. Hasil wawancara
tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan media evaluasi
QR Card untuk kelas XI. Indikator wawancara survei kebutuhan
terdapat pada tabel 3.1 dan indikator tersebut dijabarkan untuk
membuat pertanyaan-pertanyaan survei kebutuhan yang terdapat pada
tabel 3.2.
Tabel 3.1 Indikator Wawancara Survei Kebutuhan
Aspek
Kurikulum 2013
Media
pembelajaran

Penilaian

Sarana prasarana
QR Card

Indikator
1. Penjelasan bentuk soal
evaluasi tes
1. Penjelasan media
pembelajaran berbasis IT
2. Kendala dalam
menerapkan media
pembelajaran
1. Acuan dan kedala guru
dalam melaksanakan
rangkaian evaluasi tes
2. Penjelasan respon dan hasil
evaluasi
3. Penjelasan hambatan guru
terhadap kemajuan belajar
siswa
1. kelengkapan sarana dan
prasarana di sekolah
2. potensi yang dimiliki siswa
1. Penjelasan media
pembelajaran QR Card
2. Usulan pengembangan

No. Item
13
2, 3, 4

6, 12
1, 7
5

8, 9
14
10, 11, 15
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Tabel 3.2 Panduan Wawancara Survei Kebutuhan
No.

Pertanyaan

1.

Bagaimana respons siswa ketika mengalami kesulitan belajar
biologi terutama materi sel di kelas?
Dalam kegiatan belajar mengajar, apakah guru sudah
menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi?
Adakah kendala yang dialami saat menerapkan media
pembelajaran tersebut di kelas?
Adakah teknologi pembelajaran, seperti situs web, forum,
aplikasi atau games yang dihasilkan dan diterapkan di sekolah
untuk mendukung siswa belajar secara mandiri?
Apa hambatan yang guru alami ketika mengajar siswa di kelas?
Apa saja acuan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran?
Bagaimana hasil evaluasi tes siswa pada materi sel?
Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana untuk
melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi?
Apakah kapasitas Wi-Fi yang disediakan sekolah sudah
memenuhi kebutuhan siswa?
Adakah media pembelajaran dalam bentuk kartu yang
dilengkapi QR code di sekolah?
Bagaimana tanggapan guru mengenai QR card sebagai media
pembelajaran?
Adakah kesulitan guru dalam merekap nilai siswa?
Apakah sekolah mengharuskan guru membuat kuis yang
sifatnya HOTS?
Menurut Ibu/Bapak, apakah masih ada siswa yang
menggunakan handphone tanpa kamera?
Apakah QR card yang diusulkan dapat dikembangkan?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15.
2.

Lembar kuesioner untuk validasi produk
Untuk mengukur kualitas produk yang dikembangkan sehingga
layak untuk dilakukan ujicoba, peneliti menggunakan kuesioner.
Kuesioner validasi diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan guru
mata pelajaran.
a. Kisi-kisi instrumen validasi untuk ahli materi dan guru mata
pelajaran
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Kuesioner ini diberikan kepada ahli materi dan guru mata
pelajaran untuk melakukan validasi materi yang terdapat dalam QR
Card. Indikator penilaian aspek pembelajaran tampak pada tabel
3.3 indikator tersebut dijabarkan untuk membuat pertanyaanpertanyaan dalam kuesioner yang tampak pada tabel 3.4.
Tabel 3.3 Indikator Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli
Materi dan Guru Mata Pelajaran
Aspek
Konten/isi
Materi

Indikator
1. Kejelasan konten terhadap soal
evaluasi
2. Kejelasan sasaran pengguna QR
Card
3. Ketepatan konsep dalam soal
evaluasi

No. item
1,3
2

Konstruksi

1. Ketepatan rumusan kalimat
perintah dan kalimat tanya
2. Ketepat sasaran rubrik penilaian
3. Kesesuaian

5,6
7

Bahasa

1. Ketepatan penggunaan bahasa
baku
2. Bahasa yang digunakan tidak
menimbukan makna ganda

9,11
10,12

Tabel 3.4 Instrumen Validasi Ahli Materi dan
Guru Mata Pelajaran
NO.
1.
2.
3.
4.

PERTANYAAN
Konten/isi Materi
Isi materi sesuai dengan tujuan tes
Isi materi sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan kelas
Soal evaluasi sesuai dengan indikator
Tidak terdapat kesalahan konsep dalam soal evaluasi
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konstruksi
Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata
tanya atau perintah yang tepat
Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal
Ada pedoman penskoran
Gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya disajikan
dengan jelas dan terbaca
Bahasa
Rumusan kalimat soal sudah menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar
Rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang
menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian
Tidak menggunakan bahasa lokal/daerah
Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat
menyinggung perasaan siswa

b. Kisi-kisi instrumen validasi untuk ahli media dan guru mata
pelajaran
Kuesioner ini diberikan kepada ahli media dan guru
mata pelajaran untuk melakukan validasi media evaluasi QR
Card dari aspek pembelajaran. Indikator penilaian media
evaluasi tampak pada tabel 3.5, indikator tersebut dijabarkan
untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang
tampak pada tabel 3.6
Tabel 3.5 Indikator Penilaian Aspek Media oleh Ahli
Media dan Guru Mata Pelajaran
Aspek
Penyajian komponen

Indikator
1. Kesesuaian gambar
dengan informasi
2. Penyajian soal
terstruktur

No.
item
1, 2
3
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Kelengkapan
komponen

1. Deskripsi dan tujuan
media
2. Kecakupan seluruh
materi sel

Kelayakan kegrafikan

1. Media menarik
perhatian siswa
2. Kepraktisan dan
ketahanan media

4, 5
6

8, 9, 11
7, 10

Tabel 3.6 Instrumen Validasi Ahli Media dan Guru
Mata Pelajaran
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PERTANYAAN
Penyajian Komponen
Penyajian gambar dan info-info biologi
Kesesuaian gambar dengan materi
Penyajian soal dengan nomor yang berurutan
Kelengkapan komponen
Pengantar pengenalan media
Petunjuk penggunaan
Kegiatan evaluasi mencakup seluruh pertemuan yang
tercantum dalam RPP
Kelayakan kegrafikan
Ukuran QR Card minimalis dan praktis
Desain kartu sangat menarik
Ukuran dan jenis huruf yang digunakan dapat dibaca
dengan jelas
Tekstur keras dan kaku
Proporsi warna (keseimbangan warna sesuai)
Validasi yang dilakukan tidak terlepas dari kriteria khusus

para ahli yang ditentukan. Kriteria ahli materi, ahli media, dan guru
mata pelajaran terdapat pada tabel 3.7 berikut.
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Tabel 3.7 Kriteria Validator Pengembangan
Media evaluasi QR Card
Validator
Dosen materi pembelajaran
Dosen media pembelajaran
Guru

Kriteria
Lulusan S2
Lulusan S2
Lulusan S1

Bidang Ahli
Ahli materi pembelajaran
Ahli media pembelajaran
Ahli pembelajaran kelas
XI SMA

H. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dan
kuantitatif.
1. Analisis kualitatif
Analisis kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh ahli
materi, ahli media, dan dua guru biologi kelas XI SMA. Perolehan data
tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan
kelayakan media evaluasi QR Card yang dihasilkan dan selanjutnya
dapat direvisi
2. Analisis kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa skor yang diperoleh melalui instrumen
penilaian oleh tiga validator ahli media, ahli materi, dan dua guru
biologi kelas XI. Data yang dianalisis sebagai dasar hasil penilaian
kuisioner diubah menjadi interval. Skala penilaian media evaluasi QR
Card yang dikembangkan yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup baik
(3), kurang baik (2), sangat kurang baik (1). Perolehan skor hasil
penilaian validator dihitung meggunakan skala Likert.
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Pengubahan skor menjadi nilai dengan skala lima menggunakan acuan
menurut Widoyoko (2009) pada tabel 3.8 berikut.
Tabel 3.8 Interval Kriterian Penilaian
Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Sangat kurang baik

Interval Skor
x > Xi + 1,80 SBi
Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi
Xi – 0,60 SBi < x ≤ Xi + 0,60 SBi
Xi – 1,80 SBi < x ≤ Xi - 0,600 SBi
x ≤ Xi – 1,80 SBi

Keterangan:
Xi : rata-rata ideal = ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi : Simpangan baku ideal = 1/6 x (skor maksimal ideal – skor minimal
ideal)
X : skor empiris
Berdasarkan rumus konversi nilai diperoleh skor rata-rata dari
setiap responden berupa data kuantitatif kemudian dikonversikan menjadi
data kualitatif dengan perhitungan yang tertera pada lampiran 9, setelah
melakukan perhitungan, hasil konversi dari data kuantitatif ke data
kualitatif dapat dilihat pada tabel 3.9.
Tabel 3.9 Pedoman konversi Data Kuantitatif ke data Kualitatif
Kategori
Sangat baik (SB)
Baik (B)
Cukup Baik (CB)
Kurang baik (KB)
Sangat Kurang Baik (SKB)

Interval Skor
x > 4,21
3,40 < x ≤ 4,21
2,60 < x ≤ 3,40
1,79 < x ≤ 2,60
x ≤ 1,79
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I. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah.
Hasil validasi menunjukkan bahwa skor rata-rata dari semua validator
menunjukkan kriteria sangat baik dengan skor x > 4,21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang dilakukan
peneliti dalam penelitian dan pengembangan. Analisis kebutuhan
dilakukan di setiap sekolah yang sudah ditetapkan (surat perizinan pada
lampiran 6). Analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh informasi terkait pengembangan media evaluasi berupa QR
Card pada mata pelajaran biologi Kelas XI. Dalam kegiatan analisis
kebutuhan, peneliti menggunakan metode wawancara yang dibantu dengan
lembar daftar pertanyaan. Wawancara dengan empat guru mata pelajaran
biologi dilakukan pada empat SMA yang ada di Yogyakarta, yaitu SMA
Bopkri 1 Yogyakarta, SMA Taman Madya Jetis, SMAN 1 Depok, dan
SMAN 1 Sleman. Maksud kegiatan wawancara adalah, peneliti ingin
mengetahui fakta dan permasalahan terkait cara guru melakukan evaluasi,
ketersediaan sarana, dan kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam
pembelajaran biologi.
Hasil wawancara analisis kebutuhan secara singkat dapat dilihat
pada tabel 4.1 dan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 7.
Berdasarkan tabel 4.1 pertanyaan wawancara analisis kebutuhan
menunjukkan kebutuhan terkait media evaluasi QR Card ada dua belas
pertanyaan.

38
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Lanjutan tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No.

Pertanyaan

SMA Bopkri 1
Yogyakarta

SMA Taman Madya
Jetis

SMAN 1 Depok

SMAN 1 Sleman

Pembelajaran sel
hanya sebatas teori
sehingga
kedalaman
materinya kurang.
Belum ada

Biologi itu sulit
karena merupakan
materi hafalan

1.

Bagaimana respons siswa ketika
Biologi merupakan
mengalami kesulitan belajar biologi materi hafalan yang
terutama materi sel di kelas?
sulit dipahami

Sel merupakan unsur
terkecil sehingga
siswa masih merasa
kurang memahami

2.

Adakah teknologi pembelajaran,
seperti situs web, forum, aplikasi
atau games yang dihasilkan dan
diterapkan di sekolah untuk
mendukung siswa belajar secara
mandiri?

Belum ada

3.

Apa saja acuan guru dalam
melakukan evaluasi pembelajaran?

Khusus mata
pelajaran biologi
belum, tetapi guru
matematika dan
fisika sudah
menggunakan
teknologi
pembelajaran yang
disebutkan
Rubrik penilaian

Rubrik penilaian

Tes lisan dan
tertulis.

Tes tertulis, seperti
ulangan harian,
keterampilan,
praktikum, dan
presentasi

4.

Bagaimana hasil evaluasi tes siswa
pada materi sel?

Jika siswa tidak
belajar, nilainya
rendah dan harus
melakukan remidi.

Masih sangat kurang

Jumlah siswa
dengan nilai
mencapai KKM
masih kurang dari
50%.

Mencapai KKM

Sudah ada
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Lanjutan tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No.

Pertanyaan

5.

Bagaimana kelengkapan sarana dan
prasarana untuk melaksanakan
kegiatan pembelajaran berbasis
teknologi?

6.

Apakah kapasitas Wi-Fi yang
disediakan sekolah sudah
memenuhi kebutuhan siswa?

7.

Adakah media pembelajaran dalam
bentuk kartu yang dilengkapi QR
Code di sekolah?
Bagaimana tanggapan guru
mengenai QR Card sebagai media
pembelajaran?

Belum ada

Adakah kesulitan guru dalam
merekap nilai siswa?

8.

9.

SMA Bopkri 1
Yogyakarta
Ada teknologi
berbasis barcode
yang ditempelkan
pada tanaman di
lingkungan sekolah
Ada Wi-Fi dan
koneksinya lancar

SMA Taman Madya
Jetis

SMAN 1 Depok

SMAN 1 Sleman

Masih kurang

Masih kurang

Secara umum
sudah memenuhi
kebutuhan
pembelajaran

Ada Wi-Fi, tetapi
kapasitasnya tidak
mampu memenuhi
kebutuhan seluruh
siswa
Belum ada

Ada Wi-Fi, tetapi Ada Wi-Fi, tetapi
hanya
ada
di belum memenuhi
perpustakaan
kebutuhan seluruh
siswa
Belum ada

Belum ada

Bagus dan baik
karena membantu
meringankan
pekerjaan guru
dalam mengoreksi
hasil evaluasi

Cocok dan setuju.

Bagus sekali
karena dapat
membantu siswa
menemukan
konsep.

Ada, yaitu dalam
mengoreksi nilai
tugas atau ulangan
harian memerlukan
waktu yang lama.
Seluruh nilai siswa

Ada, yaitu masih
dengan cara manual
dan kendalanya jika
ada siswa yang
terlambat
mengumpulkan tugas

Mempermudah
siswa dalam
pembelajaran
sehingga siswa
lebih termotivasi
dalam belajar.
Diharapkan hasil
evaluasinya
meningkat.
Tidak ada
kesulitan

Tidak ada
kesulitan
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Lanjutan tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No.

Pertanyaan

SMA Bopkri 1
Yogyakarta

SMA Taman Madya
Jetis

diinput ke dalam
microsoft excel
dengan mencicil.
Campuran soal
HOTS, MOTS, dan
LOTS.

maka hasil penilaian
akan lebih lama
keluar
Pada tingkat LOTS
dan sedang menuju
HOTS.

10.

Apakah sekolah mengharuskan
guru membuat kuis yang sifatnya
HOTS?

11.

Menurut Ibu/Bapak, apakah masih
ada siswa yang menggunakan
handphone tanpa kamera?

Siswa sudah
menggunakan
handphone
berkamera

12.

Apakah QR card yang diusulkan Ya, dapat
dapat dikembangkan?
dikembangkan

SMAN 1 Depok

SMAN 1 Sleman

Soal HOTS 25%

Soal HOTS 3040%

Siswa sudah
menggunakan
handphone
berkamera

Siswa sudah
menggunakan
handphone
berkamera

Siswa sudah
menggunakan
handphone
berkamera

Ya, dapat
dikembangkan

Ya, dapat
dikembangkan

Ya, dapat
dikembangkan
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Respons siswa terhadap pembelajaran biologi dapat dikatakan
siswa kesulitan dalam memahami materi karena materi biologi banyak
menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah menurut siswa sulit untuk
dihafalkan. Pemilihan materi sel didasarkan karena, sel merupakan unsur
terkecil sehingga siswa masih asing kerena tidak dapat terlihat dengan
kasat mata kecuali menggunakan mikroskop dan siswa sulit memahami.
Apalagi guru jarang membuat kuis sehingga siswa kurang termotivasi.
Dengan diadakan kuis pada setiap pertemuan, siswa akan dipengaruhi
secara psikologis untuk berupaya memperoleh nilai yang maksimal,
sehingga siswa dengan kesadarannya akan belajar dengan sungguh agar
dapat menjawab soal kuis. Akibat ketidakpahaman akan materi sel, nilai
siswa rata-rata tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Permasalahan nilai siswa dapat dikaitkan dengan media evaluasi.
Wawancara tentang sarana dan permasalahan pembelajaran
merupakan pertanyaan pokok yang mengarah pada peluang pengembangan
media evaluasi berupa QR Card. Keempat guru sekolah diwawancarai
sudah menggunakan sarana pembelajaran berbasis teknologi, seperti
power point, video, google, ruang guru, dan e-mail. Selain itu, empat
sekolah belum mengembangkan sarana pembelajaran biologi berbasis
teknologi. Guru biologi menggunakan aplikasi pembelajaran seperti quiziz
dan ruang guru yang dikembangkan di luar sekolah. SMA BOPKRI 1
sudah menggunakan teknologi berbasis barcode yang ditempel pada
pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekolah. Barcode yang ditempel
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pada pohon tersebut berfungsi untuk memberikan informasi terkait
karakteristik pohon. Artinya keempat sekolah rata-rata sudah terbiasa
dengan penggunaan teknologi baik dalam pembelajaran maupun di luar
pembelajaran. Selain pembahasan permasalahan nilai siswa dan upaya
penggunaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, di empat sekolah
terdapat beberapa sarana yang mendukung kegiatan pengembangan seperti
handphone berkamera milik siswa.
Sarana merupakan alat pendukung yang sangat penting dalam
melakukan kegiatan pengembangan. Salah satu sarana, yaitu koneksi
internet yaitu Wi-Fi sudah disediakan oleh sekolah, tetapi kapasitas Wi-Fi
masih kurang untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Namun,
permasalahan terkait Wi-Fi dapat diatasi oleh siswa dengan menyediakan
secara mandiri kuota internet untuk belajar. Selama ini siswa
menggunakan kuota internet untuk mengakses media sosial dan bermain
game online sehingga tidak sulit untuk mengalihkan sebagian kuota
internet untuk kebutuhan belajar. Selain itu, rata-rata seluruh siswa pada
empat sekolah sudah menggunakan handphone berkamera sehingga
mudah mengakses QR code yang terdapat pada QR Card.
Para guru di empat sekolah belum pernah menemukan fungsi QR
Card dalam pembelajaran. Guru memiliki gambaran tentang QR code
yakni barcode yang setelah discan akan memunculkan sejumlah
informasi. Dengan demikian media QR Card lebih mempermudah siswa
dalam pembelajaran sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar. Para
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guru mengharapkan hasil evaluasi siswa meningkat dengan adanya
stimulus secara psikologis, yaitu guru memberitahu siswa akan ada kuis
diakhir pembelajaran. Stimulus yang diberikan guru menuntut siswa
belajar. Selain stimulus, batasan waktu pengerjaan kuis yang ditentukan
selama dua menit menuntut siswa berupaya menuangkan pengetahuannya
secara maksimal.
Penyajian kuis di dalam QR Card disesuaikan dengan submateri
yang sudah tercantum di RPP. Kuis yang disajikan merupakan materi yang
telah dibahas setiap pertemuan. Kuis bertujuan agar setelah terlaksana
kegiatan pembelajaran siswa akan mengingat kembali apa yang telah
dipelajari. Selain itu, guru di SMA BOPKRI 1 dan SMAN 1 Depok
berpendapat bahwa QR Card dapat membantu guru mengoreksi jawaban
siswa karena nilai siswa sudah terekapitulasi secara otomatis di dalam
sistem.
Guru di SMAN 1 Depok sangat tertarik untuk mencoba hasil
pengembangan QR Card. Rata-rata semua guru di empat sekolah setuju
dengan pengembangan media pembelajaran QR Card dengan alasan agar
siswa lebih termotivasi belajar. Keberadaan sarana pembelajaran dapat
memudahkan siswa untuk menemukan konsep materi yang dipelajari.
Penemuan konsep suatu materi dikaitkan dengan stimulus seperti gambar
visual pada sarana pembelajaran. Penyajian kuis disajikan dengan
beberapa gambar yang dapat memudahkan siswa mengingat materi. Soalsoal kuis yang tidak menggunakan gambar memiliki tujuan agar siswa
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tidak hanya menggunakan persepsi indera mata, tetapi juga menggunakan
imajinasi dan kemampuan mengingat.
B. Deskripsi Produk Awal
Pengembangan produk QR Card sebagai media evaluasi materi sel
mengikuti langkah-langkah penelitian dan pengembangan pembelajaran.
Penentuan materi biologi kelas XI pada semester ganjil sesuai dengan hasil
wawancara analisis kebutuhan di empat sekolah. Materi biologi yang
dipilih adalah sel. Indikator pembelajaran dibuat mengacu pada
kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya peneliti merancang
perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP yang dilengkapi dengan
Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal-soal kuis untuk penguasaan materi
sel. Dalam perangkat pembelajaran juga terdapat instrumen penilaian
untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah
melakukan analisis kebutuhan, peneliti merancang QR Card yang berisi
kuis dari tiap submateri sel.
Media evaluasi berupa QR Card dikembangkan oleh peneliti untuk
materi sel kelas XI. QR Card merupakan kartu hasil pengembangan media
pembelajaran kartu soal. Adapun komponen QR Card yaitu judul kartu
dan gambar pendukung yakni gambar sel. QR Card berkolaborasi dengan
media IT yaitu QR code yang merupakan salah satu komponen kartu.
Ketika dilakukan scan QR code menggunakan handphone berkamera
maka akan muncul web hasil terjemahan QR code. Dalam web inilah
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terdapat kuis berdasarkan submateri sel. Berikut merupakan gambaran
produk awal QR Card.
Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal
No.

Foto

Keterangan

1.

Sampul atau
cover sebagai
penanda bahwa
kartu pada
susunan
berikutnya
merupakan
bagiannya.

2.

Pengenalan satu
set kartu secara
keseluruhan

3.

Petunjuk
penggunaan QR
Card
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No.

Foto

Keterangan

4.

Penjelasan
singkat
mengenai materi
sel

5.

Berisi soal-soal
evaluasi
pertemuan
pertama

6.

Berisi soal-soal
evaluasi
pertemuan
kedua
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No.

Foto

Keterangan

7.

Berisi soal-soal
evaluasi
pertemuan
ketiga

8.

Berisi soal-soal
evaluasi
pertemuan
keempat

9.

Tampilan
belakang
seluruh QR
Card

Desain QR Card dibuat bervariasi, seperti macam-macam gambar
sel dan warna yang proporsional agar siswa tertarik dan termotivasi pada
pembelajaran. QR Card akan membantu siswa memahami materi sel dan
meningkatkan kemampuan kognitif secara mandiri dengan adanya batasan
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waktu pengerjaan yang sudah ditentukan. Setelah siswa mengerjakan soal,
hasil pekerjaannya, yaitu nilai akan langsung dilihat oleh siswa. Selain itu,
siswa dapat melihat kembali jawaban berdasarkan hasil pekerjaannya
apakah jawaban yang dipilih benar atau salah.
C. Data Hasil Validasi Produk
1. Data hasil validasi produk oleh ahli materi
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti berupa
QR Card yang dilengkapi dengan soal-soal kuis, divalidasi oleh ahli
materi sesuai dengan kriteria ahli. Ahli materi sel yang melakukan
validasi media evaluasi QR Card biologi pada materi sel siswa kelas
XI adalah Ibu Y.M.L.F. Validasi dilakukan sebanyak satu kali pada 14
Mei 2020. Validator melakukan penilaian terhadap beberapa aspek,
yaitu konten/isi materi, konstruksi, dan bahasa terhadap soal-soal
dalam QR Card.
QR Card yang terdapat QR code berjumlah 4 buah kartu. Soal yang
terdapat dalam tiap QR code berjumlah 10 soal sehingga keseluruhan
soal adalah 40 butir. Soal yang disajikan dalam QR Card merupakan
soal evaluasi yang berkaitan dengan materi sel yang dipelajari di kelas
XI. Adapun submateri yang disajikan dalam setiap QR code adalah
sebagai berikut.
a)

Kuis 1 dengan submateri komponen kimiawi penyusun sel

b)

Kuis 2 dengan submateri struktur dan fungsi sel

c)

Kuis 3 dengan submateri transpor melalui membran sel

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

d)

Kuis 4 dengan submateri pembelahan sel dan sintesis protein
Setiap kuis akan digunakan pada setiap pertemuan agar siswa

memahami dengan baik tentang materi sel. Berikut adalah hasil
rekapitulasi data validasi dari ahli materi.
Tabel 4.3 Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi Pembelajaran
QR (Quick Response) Card Biologi Pada Materi Sel Kelas XI
Aspek yang dinilai
Konten/isi Materi
Konstruksi
Bahasa
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata= ∑ skor
keseluruhan/∑seluruh item
Kriteria

Hasil perolehan skor
15
16
16
47
12
3,91
Baik

Hasil validasi oleh ahli media pembelajaran ibu Y.M.L.F.
menunjukkan nilai rerata 3,91 tergolong dalam kriteria ”baik”. QR
Card yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicobakan dengan
perbaikan sesuai komentar dan saran. Pada validasi tersebut, ahli
materi pembelajaran memberikan komentar dan saran perbaikan pada
aspek konten/isi materi dan bahasa. Adapun komentar tersebut sebagai
berikut:
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Tabel 4.4 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi
No.
1.

2.

Aspek
Komentar validator
Konten/isi materi Ditemukan salah konsep pada beberapa
soal
Ada soal cerita dengan contoh kasus yang
tidak berkaitan dengan soal. Bercampur
pemahaman antara sintesis protein dan
pencernaan protein
Beberapa soal belum ada penjelasan
jawaban
Hati-hati penggunaan gambar pada soal
organela sel, bisa membingungkan
Beberapa soal perlu perbaikan opsi
jawaban
Ada soal yang bertentangan dengan kunci
jawaban
Konsistensi dalam penggunaan istilah
Sel prokariotik bisa dilihat dengan
mikroskop
Beberapa soal perlu diperjelas maksudnya
apa
Lebih teliti dalam menyusun pertanyaan,
opsi jawaban, dan penjelasan
Bisa digunakan buku selain buku
pegangan SMA untuk meminimalkan
miskonsep dalam artian literatur
diperbanyak dan diperluas sehingga bisa
crossreference
Bahasa
Terdapat soal yang tidak sinkron dengan
opsi jawaban

2. Data hasil validasi produk oleh ahli media
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan peneliti yaitu QR
Card yang didalamnya terdapat salah satu komponen kartu yaitu QR
code dilakukan validasi. Validasi dilakukan oleh ahli media sesuai
dengan kriteria ahli yang tercantum pada tabel 3.7. Kegiatan validasi
bertujuan untuk mengetahui kualitas atau kelayakan produk yang
dikembangkan peneliti. Ahli media yang melakukan validasi QR Card

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

pada materi sel kelas XI Bapak R.A.N. Produk yang dikembangkan
divalidasi sebanyak satu kali dan dilakukan pada 11 Mei 2020. Aspek
yang divalidasi oleh ahli media meliputi penyajian komponen,
kelengkapan komponen, dan kelayakan kegrafikan.
Berikut adalah data hasil validasi dari ahli media:
Tabel. 4.5 Data Hasil Validasi oleh Ahli Media
QR (Quick Response) Card Biologi Pada Materi Sel Kelas XI
Aspek yang dinilai
Penyajian komponen
Kelengkapan komponen
Kelayakan kegrafikan
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata= ∑ skor
keseluruhan/∑seluruh item
Kriteria

Hasil perolehan skor
13
14
25
52
11
4,72
Sangat baik

Hasil validasi oleh ahli media bapak R.A.N menunjukkan nilai
rerata 4,72 termasuk dalam kriteria ”sangat baik”. Oleh karena itu, QR
Card dinyatakan layak digunakan atau diujicoba sesuai dengan
komentar dan saran validator. Adapun komentar ahli media tersebut
sebagai berikut.
Tabel 4.6 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media
No.
1.

Aspek
Penyajian komponen

Komentar validator
Seharusnya setiap halaman kuis
mempunyai desain senada dengan
yang ada pada kartu dalam hal
warna dan motif tertentu.
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No.

Aspek

Komentar validator
Jika setelah scan QR code langsung
menuju kuis tanpa harus login akan
lebih praktis

2.

Kelengkapan
Komponen

Setiap kuis mempunyai submateri
sebaiknya submateri tersebut
dituliskan pada setiap kartu

Validasi selain dilakukan oleh ahli materi dan ahli media,
dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek pertanyaan kepada guru
mata pelajaran merupakan gabungan antara pertanyaan validasi ahli
materi dan ahli media. Perbedaan ini disebabkan guru lebih efektif
menilai materi dan media dari segi fungsi karena guru langsung
mendampingi siswa, sedangkan para ahli menilai materi dan media
dari segi kemampuan.
3. Data Hasil Validasi Produk oleh Guru Mata Pelajaran
Penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran berupa
penilaian materi dan media evaluasi. Penilaian dilakukan oleh guru
mata pelajaran biologi di sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri
yang dipilih adalah SMAN 1 Depok dan sekolah swasta adalah SMA
BOPKRI 1 Yogyakarta. Penilaian dilakukan oleh guru mata pelajaran
sesuai dengan kriteria validator yang tercantum pada tabel 3.7. Guru
mata pelajaran yang melakukan penilaian adalah Ibu S.R. dan Ibu H.D.
Pertanyaan validasi kepada guru mata pelajaran meliputi aspek
konten/isi

materi,

konstruksi,

bahasa,

penyajian

kelengkapan komponen, dan kelayakan kegrafikan.

komponen,
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Berikut adalah rekapitulasi hasil validasi guru mata pelajaran.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Validasi oleh Guru Mata Pelajaran Biologi
Kelas XI
Aspek yang dinilai
Konten/isi Materi
Konstruksi
Bahasa
Penyajian komponen
Kelengkapan komponen
Kelayakan kegrafikan
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata= ∑ skor
keseluruhan/∑seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator Validator
RataS.R
H.D
rata
20
18
19
16
19
17,5
19
18
18,5
12
15
13,5
14
14
14
25
25
25
106
109
107,5
23
23
23
4,60
4,73
4,67
Sangat
baik

Sangat
baik

Sangat
baik

Hasil validasi kedua guru mata pelajaran biologi memperoleh nilai
rata-rata 4,60 dan 4,73. Keduanya termasuk dalam kriteria ”sangat
baik”. Adapun komentar dan saran perbaikan oleh guru mata pelajaran
biologi kelas XI tercantum pada tabel 4.8 berikut.
Tabel 4.8 Komentar dan Saran Perbaikan Guru Mata Pelajaran
Biologi Kelas XI
No.
1.

2.

Nama
Aspek
Validator
S.R
Penyajian
komponen
H.D.

Konten/isi
Materi

Komentar
Validator
Lebih difokuskan ke gambar
Kartu yang terdapat tulisan ”tentang”
tidak perlu ditulis langsung fokus
pada objek
Tujuan pembelajaran pada RPP
belum mencakup KI 1
Belum terdapat alokasi waktu di RPP
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No.

Nama
Validator

Aspek
Penyajian
komponen

Komentar
Validator
Judul pada dua QR Card yang
menggunakan kata ”tentang” dihapus

Setelah produk QR Card divalidasi oleh ahli materi, ahli media,
dan dua guru mata pelajaran, diperoleh hasil rekapitulasi yang dapat dilihat
pada tabel 4.9.
Tabel 4.9 Rekapitulasi Data Ahli Materi, Ahli Media, dan Dua
Guru Biologi Kelas XI
No.
1.
2.
3.
4.

Validator
Ahli materi pembelajaran
Ahli media pembelajaran
Guru mata pelajaran Biologi SMAN 1 Depok
Guru mata pelajaran Biologi SMA BOPKRI 1
Yogyakarta
Jumlah skor
Rerata=∑skor/∑validator
Kriteria

Skor
Validasi
QR Card
3,91
4,72
4,60
4,73
17,96
4,49
Sangat
baik

Tabel 4.9 menunjukkan perolehan rerata skor keseluruhan hasil
validasi QR Card sebagai media pembelajaran pada materi sel kelas XI
termasuk dalam kriteria ”sangat baik”. Produk dinyatakan layak
digunakan dan direvisi sesuai saran dan komentar dari ahli materi, ahli
media

dan

dua

guru

mata

pelajaran

biologi

kelas

XI.
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D. Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan adalah QR Card berdasarkan hasil revisi empat validator sesuai dengan komentar dan saran. Berikut
merupakan hasil revisi dari ahli materi, media, dan guru mata pelajaran sebagai gambaran produk akhir QR Card.
Tabel 4.10 Komentar dan Revisi Ahli Materi
No.
1.

Aspek
yang
dinilai
Konten/isi
materi
dan
bahasa

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Perubahan bentuk konformasi asli karena
perubahan kondisi lingkungan,identik terjadi
pada senyawa…
a. Glisin
b. Alanin
c. Asam amino
d. Valin
e. Asparagin
Penjelasan
Jawaban
yang
tepat
adalah
asam
amino,sedangkan glisin, alanin, valin, dan
asparagin merupakan kumpulan asam amino.
Semua jenis protein merupakan polimer yang
dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino
yaitu: glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin,
metionin, fenilalanin, triptofan, prolin, serin,
treonin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin,
asam aspartate, asam glutamate, lisin,
arginine, dan histidine.

Perubahan bentuk konformasi asli karena
perubahan kondisi lingkungan, identik
terjadi pada senyawa…
a. Ribosa
b. Trigliserida
c. Alanin
d. Selobiosa
e. Polinukleotida
Penjelasan
Jawaban yang tepat adalah asam
amino,sedangkan glisin, alanin, valin, dan
asparagin merupakan kumpulan asam
amino.
Semua jenis protein merupakan polimer
yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam
amino yaitu: glisin, alanin, valin, leusin,
isoleusin, metionin, fenilalanin, triptofan,
prolin, serin, treonin, sistein, tirosin,
asparagin, glutamin, asam aspartate, asam

Produk awal:
Opsi jawaban semuanya
benar kaena semuanya
merupakan asam amino
Produk akhir:
Opsi jawaban diubah
menjadi keterangan
beberapa senyawa selain
asam amino
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No.

2.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Konformasi adalah sebuah penataan ruang
glutamate, lisin, arginine, dan histidine.
tertentu dari sebuah atom-atom dalam molekul Konformasi adalah sebuah penataan ruang
tertentu dari sebuah atom-atom dalam
molekul
Berikut ini adalah jenis-jenis molekul
nukleotida.
a) AMP
b) ADP
c) ATP
d) GMP
e) GTP
f) STP
g) UMP
Yang tidak termasuk dalam molekul
nukleotida penyimpan energi adalah..
a. a) dan b)
b. b) dan g)
c. c) dan e)
d. f) dan d)
e. semua benar
Penjelasan
Adenosine monofosfat (AMP), adenosine
difosfat(ADP), adenosine trifosfat (ATP),
guanosin monofosfat (GMP), guanosin
trifosfat (GTP), sitidin trifosfat(STP) dan
uridin monofosfat (UMP) merupakan molekul
nukleotida penyimpanan energi sehingga
jawaban semua benar

Berikut ini adalah jenis-jenis molekul
nukleotida.
a) AMP
b) FAD
c) ATP
d) GMP
e) GTP
f) STP
g) FMN
Yang tidak termasuk dalam molekul
nukleotida penyimpan energi adalah..
a. a) dan b)
b. b) dan g)
c. c) dan e)
d. f) dan d)
e. semua benar
Penjelasan
 Adenosine monofosfat (AMP),
adenosine difosfat (ADP), adenosine
trifosfat (ATP), guanosin monofosfat
(GMP), guanosin trifosfat (GTP), sitidin
trifosfat (STP) dan uridin monofosfat
(UMP) merupakan molekul nukleotida
penyimpanan energi

Produk awal:
Pertanyaan dan jawaban
membingungkan, karena
jenis molekul yang
disajikan pada soal
semua merupakan
nukleotida penyimpanan
energi
Produk akhir:
Jenis molekul
nukleotida yang
disajikan pada poin b
dan g diubah agar sesuai
dengan pertanyaan.
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No.

3.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Cermatilah ciri-ciri berikut ini
a) Membran berbentuk labirin
b) Berhubungan dengan selubung inti sel
c) Tersusun atas jaring-jaring tubula dan
gelembung membran sisterna
Ciri yang dimaksud adalah organel sel...
a. Retikulum endoplasma
b. Membran inti sel
c. Mitokondria
d. Sentriol
e. Sitoskeleton
Penjelasan
Ciri diatas merupakan organel sel berupa
retikulum endoplasma

Produk akhir
 Flavin adenine dinukleotida (FAD) dan
flavin mononukleotida (FMN)
merupakan molekul nukleotida yang
digunakan sebagai koenzim.
Cermatilah ciri-ciri berikut ini
a) Membran berbentuk labirin
b) Berhubungan dengan selubung inti sel
c) Tersusun atas jaring-jaring tubula dan
gelembung membran sisterna
Ciri yang dimaksud adalah organel sel...
a. Retikulum endoplasma
b. Membran inti sel
c. Mitokondria
d. Sentriol
e. Sitoskeleton
Penjelasan
Retikulum
endoplasma
(RE)
merupakan membran berbentuk labirin yang
berhubungan dengan selubung inti sel.
Retikulum endoplasma tersusun dari jaringjaring tubula dan gelembung membran
sisterna.
Retikulum endoplasma sebagai perluasan
membran yang saling berhubungan yang
membentuk saluran pipih atau lubang
seperti tabung didalam sitoplasma. Lubang
atau tabung tersebut berfungsi membantu
gerakan substansi-substansi dari satu bagian
sel ke bagian sel lainnya.

Keterangan

Produk awal:
Bagian penjelasan tidak
berisi penjelasan, hanya
mengulang soal
Produk akhir:
Ditambahkan penjelasan
tentang retikulum
endoplasma
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No.
4.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal
Perhatikanlah gambar berikut!

Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah A
memiliki fungsi…
a. Proses fagositosis
b. Membentuk akrosom
c. Penghasil enzim
d. Penetralisir racun
e. Memecah asam lemak
Penjelasan
Gambar yang ditunjukkan merupakan gambar
lisosom
 lisosom berperan pada proses fagositosis
dengan cara menelan dan mencerna
partikel yang lebih kecil
 badan golgi berfungsi untuk membentuk
akrosom pada spermatozoa yang berisi
enzim pemecah selubung sel telur
 peroksisom sebagai :
 Penghasil enzim oksidase dan
katalase.
 Penetralisir racun alkohol dan
senyawa berbahaya
 Memecah asam lemak

Produk akhir

Keterangan

Produk awal:
1) Salah satu
kelemahan soal
organel sel adalah
gambar seperti pada
soal
membingungkan,
Salah satu karakteristik organel yang
karena paling tidak
ditunjukkan oleh anak panah A berisi enzim
ada tiga organel
hidrolitik. Bagian yang ditunjukkan oleh
yang berbentuk
anak panah A memiliki fungsi…
bulat, bagaimana
a. Proses fagositosis
mengetahui organel
b. Membentuk akrosom
yang dimaksud
c. Penghasil enzim
merupakan lisosom.
d. Penetralisir racun
2) Penjelasan fungsi
e. Memecah asam lemak
badan golgi masih
Penjelasan
kurang
 lisosom berperan pada proses
Produk akhir:
fagositosis dengan cara menelan dan
1) Pada soal
mencerna partikel yang lebih kecil
ditambahkan salah
 badan golgi berfungsi untuk
satu ciri lisosom agar
membentuk akrosom pada spermatozoa
mudah membedakan
yang berisi enzim pemecah selubung sel
organel yang
telur. Selain itu fungsi badan golgi
berbentuk bulat dari
secara umum adalah berperan dalam
fungsinya.
sekresi, membentuk dinding sel pada
2)
Pada penjelasan
tumbuhan, dan membungkus bahanditambahkan fungsi
bahan hasil sintesis dalam sel dan
badan golgi agar
mengangkutnya keluar sel
lebih spesifik

Perhatikanlah gambar berikut!
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No.

5.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir
peroksisom sebagai :
 Penghasil enzim oksidase dan
katalase.
 Penetralisir racun alkohol dan
senyawa berbahaya
 Memecah asam lemak
Vakuola kontraktil memiliki fungsi…
a. Menyerap air sehingga sel mejadi lebih
besar
b. Berperan dalam pencernaan intra sel
c. Berperan dalam proses fagositosis
d. Berperan sebagai autofag
e. Melakukan autolisis
Penjelasan
Fungsi vakuola kontraktil
 Menyerap air sehingga sel menjadi
lebih besar
 Sebagai osmoregulator yaitu pengatur
tekanan osmosis sel dengan cara
memompa air yang berlebih keluar sel
 Memberikan turgiditas dan rigiditas sel
 Berperan sebagai tempat pigmen dan
produk sisa serta garam mineral yang
berguna
Sedangkan opsi b-e merupakan fungsi dari
lisosom

Keterangan



Vakuola kontraktil memiliki fungsi…
a. Menyerap air sehingga sel mejadi lebih
besar
b. Berperan dalam pencernaan intra sel
c. Berperan dalam proses fagositosis
d. Berperan sebagai autofag
e. Melakukan autolisis
Penjelasan
Menyerap air sehingga sel mejadi lebih besar,
sedangkan option b-e merupakan fungsi dari
lisosom

Produk awal:
Penjelasan tentang
vakuola kontraktil masih
kurang
Produk akhir:
Ditambahkan penjelasan
tentang vakuola
kontraktil
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No.
6.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal
Pada sel organisme prokariotik dan eukariotik
memiliki beberapa perbedaan pada selnya.
Sel organisme eukariotik memiliki … yang
melindungi nukleus
a. Sitoplasma
b. DNA
c. Dinding sel
d. Membran sel
e. Badan mikro
Penjelasan

Produk akhir
Pada sel organisme prokariotik dan
eukariotik, terdapat beberapa perbedaan
pada sel. Sel organisme eukariotik
memiliki … yang melindungi nukleus
a. Sitoplasma
b. DNA
c. Dinding sel
d. Membran sel
e. Badan mikro
Penjelasan

Keterangan
Produk awal:
1) Soal belum
menggunakan
kalimat standar
bahasa Indonesia
yang benar
2) Soal miskonsep
yaitu sel prokariotik
tidak dapat dilihat
menggunakan
mikroskop
3) Penjelasan soal
tentang penggunaan
istilah pembungkus
selaput inti salah
Produk akhir:
1) Soal diubah
menggunakan
bahasa Indonesia
yang benar
2) Pada penjelasan sel
prokariotik diubah,
bahwa inti sel yang
tidak dapat dilihat
melalui mikroskop
3) Pembungkus
selaput inti diubah
menjadi selaput inti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

No.
7.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
1) Gambar no 2
membingungkan
karena bisa dianggap
sebagai fase morula
2) Penjelasan
menerangkan
organisme
prokariotik, pada
soal yang ditanyakan
adalah eukariotik

Penjelasan
Contoh organisme prokariotik adalah jenisjenis bakteri yakni

Penjelasan
Organisme eukariotik contohnya adalah
protista, berikut merupakan kingdom
protista seperti yang terdapat pada gambar
3, 4, dan 5.

Organisme eukariotik contohnya adalah
protista, berikut merupakan kingdom protista
Catatan keterangan gambar
Gambar no 3: Euglena
Gambar no 4: Trypanosoma
Gambar no 5: Amoeba

Produk akhir:
1) Gambar 2, 4,dan 5
diubah
2) Penjelasan
mengutamakan
organisme
eukariotik.
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No.

8.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Sedangkan gambar 1, 2, dan 6 merupakan
contoh organisme prokariotik.
Jenis-jenis bakteri termasuk pada organisme
prokariotik seperti pada gambar berikut.

Cermatilah pernyataan berikut.
a) Adanya organel sel menyebabkan struktur
sel menjadi keras dan kaku
b) Tempat pembuangan metabolit sekunder
c) Organel yang mengandung zat berwarna
hijau
Sel tumbuhan berturut-turut ditunjukkan oleh
ciri…
a. a) dan b)
b. a) dan c)
c. b) dan c)
d. b) dan a)
e. c) dan a)

Cermatilah pernyataan berikut.
a) Adanya organel sel menyebabkan
struktur sel menjadi keras dan kaku
b) Tempat pembuangan metabolit
sekunder
c) Pelindung sel hanya berupa membran
sel yang tipis
d) Organel yang mengandung zat
berwarna hijau
Sel hewan ditunjukkan oleh ciri…
a. a) dan b)
b. c)
c. b) dan c)
d. b) dan a)
e. c) dan a)
Penjelasan
 poin a: adanya dinding sel
menyebabkan struktur tumbuhan
menjadi keras dan kaku

Produk awal:
Penjelasan tentang
vakuola miskonsep
dengan soal
Produk akhir:
Pertanyaan diubah dari
sel tumbuhan menjadi
ciri sel hewan
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No.

9.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal
Penjelasan
 Adanya dinding sel menyebabkan
struktur tumbuhan menjadi keras dan
kaku
 Kloroplas merupakan organel yang
mengandung klorofil
 Vakuola terdapat pada sel tumbuhan dan
sel hewan berfungsi sebagai tempat
pembuangan metabolit sekunder

Produk akhir

poin b: vakuola terdapat pada sel
tumbuhan dan sel hewan berfungsi
sebagai tempat pembuangan metabolit
sekunder
 poin c: sel hewan tidak memiliki
dinding sel sehingga sebagai pelindung
sel hanya berupa membran sel yang
tipis
 poin d: kloroplas merupakan organel
yang mengandung klorofil
a) Zat diangkut secara aktif oleh sel melalui a) Zat diangkut secara aktif oleh sel
protein membran dengan menggunakan
melalui protein membran dengan
energi pengaktifan yang berasal dari ATP
menggunakan energi pengaktifan yang
b) Senyawa glukosa fosfat terbentuk
berasal dari ATP
c) Energi digunakan untuk mengikatkan
b) Senyawa glukosa fosfat terbentuk
senyawa
c) Energi digunakan untuk mengikat
Urutan mekanisme transport membran yang
senyawa
benar ditunjukkan oleh…
Urutan mekanisme transport membran yang
a. a), b), dan c)
benar ditunjukkan oleh…
b. a), c), dan b)
a. a), b), dan c)
c. c), a), dan b)
b. a), c), dan b)
d. b), c), dan a)
c. c), a), dan b)
e. c), b), dan a)
d. b), c), dan a)
e. c), b), dan a)
Penjelasan
Peristiwa ini merupakan transpor aktif yaitu
Penjelasan
transpor glukosa
Peristiwa ini merupakan transpor aktif yaitu
 Zat diangkut secara aktif oleh sel melalui transpor glukosa
protein membrane menggunakan energi
 Zat diangkut secara aktif oleh sel
pengaktifan yang berasal dari pemecahan
melalui protein membran

Keterangan



Produk awal:
Poin c pada soal
terdapat kata
”mengikatkan”
Produk akhir:
Poin c pada soal
terdapat kata
”mengikatkan” diubah
menjadi ”megikat”
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Aspek
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Produk awal




10.

ATP yang menghasilkan senyawa ADP,
gugus fosfat, dan energi
Energi yang diperoleh digunakan untuk
mengikatkan gugusan fosfat dan glukosa
Senyawa glukosa fosfat terbentuk

Peristiwa masuknya oksigen (O2) dan
keluarnya karbon dioksida (CO2) pada
respirasi sel merupakan contoh dari…
a. Osmosis
b. Endositosis
c. Difusi
d. Pompa ion
e. Kotranspor
Penjelasan
Peristiwa yang dimaksud adalah difusi

Produk akhir
menggunakan energi pengaktifan yang
berasal dari pemecahan ATP yang
menghasilkan senyawa ADP, gugus
fosfat, dan energi
 Energi yang diperoleh digunakan untuk
mengikatkan gugusan fosfat dan
glukosa
 Senyawa glukosa fosfat terbentuk
Peristiwa masuknya oksigen (O2) dan
keluarnya karbon dioksida (CO2) pada
respirasi sel merupakan contoh dari…
a. Osmosis
b. Endositosis
c. Difusi
d. Pompa ion
e. Kotranspor
Penjelasan
Difusi merupakan proses pergerakan
partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari
konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih
rendah hingga tercapai suatu keseimbangan.
Difusi yang dilakukan oleh sel hidup
contohnya adalah peristiwa masuknya
oksigen (O2) dan keluarnya karbon dioksida
(CO2) pada respirasi sel

Keterangan

Produk awal:
Belum ada penjelasan
Produk akhir:
Ditambahkan penjelasan
tentang difusi
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11.

12.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Glukosa memiliki peran sebagai sumber
energi yang diperoleh melalui makanan yang
dikonsumsi sehari-hari. Untuk mengatur
jumlahnya agar tetap normal, terdapat hormon
insulin. Ketika Anda makan, pankreas akan
menghasilkan insulin untuk menurunkan gula
darah. Aktivitas ini berkaitan dengan
peristiwa…
a. Endositosis
b. Difusi
c. Eksositosis
d. Pompa ion
e. Osmosis
Penjelasan
Eksositosis bekerja untuk mengusir bahan dari
sel kedalam cairan ekstraseluler atau
melakukan sekresi keluar sel.

Glukosa memiliki peran sebagai sumber
energi yang diperoleh melalui makanan
yang dikonsumsi sehari-hari. Untuk
mengatur jumlahnya agar tetap normal,
terdapat hormon insulin. Ketika Anda
makan, pankreas akan menghasilkan insulin
untuk menurunkan gula darah. Aktivitas
pankreas berkaitan dengan peristiwa…
a. Endositosis
b. Difusi
c. Eksositosis
d. Pompa ion
e. Osmosis
Penjelasan
Eksositosis bekerja untuk membuang bahan
dari sel kedalam cairan ekstraseluler atau
melakukan sekresi keluar sel.

Produk awal:
1) Pada soal belum
spesifik ditanyakan
aktivitas pankreas
atau aktivitas
pengaturan gula
darah
2) kata ”mengusir”
pada pejelasan belum
tepat
Produk akhir:
1) Pada soal diperjelas
yang ditanyakan
yaitu aktivitas
pankreas
2) Kata ”mengusir”
pada penjelasan
diubah menjadi
”membuang”

Masing-masing m-RNA akan
diterjemahkan secara spesifik sesuai yang
diminta oleh gen
b) m-RNA merupakan salinan lengkap
informasi DNA gen yang akan dibawa ke
ribosom
c) informasi diterjemahkan oleh t-RNAdari
bahasa DNA ke bahasa protein
Urutan yang benar terkait proses sintesis

a)

m-RNA membawa informasi gen dari
nukleus ke ribosom
b) Informasi gen yang berasal dari DNA
disalin ke m-RNA
c) di ribosom, informasi yang dibawa oleh
m-RNA diterjemahkan oleh t-RNA ke
bahasa protein.
Urutan yang benar terkait proses sintesis
protein adalah…

Produk awal:
Pernyataan-pernyataan
yang disajikan pada soal
tidak menggambarkan
urutan proses
Produk akhir:
Pernyataan-pernyataan
pada soal diubah

a)
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Produk awal

Produk akhir

protein adalah…
a. a). b), c)
b. b), a), c)
c. c), a), b)
d. b), c), a)
e. c), b), a)
Penjelasan
Sel menggunakan tiga tipe molekul RNA
yaitu RNA ribosom (r-RNA), RNA duta
(m-RNA)dan RNA transfer(t-RNA). r-RNA
terdapat di ribosom. Informasi gen dari
nukleus dibawa oleh m-RNA. Informasi gen
yang yang bersal dari DNA disalin langsung
ke m-RNA ini. Dengan demikian m-RNA
merupakan salinan lengkap informasi DNA
gen yang akan dibawa ke ribosom.
Setelah sampai di ribosom, informasi tersebut
diterjemahkan oleh t-RNA dari bahasa DNA
ke bahasa protein (asam amino).
Setiap m-RNA akan diterjemahkan oleh tRNA secara spesifik sehingga pesan pada mRNA dapat diterjemahkan menjadi suatu asam
amino yang tepatsesuai dengan yang diminta
oleh gen. asam amino yang terbentuk akan
bergabung di dalam ribosom membentuk
protein.

a. a). b), c)
b. b), a), c)
c. c), a), b)
d. b), c), a)
e. c), b), a)
Penjelasan
Sel menggunakan tiga tipe molekul RNA
yaitu RNA ribosom (r-RNA), RNA duta
(m-RNA)dan RNA transfer(t-RNA). r-RNA
terdapat di ribosom. Informasi gen dari
nukleus dibawa oleh m-RNA. Informasi gen
yang yang bersal dari DNA disalin langsung
ke m-RNA ini. Dengan demikian m-RNA
merupakan salinan lengkap informasi DNA
gen yang akan dibawa ke ribosom.
Setelah sampai di ribosom, informasi
tersebut diterjemahkan oleh t-RNA dari
bahasa DNA ke bahasa protein (asam
amino). Setiap m-RNAakan diterjemahkan
oleh t-RNA secara spesifik sehingga pesan
pada m-RNA dapat diterjemahkan menjadi
suatu asam amino yang tepatsesuai dengan
yang diminta oleh gen. asam amino yang
terbentuk akan bergabung di dalam ribosom
membentuk protein.

Keterangan
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13.

Aspek
yang
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Produk awal

Produk akhir

Siska sangat suka mengonsumsi telur ayam,
setiap hari sebelum berangkat ke sekolah
Siska selalu meminta ibunya menyiapkan
sarapan berupa telur dadar. Didalam tubuh
Siska terjadi proses yang namanya sintesis
protein. Selama berlangsungnya tahap
translasi pada sintesis protein terjadi
peristiwa…
a. Duplikasi rantai DNA
b. Membukanya rantai DNA
c. Percetakan m-RNA oleh DNA
d. Pengenalan daerah gen DNA
e. Penerjemahan m-RNA oleh t-RNA
Penjelasan
Mekanisme sintesis protein terjadi dalam dua
tahap yaitu transkripsi dan translasi.
Transkripsi merupakan proses percetakan atau
penulisan ulang DNA ke dalam m-RNA.
proses ini terjadi di dalam nukleus. translasi
adalah proses penerjemahan informasi genetik
yang terdapat pada m-RNA oleh t-RNA
menjadi
urutan
asam
amino
polipeptida.Tahapan ini terjadi di dalam
sitoplasma dengan bantuan ribosom. Proses
duplikasi rantai DNA, membukanya rantai
DNA, percetakan RNA dan DNA, dan
pengenalan daerah gen berlangsung pada
tahap transkripsi.

Didalam tubuh manusia terjadi proses yang
namanya sintesis protein agar tubuh dapat
menghasilkan hormon, enzim, antibody, dan
sumber tenaga. Sintesis protein dalam tubuh
berlangsung dalam 2 tahap yaitu transkripsi
dan translasi. Selama berlangsungnya tahap
translasi pada sintesis protein terjadi
peristiwa…
a. Duplikasi rantai DNA
b. Membukanya rantai DNA
c. Percetakan m-RNA oleh DNA
d. Pengenalan daerah gen DNA
e. Penerjemahan m-RNA oleh t-RNA
Penjelasan
Mekanisme sintesis protein terjadi dalam
dua tahap yaitu transkripsi dan translasi.
Transkripsi merupakan proses percetakan
atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. proses ini terjadi di dalam nukleus.
translasi adalah proses penerjemahan
informasi genetik yang terdapat pada mRNA oleh t-RNA menjadi urutan asam
amino polipeptida.Tahapan ini terjadi di
dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom.
Proses duplikasi rantai DNA, membukanya
rantai DNA, percetakan RNA dan DNA,
dan pengenalan daerah gen berlangsung
pada tahap transkripsi.

Keterangan
Produk awal:
Contoh kasus dengan
pertanyaan tidak
nyambung
Produk akhir:
Soal diubah
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14.

15.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Berikut ini yang bukan merupakan proses
sintesis protein adalah
a. m-RNA keluar dari inti sel menuju
ribosom
b. m-RNA dibentuk oleh DNA di dalam
sitoplasma
c. t-RNA membawa asam amino menuju
ribosom
d. DNA merancang sintesis protein
e. t-RNA terdapat didalam ribosom

Berikut ini yang bukan merupakan proses
sintesis protein adalah
a. m-RNA keluar dari inti sel menuju
ribosom
b. m-RNA dibentuk oleh DNA di dalam
sitoplasma
c. m-RNA membawa informasi gen
menuju ribosom
d. DNA merancang sintesis protein
e. r-RNA terdapat didalam ribosom

Produk awal:
1) opsi c berlawanan
dengan opsi e
2) opsi e miskonsep
jika meyatakan tRNA terdapat
didalam ribosom

Berikut ini merupakan contoh aktivitas
manusia yang memerlukan sinteis protein…
a. Konsumsi telur
b. Olahraga
c. Tidur
d. Membaca buku dan mendengarkan musik
e. Menonton televisi
Penjelasan
Konsumsi telur karena telur mengandung
protein yang masuk ke dalam tubuh. Di dalam
tubuh, protein yang berasal dari telur akan
disintesa agar dapat dimanfaatkan tubuh.

Berikut ini yang bukan merupakan contoh
aktivitas manusia yang memerlukan sintesis
protein…
a. Konsumsi telur
b. Olahraga
c. Stres berlebih
d. Bersepeda
e. Transplantasi organ
Penjelasan
Sintesis protein bermanfaat untuk
menghasilkan:
 sumber energi untuk beraktivitas seperti
olahraga dan bersepeda
 hormon, sebagai contoh ketika
seseorang mengalami stress berlebih
maka tubuhnya akan memicu hormon
kortisol meningkat

Produk awal:
Miskonsepsi antara
pencernaan protein dan
sintesis protein

Produk akhir:
1) opsi c diubah
2) opsi e dibenarkan

Produk akhir:
Opsi jawaban dan
penjelasan diubah
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16.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Sel eukariot menggunakan proses reproduksi
secara mitosis. Berikut ini urutan pembelahan
sel secara mitosis adalah…

Produk akhir

Keterangan

 antibody. Benda asing apapun yang
memicu respons imun disebut antigen.
Antigen bisa berupa mikroba seperti
bakteri, virus, dan jamur; bahkan
jaringan tubuh lain yang masuk
kedalam tubuh seperti transplantasi
organ tubuh bisa saja diperlakukan
sebagai benda asing dan bisa
menyebabkan reaksi penolakan tubuh.
Sedangkan aktivitas mengonsumsi telur
merupakan aktivitas pencernaan protein.
Sel eukariot menggunakan proses
Produk awal:
reproduksi secara mitosis. Berikut ini urutan Poin nomor 2
miskonsep, replikasi
pembelahan sel secara mitosis adalah…
DNA tidak
menghasilkan RNA
Produk akhir:
Poin nomor 2 diubah
manjadi, DNA mulai
bersiap melakukan
replikasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

No.

17.

Aspek
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Produk awal
a.
b.
c.
d.
e.

2), 3), 1), 5), 4)
1), 2), 3), 4) 5)
3), 2), 1), 5), 4)
4), 2), 5), 1), 3)
5), 4), 3), 2) 1)

Penjelasan
Pembelahan sel secara mitosis
1) Interfase yakni mereplikasi DNA
membentuk m-RNA, t-RNA, dan r-RNA
2) Profase yakni kromatid memendek dan
menebal sehingga dapat dilihat sebagai
kromosom
3) Metaphase yakni kromosom bergerak ke
arah ekuator benang-benang gelendong
4) Anaphase yakni sentromer bergerak ke
arah kutub yang berseberangan yang
mengakibatkan pasangan kromosom pada
bidang ekuator terpisah
5) Telofase sitokinesis berhasil dilakukan
dan menghasilkan 2 sel yang identik
Peristiwa gagal berpisah dapat terjadi pada sel
yang melakukan mitosis dan meiosis,
akibatnya…
a. Mutasi kromosom
b. Munculnya sel-sel gamet
c. Penyisipan gen

Produk akhir
a.
b.
c.
d.
e.

Keterangan

2), 3), 1), 5), 4)
1), 2), 3), 4) 5)
3), 2), 1), 5), 4)
4), 2), 5), 1), 3)
5), 4), 3), 2) 1)

Penjelasan
Pembelahan sel secara mitosis
1) Interfase yakni mereplikasi DNA
membentuk m-RNA, t-RNA, dan r-RNA
2) Profase yakni kromatid memendek dan
menebal sehingga dapat dilihat sebagai
kromosom
3) Metaphase yakni kromosom bergerak ke
arah ekuator benang-benang gelendong
4) Anaphase yakni sentromer bergerak ke
arah kutub yang berseberangan yang
mengakibatkan pasangan kromosom
pada bidang ekuator terpisah
5) Telofase sitokinesis berhasil dilakukan
dan menghasilkan 2 sel yang identik
Peristiwa gagal berpisah dapat terjadi pada
sel yang melakukan mitosis dan meiosis,
akibatnya…
a. Mutasi kromosom
b. Munculnya sel-sel gamet
c. Penyisipan gen

Produk awal:
Belum ada penjelasan
Produk akhir:
Diberikan penjelasan
soal
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No.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal
d. Membelahnya sel
e. Protein terdenaturasi

Produk akhir
d. Membelahnya sel
e. Protein terdenaturasi
Penjelasan:
Mutasi kromosom adalah mutasi
yang disebabkan karena perubahan struktur
kromosom
atau
perubahan
jumlah
kromosom dan struktur (susunan atau
urutan) gen dalam kromosom. Mutasi
kromosom sering terjadi karena kesalahan
pada meiosis dan mitosis.
Aneuploid yaitu jenis mutasi dimana
terjadi perubahan kromosom atau perubahan
jumlah n-nya. Dalam hal ini, ”n”
menandakan jumlah set kromosom. Sebagai
contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket
kromosom sehingga disebut 2n, dimana satu
paket n manusia berjumlah 23 kromosom.
Mutasi kromosom ini
tidak
melibatkan seluruh genom yang berubah,
melainkan hanya terjadi pada salah satu
kromosom dari genom. Mutasi ini disebut
juga dengan istilah aneusomik. Penyebab
mutasi ini adalah anaphase lag (peristiwa
tidak melekatnya benang-benang spindle ke
sentromer) dan nondisjunction (gagal
berpisah)

Keterangan
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No.
18.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

Menghasilkan satu sel telur dengan jumlah
kromosom setengah dari sel induk dan tiga sel
lainnya membentuk yolk sebagai sumber
makanan bagi gamet yang kelak terbentuk
merupakan ciri dari…
a. Spermatogenesis
b. Oogenesis
c. Pembentukan spora
d. Pembentukan gamet
e. Meiosis

Menghasilkan satu sel telur dengan jumlah
kromosom setengah dari sel induk dan tiga
sel lainnya sebagai sumber makanan bagi
gamet yang kelak terbentuk merupakan ciri
dari…
a. Spermatogenesis
b. Oogenesis
c. Pembentukan spora
d. Pembentukan gamet
e. Meiosis
Penjelasan
Oogenesis terjadi pada spesies dengan
reproduksi seksual, dan keseluruhan tahap
belum matang sel telur. Untuk matang, sel
telur melewati lima tahap pada mamalia.
Oogonium, Oosit primer, oosit sekunder,
ootid, dan ovum.
Ovarium mengandung banyak sel
indung telur (oogonium) yang bersifat
diploid (2n). oogonium tersebut akan
membelah secara mitosis menjadi oosit
primer. Oosit primer akan membelah secara
meiosis menjadi satu oosit sekunder dan
satu badan polar sekunder akan luruh
(degenerasi). Sel telur yang telah matang
akan dilepaskan oleh ovarium. Pelepasan sel
telur oleh ovarium disebut ovulasi. Di
dalam ovarium terdapat banyak folikel
yang merupakan pelindung dan pemberi

Produk awal:
1) Salah konsep karena
badan polar tidak
berentuk yolk
2) Belum ada
penjelasan
Produk akhir:
1) Kalimat yang
menyatakan bentuk
badan polar
dihilangkan
2) Ditambahkan
penjelasan soal
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No.

Aspek
yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan

nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk.
Pada proses ovulasi, folikel akan
mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah
mengeluarkan sel telurnya disebut corpus
luteum. Corpus luteum menyekresikan
hormon esterogen dan progesteron. Proses
oogenesis itu dimana ovum terbentuk dan
berkembang.
Tabel 4.11 Komentar dan Revisi Ahli Media

No.
1.

Aspek yang
dinilai
Kelengkapan
komponen

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tidak terdapat keterangan
submateri
Produk akhir:
Ditambahkan keterangan judul
submateri yaitu ”komponen
kimiawi penyusun sel”
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No.

Aspek yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tidak terdapat keterangan
submateri
Produk akhir:
Ditambahkan keterangan judul
submateri yaitu ”struktur dan
fungsi sel”

Produk awal:
Tidak terdapat keterangan
submateri
Produk akhir:
Ditambahkan keterangan judul
submateri yaitu ”transpor
melalui membran sel”
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No.

Aspek yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tidak terdapat keterangan
submateri
Produk akhir:
Ditambahkan keterangan judul
submateri yaitu ”pembelahan
sel dan sintesis protein”

2.

Penyajian
komponen

Produk awal:
Terdapat menu login
Produk akhir:
Tidak ada perubahan
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No.

Aspek yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tampilan polos tidak
bergambar, hanya terdapat
panduan pengerjaan kuis
Produk akhir:
 Terdapat tampilan submateri
dan background berupa
gambar senada dengan
desain QR Card kuis 1
 Kata ”masing-masing”
diubah menjadi setiap
 Angka 2 diubah menjadi
”dua”
Produk awal:
Tidak terdapat background/latar
belakang pada tampilan soal
Produk akhir:
Terdapat background berupa
gambar senada dengan QR
Card kuis 1
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No.

Aspek yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tampilan polos tidak
bergambar, hanya terdapat
panduan pengerjaan kuis
Produk akhir:
 Terdapat tampilan submateri
dan background berupa
gambar senada dengan desain
QR Card kuis 2
 Kata ”masing-masing”
diubah menjadi setiap
 Angka 2 diubah menjadi
”dua”

Produk awal:
Tidak terdapat background/latar
belakang pada tampilan soal
Produk akhir:
Terdapat background berupa
gambar senada dengan QR
Card kuis 2
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No.

Aspek yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tampilan polos tidak
bergambar, hanya terdapat
panduan pengerjaan kuis
Produk akhir:
 Terdapat tampilan submateri
dan background berupa
gambar senada dengan desain
QR Card kuis 3
 Kata ”masing-masing”
diubah menjadi setiap
 Angka 2 diubah menjadi
”dua”
Produk awal:
Tidak terdapat background/latar
belakang pada tampilan soal
Produk akhir:
Terdapat background berupa
gambar senada dengan QR
Card kuis 3
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No.

Aspek yang
dinilai

Produk awal

Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Tampilan polos tidak
bergambar, hanya terdapat
panduan pengerjaan kuis
Produk akhir:
 Terdapat tampilan submateri
dan background berupa
gambar senada dengan desain
QR Card kuis 4
 Kata ”masing-masing”
diubah menjadi setiap
 Angka 2 diubah menjadi
”dua”
Produk awal:
Tidak terdapat background/latar
belakang pada tampilan soal
Produk akhir:
Terdapat background berupa
gambar senada dengan QR
Card kuis 4
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Tabel 4.12 Komentar dan Revisi Guru Mata Pelajaran
No.
1.

Aspek yang
dinilai
Penyajian
komponen

Guru SMAN 1 Depok dan Guru SMA BOPKRI 1
Produk awal
Produk akhir

Keterangan
Produk awal:
Terdapat kata
”tentang” pada
judul kartu

Produk akhir:
Kata ”tentang”
dihilangkan
sehingga judul
kartu langsung
berfokus pada
objek
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Setelah dilakukan revisi berdasarkan komentar para ahli, diperoleh produk
akhir yang tampak pada tabel 4.13
Tabel 4.13 Gambaran Produk Akhir QR card
No.

Foto

Keterangan

1.

Tidak ada
perubahan

2.

Pengenalan satu
set kartu secara
keseluruhan
dengan judul ”QR
Card”

3.

Tidak ada
perubahan
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No.

Foto

Keterangan

4.

Penjelasan singkat
tentang materi sel
dengan judul ”sel”

5.

QR code pada
kartu berisi soalsoal evaluasi
pertemuan pertama
dengan judul
”komponen
kimiawi penyusun
sel”

6.

QR code pada
kartu berisi soalsoal evaluasi
pertemuan kedua
dengan judul
”struktur dan
fungsi sel”
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No.

Foto

Keterangan

7.

QR code pada
kartu berisi soalsoal evaluasi
pertemuan ketiga
dengan judul
”transpor melalui
membran sel”

8.

QR code pada
kartu berisi soalsoal evaluasi
pertemuan
keempat dengan
judul ”pembelahan
sel dan sintesis
protein”

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Pada penelitian ini produk akhir berupa prototype hasil revisi oleh
satu ahli materi, satu ahli media, dan dua guru mata pelajaran biologi
kelas XI. Revisi dilakukan berdasarkan komentar dan saran perbaikan
validator. Berdasarkan hasil penilaian telah dibuat beberapa perubahan
pada QR Card. Perubahan tersebut terdapat pada aspek konten/isi materi,
bahasa, penyajian komponen, dan kelengkapan komponen.
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Saran perbaikan oleh ahli materi, yaitu pada aspek konten/isi
materi dan bahasa telah diperbaiki sesuai dengan teori. Hasil perbaikan
dapat dilihat pada tabel 4.10. Jumlah soal yang diperbaiki dari keseluruhan
soal ada 18 butir soal. Soal kuis yang disajikan dalam QR Card secara
rinci dapat dilihat pada lampiran 6.
Saran perbaikan oleh ahli media, yaitu penyajian komponen dan
kelengkapan komponen. Penyajian komponen disarankan agar setiap
halaman kuis seharusnya memiliki desain senada dengan desain yang
terdapat pada kartu dalam hal warna dan motif tertentu. Penyajian desain
senada dimaksudkan agar serasi antara gambar dan tulisan yang terdapat
pada QR Card dan sistem. Desain senada juga dimaksudkan agar tetap
terlihat sebagai suatu kesatuan. Selain itu, desain warna diperlukan agar
dapat menarik perhatian siswa dalam mengerjakan soal kuis. Ahli media
juga menyarankan jika setelah scan QR code langsung menuju kuis tanpa
harus login akan lebih praktis. Penggunaan QR Card tanpa login memang
lebih praktis dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang di luar kelas.
Namun, peneliti tidak dapat mengikuti saran ahli karena sulit mengontrol
pengguna. Peneliti lebih berfokus pada pengembangan QR Card yang
diperuntukkan bagi kelas-kelas tertentu.

Mengontrol pengguna sangat

penting dilakukan agar guru sebagai pengelola kelas dapat mengetahui
siapa saja siswa yang berpartisipasi dalam mengerjakan soal kuis. Selain
itu guru dapat mengetahui siapa saja siswa yang mengalami peningkatan
maupun penurunan hasil evaluasi.
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Peneliti mewajibkan pengguna login menggunakan identitas
berupa Nomor Induk Siswa (NIS) dan password terlebih dahulu agar
pengguna dapat diketahui oleh admin atau orang yang mengelola basis
data/sistem. Admin memiliki halaman sendiri untuk menjalankan
fungsinya. Halaman admin dapat diakses menggunakan identitasnya
sendiri. Beberapa peran admin dalam penggunaan media evaluasi QR
Card adalah mengontrol sistem mulai dari pendaftaran akun siswa,
menginput dan mengedit soal-soal evaluasi, mengatur waktu pengerjaan
pada setiap soal, dan memberikan bobot setiap soal.
Selain fungsi admin, terdapat fungsi pengguna/user yaitu
mengerjakan soal-soal evaluasi yang telah disajikan oleh admin. Soal yang
disajikan oleh admin akan muncul pada halaman pengguna sehingga
ketika pengguna login akan muncul judul submateri dan panduan
pengerjaan kuis. Pengguna mengerjakan kuis berdasarkan waktu yang
sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan untuk mengerjakan tiap soal
evaluasi adalah dua menit. Pengaturan waktu, dikelola agar sesuai dengan
efektivitas waktu pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan waktu yang
singkat membuat siswa berusaha berpikir cepat untuk menjawab soal.
Pada aspek kelengkapan komponen disarankan agar setiap kuis
mempunyai judul submateri. Judul submateri tersebut dituliskan pada
setiap kartu. Penulisan judul submateri pada setiap kartu dimaksudkan
agar siswa lebih mudah menentukan kartu mana yang harus discan sesuai
dengan submateri yang dipelajari pada hari itu. Karena pada kartu
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dicantumkan judul submateri, maka submateri juga ditampilkan pada
sistem sehingga terlihat sinkron antara judul dan tampilan pada sistem.
Guru mata pelajaran biologi SMAN 1 Depok memberikan
komentar dan saran pada aspek penyajian komponen yakni soal sebaiknya
berfokus ke gambar. Saran ini dimaksudkan agar memudahkan siswa
menangkap materi dan lebih aktif dalam pembelajaran apabila
pembelajaran disandingkan dengan media gambar. Produk yang dihasilkan
berupa soal-soal kuis gambar dan tanpa gambar. Soal tanpa gambar
dirancang agar siswa tidak hanya menggunakan persepsi indera mata.
Selain itu, soal evaluasi seperti submateri ”komponen kimiawi penyusun
sel” sulit apabila diterapkan gambar.
Guru mata pelajaran biologi di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
memberi saran tentang salah satu perangkat pembelajaran, yaitu RPP. RPP
awal yang terlampir terdapat beberapa komponen yang kurang yaitu
alokasi waktu pertemuan dan tujuan pembelajaran belum mencakup KI 1.
Penambahan komponen RPP sesuai saran guru terlampir pada lampiran 2.
Saran kedua guru mata pelajaran terhadap aspek penyajian
komponen, yaitu kata ”tentang pada dua QR Card dihapus. Kartu yang
dimaksud adalah kartu dengan judul ”tentang QR Card” dan ”tentang sel”
agar langsung pada objeknya.
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F. Kendala/keterbatasan Penelitian
Peneliti mengalami kendala/keterbatasan dalam pengembangan
produk media pembelajaran QR Card biologi untuk materi sel kelas XI.
Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut.
1. Keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengembangkan database,
sehingga peneliti berkolaborasi dengan seorang tenaga ahli di bidang
IT
2. Penggunaan media pembelajaran QR Card biologi pada materi sel
hanya dapat digunakan dalam lingkup terbatas yakni pengguna yang
didaftar dan dikontrol oleh admin, belum dapat digunakan oleh
kalangan luas secara bebas
3. Variasi tampilan gambar masih terbatas.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan
tentang pengembangan produk media evaluasi QR Card biologi untuk
materi sel kelas XI, dapat disimpulkan bahwa.
1.

Pengembangan produk media evaluasi QR Card biologi untuk materi
sel kelas XI dikembangkan melalui lima langkah yaitu potensi dan
masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, dan
perbaikan desain.

2.

Produk pengembangan berupa media evaluasi QR Card biologi
untuk materi sel kelas XI termasuk dalam kategori ”sangat baik” atau
valid

B. Saran
Setelah dilakukan pengembangan media evaluasi QR Card biologi
untuk materi sel kelas XI, maka peneliti menyarankan beberapa hal
sebagai berikut.
1. Lebih banyak membaca buku dan internet mengenai materi yang akan
dikembangkan sehingga memperoleh referensi gambar yang menarik
minat siswa
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2. Kurangnya penguasaan teknologi dapat diatasi dengan kerja sama
antara guru atau lembaga pendidikan dengan tenaga IT. Kerja sama
untuk menghasilkan pengetahuan maupun produk berbasis teknologi
tertentu yang dapat digunakan dalam pembelajaran.
3. Peneliti sebaiknya mengembangkan rubrik penilaian produk agar
bentuk

evaluasi

oleh

validator

terhadap

produk

yang

telah

dikembangkan mengikuti acuan penilaian produk sehingga hasil
validasi lebih objektif.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Silabus Biologi Materi Sel Kelas XI
SILABUS
Nama sekolah

:

Kelas

: XI

Program/peminatan

: Biologi

Kompetensi Inti (KI):
KI 1 Spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 Sosial

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 Pengetahuan

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

KI 4 Keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi
Dasar (KD)
3.1 Menjelaskan
komponen
kimiawi
penyusun sel,
struktur,
fungsi, dan
proses yang
berlangsung
dalam sel
sebagai unit
terkecil
kehidupan
4.1 Menyajikan
hasil
pengamatan
mikroskopik
struktur sel
hewan dan
sel tumbuhan
sebagai unit
terkecil
kehidupan

IPK
3.1.1 Menelaah
komponen
kimiawi
penyusun sel
3.1.2 Menganalisis
struktur dan
fungsi organ
penyusun sel
3.1.3 Membandingk
an struktur sel
prokariotik dan
eukariotik
3.1.4 Mengkategorikan kelompok
organisme
prokarotik dan
eukariotik
3.1.5 Membedakan
struktur sel
hewan dan sel
tumbuhan
3.1.6 Mengkategorikan komponen
organel sel
hewan dan sel
tumbuhan

Materi
pokok
Komponen
kimiawi
penyusun
sel

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Sumber belajar
waktu
Penilaian
20 JP x a. Arif Priadi.
 Mengamati
diri,
45 menit
2010. Biologi
gambar padi dan
penilaian
SMA Kelas
jagung keterangan
sikap
XI. Jakarta:
yang ditayangkan
selama
Yudhistira.
oleh guru
diskusi, dan
b. Aryulina,
 Secara
penilaian
Diah.,
berkelompok
kognitif kuis
Muslim,
membahas
post
test
1
Choirul., dan
mengenai
Manaf
komponen
Syalfinaf.,
kimiawi sel yaitu
2010.
karbohidrat,
Biology 2A.
lemak, protein,
Jakarta: Esis.
dan asam nukleat
c. Irnaningtyas.
Struktur dan  Mengenal organelPenilaian
2014. Biologi
fungsi sel
diri,
organel sel lewat
untuk
penilaian
model sel
SMA/MA
sikap
 Melaksanakan
Kelas XI
selama
kegiatan
Kelompok
mengerjapembelajaran di
Peminatan
kan LKS,
laboratorium
Matematika
laporan
 Mengerjakan LKS
dan Ilmu
praktikum,
sesuai dengan
Alam.
dan
petunjuk
Jakarta:
penilaian
pengerjaan
Erlangga.
kognitif kuis
 Merumuskan
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Kompetensi
Dasar (KD)

IPK
4.1.1

Mengemukakan struktur sel
hewan dan sel
tumbuhan

Materi
pokok

Pembelajaran









masalah mengenai
praktikum
pengamatan sel
Menjawab
pertanyaan
sementara
berkaitan dengan
pertanyaan yang
terdapat dalam
LKS
Melakukan
pengamatan pada
umbi bawang
merah dan
preparat sel tikus
putih
Menjawab
pertanyaan pada
LKS mengenai
plasmolisis dan
menganalisis
perbedaan sel
hewan dan sel
tumbuhan
Mempresentasikan
hasil pengamatan

Penilaian
post test 2

Alokasi
waktu

Sumber belajar
d. Septianing,
Rasti. 2013.
Panduan
belajar
biologi 2A.
Jakarta:
Yudhistira.
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Kompetensi
Dasar (KD)

IPK

3.2 Menganalisis
berbagai
bioproses
dalam sel
yang
meliputi
mekanisme
transpor
membran,
reproduksi,
dan sintesis
protein
4.2 Membuat
model
tentang
bioproses
yang terjadi

3.2.1 Menyusun
mekanisme
transpor
membran
3.2.2 Membedakan
antara transpor
pasif dan
transpor aktif
3.2.3 Menganalisis
kegiatan dalam
kehidupan
sehari-hari yang
berkitan dengan
transpor
membran
3.2.4 Mengurutkan
mekanisme

Materi
pokok

Transpor
melalui
membran
sel

Pembelajaran

Penilaian

mengenai
perbedaan sel
hewan dan sel
tumbuhan
 Menyimpulkan
materi praktikum
dengan bantuan
pertanyaan dari
LKS
Penilaian
 Mengajukan
diri,
pendapat menurut
penilaian
pemahaman
sikap
peserta didik
selama
mengenai transpor
diskusi,
dan
sel dan fungsinya
penilaian
 Mengamati video
kognitif
kuis
yang ditayangkan
post test 3
guru mengenai
orang yang
menderita sakit
ginjal karena
terjadi akumulasi
asam amino yang
kemudian akan
mengkristal
menjadi batu ginjal

Alokasi
waktu

Sumber belajar
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Kompetensi
Dasar (KD)
dalam sel
berdasarkan
studi
literatur dan
percobaan

IPK
sintesis protein
3.2.5 Menganalisis
faktor yang
memengaruhi
sintesis protein
3.2.6 Mengurutkan
tahapan
pembelahan sel
3.2.7 Mengkorelasikan ciri dan
istilah dalam
pembelahan sel
4.2.1 Merancang
model
transportasi sel,
sintesis protein,
dan pembelahan
sel

Materi
pokok

Pembelahan sel dan
sintesis
protein

Pembelajaran
(berkaitan dengan
peristiwa difusi)
 Mencermati
mekanisme
transpor melalui
membran sel dan
perbedaan antara
transpor pasif dan
transpor aktif
 Memberikan
aragumen tentang
pengertian sintesis
protein
 Menjelaskan
perbedaan RNA
dan DNA?
 Mengamati
gambar mengenai
mekanisme
sintesis protein
 Menonton video
mengenai
mekanisme proses
pembelahan sel
 Menyebutkan
tempat terjadinya

Penilaian

Penilaian
diri,
penilaian
sikap
selama
diskusi,
hasil
diskusi, dan
penilaian
kognitif kuis
post test 4

Alokasi
waktu

Sumber belajar
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Kompetensi
Dasar (KD)

IPK

Materi
pokok

Menciptaka
n model
kreatif
transportasi
sel, sintesis
protein, dan
pembelahan
sel

Pembelajaran
sintesis protein
 Menganalisis
mekanisme
sintesis protein
 Mendiagramkan
mekanisme
pembelahan sel
 Membuat model
transportasi sel
 Membuat model
sintesis protein,
 Membuat model
pembelahan sel.
 Mempresentasikan
hasil model
transportasi sel,
sintesis protein,
dan pembelahan
sel dan melakukan
tanya jawab

Penilaian

Penilaian
sikap
selama
mengerjaka
n produk
diwakili
penilaian
LKS, dan
penilaian
psikomotor
melalui
presentasi

Alokasi
waktu

Sumber belajar
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas / Semester

: XI MIPA

Program

: MIPA

Materi pokok

: SEL

Alokasi waktu

: 20 JP x 45 menit

A. Kompetensi Inti
KI 1 dan 2
Kompetensi sikap spiritual: Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya
Kompetensi sikap sosial yaitu ditunjukan dengan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsive dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3
KI 4
Memahami, menerapkan, dan menganalisis Mengolah, menalar, dan
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, menyaji dalam ranah
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin konkret
dan
ranah
tahunya
tentang
ilmu
pengetahuan, abstrak terkait dengan
teknologi, seni, budaya, dan humaniora pengembangan
dari
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, yang dipelajarinya di
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab sekolah secara mandiri,
fenomena dan kejadian, serta menerapkan bertindak secara efektif
pengetahuan prosedural pada bidang kajian dan kreatif, serta mempu
yang spesifik sesuai dengan bakat dan menggunakan metoda
minatnya untuk memecahkan masalah
sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Kompetensi Dasar
3.1

Menjelaskan komponen
kimiawi penyusun sel,
struktur, fungsi, dan proses
yang berlangsung dalam sel
sebagai unit terkecil
kehidupan

4.1

Menyajikan hasil
pengamatan
mikroskopik struktur sel
hewan dan sel tumbuhan
sebagai unit terkecil
kehidupan

2. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1
3.1.2

4.1.1

Menelaah komponen kimiawi penyusun sel
Menganalisis struktur dan fungsi masing-masing organ
penyusun sel
Membandingkan struktur sel prokariotik dan eukariotik
Mengkategorikan kelompok organisme prokarotik dan
eukariotik
Membedakan struktur sel hewan dan sel tumbuhan
Mengkategorikan komponen organel sel hewan dan sel
tumbuhan
Mengemukakan struktur sel hewan dan sel tumbuhan

3.2.1

Meng mengurutkan mekanisme transpor membran

3.2.2

Membedakan antara transpor pasif dan transpor aktif

3.2.3

Menganalisis kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

berkaitan dengan transpor membran
3.2.4 Mengurutkan mekanisme sintesis protein
3.2.5

Menganalisis faktor yang mempengaruhi sintesis protein

3.2.6

Mengurutkan tahapan pembelahan sel

3.2.7

Mengkorelasikan ciri dan istilah dalam pembelahan sel

4.2.1

Merancang model transportasi sel, sintesis protein, dan
pembelahan sel
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran berbasis eksperimen siswa dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam
menganalisis hubungan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan
fungsi sel, transpor melalui membran sel, pembelahan sel, sintesis protein
dan kaitannya dengan kehidupan, serta memiliki sikap tanggung jawab,
disiplin, dan bekerja sama
D. Materi Pembelajaran
Faktual

: Sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup

Konseptual

: Transpor zat melalui membran, sintesis protein, dan
reproduksi sel

Prosedural

: Mekanisme transpor sel, sintesis protein, dan pembelahan
sel

Metakognitif : Membuat model mekanisme transpor sel
E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan

: Saintifik

2. Metode

: Diskusi, tanya jawab, dan praktik

3. Model

: Discovery based learning

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media pembelajaran
a. LCD dan proyektor
b. Laptop
c. Video
d. Power point
e. Model organel-organel sel
f. Internet
g. Papan tulis
h. Lembar Kerja Siswa
i. QR Card
j. Handphone
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2. Sumber belajar
a. Arif Priadi. 2010. Biologi SMA Kelas XI. Jakarta: Yudhistira.
b. Aryulina, Diah., Muslim, Choirul., dan Manaf Syalfinaf., 2010.
Biology 2A. Jakarta: Esis.
c. Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
d. Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A. Jakarta:
Yudhistira.
G. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Pembelajaran
Pembuka

Apersepsi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Siswa menyiapkan fisik
kelas yakni (kebersihan,
kerapian berpakaian, dan
posisi tempat duduk),
kesiapan diri (alat tulis
dan bahan belajar),
memberi salam
 Guru bersama dengan
siswa melakukan
renungan pagi dan
menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan
berdoa
 Guru mengawali kegiatan
dengan mengucapkan
salam dan mengecek
kehadiran siswa
 Guru bertanya kepada
siswa ”apa itu sel, dan apa
fungsi sel bagi kehidupan”

20
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran
Motivasi

Orientasi

Organisasi
Inti

Stimulasi

Identifikasi
masalah

Pengumpulan
data

Deskripsi Kegiatan
 Setelah mendengar
berbagai argumen siswa,
guru menjawab ”sel
adalah unit terkecil dan
penting bagi kehidupan
makluk hidup karena
merupakan penyusun
jaringan tubuh”
 Guru kembali bertanya
”adakah yang dapat
menyebutkan bagianbagian sel beserta
fungsinya?”
 Siswa diberi penjelasan
oleh guru mengenai KD,
indikator, dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai hari ini
 Guru membagi siswa ke
dalam 2 kelompok
 Siswa mengamati gambar
padi dan jagung
keterangan yang
ditayangkan oleh guru
 Siswa diarahkan ke materi
pembelajaran dengan
pertanyaan penuntun
’’gambar apakah yang
kalian lihat, terdapat
kandungan apa pada
tanaman padi dan
jagung?”
 Siswa menjawab
pertanyaan yang diberikan
guru
 Siswa menulis poin-poin
penting yang disampaikan
oleh guru pada buku
catatan masing-masing
 Siswa bertanya mengenai
hal-hal yang belum
dimengerti

Alokasi
Waktu

140
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran
Pengolahan
data

Verifikasi

Generalisasi
Penutup

Deskripsi Kegiatan
 Peserta didik secara
berkelompok membahas
mengenai komponen
kimiawi penyusun sel
(satu kelompok membahas
komponen kimiawi sel
(karbohidrat dan lemak,
sedangkan kelompok yang
satu lagi membahas
mengenai komponen
kimiawi protein dan asam
nukleat, struktur dan
fungsi sel tumbuhan)
 Guru memberikan
penegasan mengenai
komponen kimiawi
penyusun sel dan
membenarkan jawaban
siswa yang keliru
 Siswa menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari
 Siswa menjawab
pertanyaan guru sebagai
review pembelajaran
 Bersama guru siswa
membuat kesimpulan
 Siswa melakukan post
test 1 dengan judul
”komponen kimiawi
penyusun sel” berupa
kuis pembelajaran online
menggunakan media
evaluasi QR Card yang
dipandu oleh guru
 Guru menyampaikan
rencana pembelajaran
pada pertemuan
berikutnya, yaitu akan
dilaksanakan praktikum
dan siswa diwajibkan
untuk membawa jas lab,
masker, dan sarung

Alokasi
Waktu

20
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

tangan.
 Siswa mengakhiri
pembelajaran dengan doa
Pertemuan 2
Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Pembelajaran
Pembuka

Apersepsi

Motivasi

Orientasi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Siswa memberi salam
 Guru bersama dengan
siswa melakukan
renungan pagi dan
menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan
berdoa
 Guru mengawali
kegiatan dengan
mengucapkan salam dan
mengecek kehadiran
siswa
 Guru bertanya kepada
siswa ”apa perbedaan sel
prokariotik dan
eukariotik?”
 Guru memperkenalkan
organel-organel sel
menggunakan model
organel sel, siswa
menjawab nama organel
yang ditunjukkan oleh
guru
 Setelah mendapatkan
jawaban dari siswa, guru
memberikan penjelasan
dan klarifikasi terkait
jawaban siswa.
 Siswa diberi penjelasan
oleh guru mengenai
tujuan pembelajaran hari
ini

20
Menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

Kegiatan

Sintak
Pembelajaran
Organisasi

Inti

Praktikum :
Penyajian
fenomena dan
observasi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Siswa diarahkan oleh
guru menuju
laboratorium

Siswa
mendengarkan
penjelasan guru terkait
LKS yang harus diisi
 Siswa menuju meja alat
dan bahan yang sudah
dipersiapkan untuk
melakukan praktikum
Merumuskan
 Siswa merumuskan
masalah
masalah mengenai
praktikum pengamatan
sel
Menyusun
 Siswa menjawab
hipotesis
pertanyaan yang
terdapat dalam LKS
Mengumpulkan  Siswa melakukan
data
pengamatan pada umbi
bawang merah dan
preparat sel tikus putih
dibimbing guru
 Siswa mencatat hasil
pengamatan
Menganalisis
 Siswa menjawab
data
pertanyaan pada LKS
mengenai plasmolisis
dan menganalisis
perbedaan sel hewan
dan sel tumbuhan
 Siswa
mempresentasikan hasil
pengamatan mengenai
perbedaan sel hewan
dan sel tumbuhan
Menyusun
 Siswa menyimpulkan
kesimpulan
materi praktikum
dengan bantuan
pertanyaan dari LKS


140
menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

Kegiatan
Penutup

Pertemuan 3
Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Guru melakukan
klarifikasi dan evaluasi
terhadap kegiatan
praktikum
 Guru bersama siswa
menarik kesimpulan
pada praktikum yang
telah dilaksanakan
 Siswa melakukan post
test 2 berjudul
“struktur dan fungsi
sel” berupa kuis
pembelajaran online
menggunakan media
evaluasi QR Card yang
dipandu oleh guru
 Siswa mendengarkan
penjelasan guru terkait
tugas laporan praktikum
yang akan dibuat
berdasarkan hasil
pengamatan
 Siswa mengakhiri
pembelajaran dengan
doa

20
menit

Sintak
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran
Pembuka
 Siswa menyiapkan fisik
kelas yakni (kebersihan,
kerapian berpakaian, dan
posisi tempat duduk),
kesiapan diri (alat tulis
dan bahan belajar),
memberi salam
 Guru bersama dengan
siswa melakukan
renungan pagi dan
menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan
berdoa

Alokasi
Waktu
20
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Apersepsi

Motivasi

Orientasi

Organisasi
Inti

Stimulasi

Deskripsi Kegiatan
 Guru mengawali kegiatan
dengan mengucapkan
salam dan mengecek
kehadiran siswa

Alokasi
Waktu

 Guru bertanya kepada
siswa ”apa itu transpor sel
dan apa fungsinya bagi
kehidupan?”
 Setelah mendengar
berbagai argumen siswa,
guru meluruskan jawaban
dengan menjelaskan
bahwa ’’transpor sel
merupakan perpindahan
atau pergerakan yang
memanfaatkan energi
untuk mengeluarkan dan
memasukkan ion-ion
molekul melalui membran
sel, fungsinya untuk
memelihara keseimbangan
molekul-molekul kecil di
dalam sel”
 Guru kembali bertanya
”adakah yang dapat
menyebutkan dua jenis
transpor sel?”
 Siswa menjawab
pertanyaan guru
 Siswa diberi penjelasan
oleh guru mengenai KD,
indikator, dan tujuan
pembelajaran yang dicapai
hari ini
 Guru membagi siswa ke
dalam dua kelompok
 Siswa mengamati video
yang ditayangkan guru
mengenai orang yang
menderita sakit ginjal
karena terjadi akumulasi
asam amino yang

140
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Identifikasi
masalah

Pengumpulan
data

Pengolahan
data

Verifikasi

Generalisasi

Deskripsi Kegiatan
kemudian akan
mengkristal menjadi batu
ginjal (berkaitan dengan
peristiwa difusi)
 Siswa diarahkan ke materi
pembelajaran dengan
pertanyaan penuntun
”bagaimana perbedaan
antara transpor aktif dan
transport pasif? Mengapa
transpor aktif
membutuhkan energi?”
 Siswa menjawab
pertanyaan yang diberikan
guru
 Siswa menulis poin-poin
penting yang disampaikan
oleh guru pada buku
catatan masing-masing
 Siswa bertanya mengenai
hal-hal yang belum
dimengerti
 Peserta didik secara
berkelompok (satu
kelompok membahas
transpor aktif, satu
kelompok lagi membahas
transpor pasif) mencermati
mekanisme transpor
melalui membran sel, dan
perbedaan antara transpor
pasif dan transpor aktif
 Guru memberikan
penegasan mengenai
transpor sel dan
membenarkan jawaban
siswa yang keliru
 Siswa menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari

Alokasi
Waktu
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Kegiatan
Penutup

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
 Siswa menjawab
pertanyaan guru sebagai
review pembelajaran
 Bersama guru siswa
membuat kesimpulan
 Siswa melakukan post
test 3 dengan judul
”transpor melalui
membran sel” berupa
kuis pembelajaran online
menggunakan media
evaluasi QR Card dengan
submateri ”transpor
melalui membran sel”
yang dipandu oleh guru
 Guru menyampaikan
rencana pembelajaran
pada pertemuan
berikutnya, yakni
membahas tentang
sintesis protein
 Siswa mengakhiri
pembelajaran dengan doa

Alokasi
Waktu
20
menit

Pertemuan 4
Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran
Pembuka
 Siswa menyiapkan fisik
kelas yakni (kebersihan,
kerapian berpakaian, dan
posisi tempat duduk),
kesiapan diri (alat tulis
dan bahan belajar), dan
memberi salam
 Guru bersama dengan
siswa melakukan
renungan pagi dan
menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan
berdoa
 Guru mengawali kegiatan

Alokasi
Waktu
20
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Apersepsi



Motivasi






Orientasi



Organisasi



dengan mengucapkan
salam dan mengecek
kehadiran siswa
Guru bertanya kepada
siswa ”apa itu sintesis
protein dan bagaimana
cara sel memperbanyak
diri?”
Setelah mendengar
berbagai argumen siswa,
guru menjawab ”sintesis
protein merupakan
pembentukan protein
melibatkan sintesis RNA
yang dipengaruhi oleh
DNA, Sel dapat
memperbanyak diri
dilakukan dengan
membentuk sel-sel baru
melalui proses yang
disebut pembelahan atau
reproduksi sel”
Guru kembali bertanya
”adakah yang dapat
menjelaskan apa
perbedaan RNA dan
DNA?”
Siswa menjawab
pertanyaan guru
Siswa diberi penjelasan
oleh guru tujuan
pembelajaran hari ini
Guru membagi siswa ke
dalam 6 kelompok. siswa
diatur untuk duduk
bersama dengan teman
kelompoknya

Alokasi
Waktu
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Kegiatan
Inti

Sintak
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran
Stimulasi
Sub topic 1 : Sintesis
protein
 Siswa mengamati gambar
mengenai
mekanisme
sintesis protein
Sub topic 2 : Pembelahan
sel
 Siswa menonton video
mengenai mekanisme
proses pembelahan sel
Identifikasi
Sub topic 1
masalah
 Siswa diarahkan pada
materi yang dipelajari
dengan pertanyaan
panduan yang diberikan
oleh guru ”sintesis protein
berlangsung dimana?”
 siswa dapat bertanya
”mengapa ribosom
menjadi tempat untuk
sintesis protein?”
Sub topic 2
 Siswa diarahkan pada
materi yang dipelajari
dengan pertanyaan
panduan yang diberikan
oleh guru ”mengapa sel
harus melakukan
reproduksi?”
 Pertanyaan
yang
diharapkan dari siswa
“apakah
kasus
bayi
kembar
siam
ada
kaitannya dengan proses
pembelahan sel?”
 Siswa menjawab
pertanyaan guru
Pengumpulan  Siswa menuliskan
data
informasi yang
disampaikan guru
mengenai materi sintesis
protein dan maupun
materi pembelahan sel

Alokasi
Waktu
140
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Pengolahan
data

Verivikasi

Generalisasi
Penutup

Deskripsi Kegiatan
 Siswa bertanya mengenai
hal yang belum
dimengerti
 Siswa secara
berkelompok
menganalisis mekanisme
sintesis protein
berdasarkan studi literatur
dan mendiagramkan
mekanisme pembelahan
sel
 Guru memberikan
penegasan mengenai
mekanisme sintesis
protein dan mekanisme
pembelahan sel
 Siswa menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari
 Siswa melakukan post
test 4 berupa kuis
pembelajaran online
menggunakan media
evaluasi QR Card
dengan submateri
”pembelahan sel dan
sintesis protein” yang
dipandu oleh guru
 Bersama dengan guru,
siswa membuat
kesimpulan
 Guru memberikan
informasi tentang
mekanisme transportasi
sel, sintesis protein, dan
pembelahan sel.
 Siswa mendengarkan
rencana pembelajaran
pada pertemuan
berikutnya yaitu
membuat model
transportasi sel, sintesis

Alokasi
Waktu

20
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan











protein, dan pembelahan
sel.
Siswa dibagi dalam 3
kelompok untuk
membuat model
transportasi sel, sintesis
protein, dan pembelahan
sel
Setiap kelompok
mengambil undian
terkait topik materi yang
akan dibahas pada
pertemuan berikutnya
Guru meminta siswa
mencari informasi
berdasarkan topik yang
diperoleh setiap
kelompok
Guru menyampaikan
aspek yang dinilai
berdasarkan rubrik
penilaian.
Siswa mengakhiri
pembelajaran dengan doa

Alokasi
Waktu

Pertemuan 5
Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran
Pembuka
 Siswa menyiapkan fisik
kelas yakni (kebersihan,
kerapian berpakaian, dan
posisi tempat duduk),
kesiapan diri (alat tulis
dan bahan belajar),
memberi salam
 Guru bersama dengan
siswa melakukan
renungan pagi dan
menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan
berdoa

Alokasi
Waktu
20
menit
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Apersepsi

Motivasi

Orientasi

Organisasi
Inti

Stimulasi

Identifikasi
masalah

Pengumpulan
data

Pengolahan
data

Deskripsi Kegiatan
 Guru mengawali kegiatan
dengan mengucapkan
salam dan mengecek
kehadiran siswa

Alokasi
Waktu

 Guru bertanya kepada
siswa ”apakah sudah
siswa siap untuk bekerja
dan melakukan presentasi
hari ini?”
 Siswa melakukan review
terkait materi sel,
transportasi sel, sintesis
protein, dan pembelahan
sel.
 Siswa diberi penjelasan
oleh guru mengenai
tujuan pembelajaran hari
ini
 Siswa bergabung dengan
kelompok yang sudah
dibagi sebelumnya
 Siswa mencermati video
cara membuat model
transportasi sel, sintesis
protein, dan pembelahan
sel
 Siswa menanyakan halhal yang kurang
dipahami dan kendala
yang ditemukan dalam
persiapan pembuatan
model berdasarkan video
yang ditayangkan
 Siswa mencatat langkahlangkah kerja
berdasarkan video yang
diamati dan solusi terkait
kendala yang dialami


Siswa berkelompok
membuat model transpor
sel, sintesis protein, dan
pembelahan sel

140
Menit
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Kegiatan

Penutup

Sintak
Pembelajaran
Verifikasi


Deskripsi Kegiatan

Siswa mempresentasikan
hasil model transpor sel,
sintesis protein, dan
pembelahan sel di depan
kelas dan melakukan
tanya jawab
 Guru memberikan
penegasan kepada setiap
kelompok mengenai
model transpor sel,
sintesis protein, dan
pembelahan sel yang
dihasilkan siswa
 Guru menyampaikan
rencana pembelajaran
selanjutnya yaitu materi
baru tentang jaringan
hewan dan tumbuhan
 Siswa menutup pelajaran
dengan doa

Alokasi
Waktu

20
menit
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Lampiran 3. Penilaian Hasil Belajar
H. Penilaian Hasil Belajar
1. Penilaian kognitif
Kuis 1, 2,3 dan 4 (post test)
𝐵

Skor = ×100
𝑁

Keterangan
B : Jumlah item yang dijawab benar
N : Jumlah item soal pilihan ganda
2. Rubrik penilaian afektif dan psikomotor
a. Afektif
No

Nama
siswa

Aspek penilaian
Sistematika
penyampaian
isi materi

Keberanian

Jumlah
skor

Nilai

Antusias

Rubrik penilaian afektif
No

Aspek

Kriteria

Skor
(1-3)

1.

Sistematika
penyampaian
isi materi

1. Menyampaikan proses model
transportasi sel, sintesis protein,
dan pembelahan sel tidak secara
berurutan
2. Menyampaikan proses model
transportasi sel, sintesis protein,
dan pembelahan sel tetapi hanya
satu aspek yang berurutan.
3. Menyampaikan proses model
transportasi sel, sintesis protein,
dan pembelahan sel secara
berurutan

1
2
3
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No
2.

3.

Aspek
Keberanian

Kriteria
1. Tidak berani maju ke depan kelas
2. Menunggu disuruh oleh guru baru
maju ke depan kelas
3. Inisiatif maju kedepan kelas

Skor
(1-3)
1
2
3

Antusias

1. Tidak memberikan peluang kepada
1
temannya untuk bertanya dan
berdiskusi
2
2. Memberikan peluang diskusi,
tetapi mengabaikan pertanyaan
yang diberikan temannya
3
3. Memberikan peluang diskusi di
kelas dan menjawab pertanyaan
yang diajukan dengan tepat
Skor = skor perolehan/6 x 100
b. Psikomotor
No.
Nama
Aspek penilaian
Jumlah skor
Nilai
siswa
Komunikasi
Gestur

Rubrik penilaian psikomotor
No.
1.

Aspek
Komunikasi

Kriteria
1. Tidak menggunakan Bahasa
Indonesia yang baku dan tidak
menjawab pertanyaan yang
diajukan teman
2. Tidak menggunakan Bahasa
Indonesia yang baku atau tidak
menjawab pertanyaan yang
diajukan teman

Skor
(1-3)
1

2
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No.

Aspek

2.

Gestur

Kriteria

Skor
(1-3)

3. Menggunakan Bahasa
Indonesia yang baku dan
menjawab pertanyaan dari
teman
1. Menundukkan kepala saat
presentasi
2. Melihat ke langit-langit saat
presentasi
3. Pandangan kearah audience

3

1
2
3

Skor = skor perolehan/6 x 10.
c. Lembar pengamatan sikap selama diskusi
Nama
siswa

Kerja-

Toleransi

Keaktifan

Menghargai
pendapat

Total
skor

Nilai

Sama

Rubrik pengamatan sikap selama diskusi
No.
1.

2.

Aspek
Kerja sama

Toleransi

Kriteria
1. Tidak berdiskusi dan tidak
mencari sumber jawaban
dari pertanyaan yang
tercantum pada LKS
2. Tidak berdiskusi atau tidak
mencari sumber jawaban
dari pertanyaan yang
tercantum pada LKS
3. Totalitas dalam berdiskusi
dan mencari sumber
jawaban dari pertanyaan
yang tercantum pada LKS
1. Memotong pembicaraan
teman tanpa ijin
menyanggah

Skor (1-3)
1

2

3

1
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No.

3.

Aspek

Kriteria
2. Memotong pembicaraan
teman, tapi ijin
menyanggah
3. Mendengarkan pendapat
baru ijin menyanggah
1. Tidak aktif dalam bertanya
dan menyampaiakan
pendapat
2. Tidak aktif dalam bertanya
atau tidak menyampaiakn
pendapat
3. Aktif dalam bertanya dan
menyampaikan pendapat

Keaktifan

4.

Skor (1-3)
2
3
1
2
3

Menghargai
pendapat
teman

1. Tidak menjawab
pertanyaan teman dan
tidak menerima masukan
2. Tidak menjawab
pertanyaan teman atau
tidak menerima masukan
3. Menjawab pertanyaan
teman dan menerima
masukan
Skor = skor perolehan/12 x 100

1
2
3

d. Pengamatan Sikap Selama Mengerjakan LKS
Petunjuk : Berilah tanda check list (√) pada pilihan 1, 2, 3 atau 4
berdasarkan pekerjaan siswa dalam LKS !
Kelompok
1.
2.
3.
Dst
Keterangan:
1 : kurang
2 : cukup
3 : baik
4 : baik sekali

Jujur
1

2

3

Disiplin
4

1

2

3

Kerjasama
4

1 2

3 4

Skor
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Rubrik Penilaian Afektif Lembar Kerja Siswa (LKS)
Aspek
yang
dinilai

Aturan
penilaian

Keterangan

Jujur

1
2
3

Disiplin

1
2

Menyontek satu kali atau lebih dari satu kali.
Bertanya kepada teman untuk melengkapi jawaban
Tidak meyontek dan mengerjakan tugas secara
mandiri
Tidak mengumpulkan LKS
Waktu pengumpulan LKS tidak tepat waktu
ketentuan.
Mengumpulkan tepat waktu ketentuan

3
Kerjasama

1
2

Mengabaikan temannya mengerjakan sendiri
Berusaha mencari tahu jawaban lewat buku maupun
internet
3
Aktif memberikan pendapat untuk melengkapi tugas
kelompok
NILAI AFEKTIF MAKSIMAL = (Skor Perolehan/9) x 100
e. Format penilaian laporan praktikum
Kelompok

:

Kelas

:

Tugas

:

Tanggal

:

No.
1.
2.
3.
4.

Lembar Penilaian Laporan

Aspek yang dinilai

Sistematika laporan
Kelengkapan laporan
Ketepatan pemilihan kosakata
Kemampuan siswa menjelaskan
isi laporan
5.
Ketepatan waktu dalam
mengumpulkan laporan
Skor = skor perolehan/15 x 100 = 100

Skor Maksimal
3
3
3
3
3

Skor yang
diperoleh
Siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121

Rubrik penilaian laporan
No.
1.

Aspek
Sistematika
laporan

-

2.

Kelengkapan
laporan

-

-

3.

Ketepatan
pemilihan kosa
kata

-

4.

5.

Kemampuan
siswa
menguasai
laporan

-

Kedisiplinan
pengumpulan
laporan

-

-

-

Kriteria
Skor (1-3)
Laporan dibuat sesuai sistematika
3
penulisan, jelas terbaca, dan
benar sesuai teori
Laporan dibuat sesuai sistematika
2
penulisan, jelas terbaca, tetapi
teori tidak tepat
Laporan dibuat dengan
1
sistematika yang salah, tidak jelas
terbaca, dan tidak sesuai teori
Laporan dibuat secara lengkap
3
sesuai komponen (latar belakang,
tujuan, manfaat, dasar teori,
metode, hasil dan pembahasan,
kesimpulan, dan daftar pustaka)
Laporan dibuat tanpa hasil dan
2
pembahasan, kesimpulan, dan
daftar pustaka (kurang 3
komponen laporan )
Laporan dibuat tidak lengkap
(kurang 4-6 komponen)
1
Menggunakan SPOK dan kata3
kata yang terdapat dalam KBBI
Tidak menggunakan SPOK atau
2
kata-kata yang terdapat dalam
KBBI
Menggunakan kosakata yang
1
salah dan tidak terdapat dalam
KBBI
Menguasai latar belakang,
3
metode, hasil, dan kesimpulan
Menguasai latar belakang,
2
metode, dan hasil
Menguasai latar belakang saja
1
(menguasai 1 aspek)
Tepat waktu dalam
3
mengumpulkan tugas
Telat 1 hari dalam
2
mengumpulkan tugas
1
Telat 2 hari dalam
mengumpulkan tugas
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Lampiran 4. Lembar Kerja Siswa
LEMBAR KERJA SISWA
Mata Pelajaran

: Biologi

Model

: Eksperimen

Judul

: Melakukan pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan

Kelas

: XI/1

a. Tujuan
Siswa

mampu

menggunakan

mikroskop

untuk

mengamati

dan

membedakan perbedaan sel hewan dan tumbuhan
b. Alat dan bahan
a. Mikroskop
b. Kaca benda
c. Kaca penutup
d. Pinset
e. Pipet tetes
f. Alat tulis
g. Pensil warna
h. Bawang merah
i. Preparat sel tikus putih
j. Yodium/betadine
c. Langkah kerja
Praktikum sel hewan
1. Letakkan preparat sel tikus putih di bawah mikroskop
2. Amatilah bagian-bagaian sel
Praktikum sel tumbuhan
1. Kupas lapisan epidermis dari bawang merah menggunakan pisau dan
pinset, kemudian patahkan.
2. Lepaskan lapisan epidermis yang tersisa
3. Letakkan di atas kaca benda
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4. Beri setetes larutan yodium untuk mewarnai sel menggunakan teknik
pengairan (teteskan melalui bagian tepi kaca penutup) buang
kelebihannya dengan tissu
5. Tutup kaca benda menggunakan kaca penutup
6. Amatilah di bawah mikroskop. Lakukan pengamatan dari perbesaran
terendah kemudian ke perbesaran tinggi
7. Gambar dan beri warna bagian-bagian sel
d. Hipotesis
Apakah terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
e. Hasil pengamatan
No.

Gambar sel

Keterangan
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f. Bahan diskusi
1. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian sel (organel sel) beserta
fungsinya berdasarkan hasil pengamatan Anda!
2. Apakah peran pewarnaan dalam pembuatan preparat sel tumbuhan?
3. Jelaskan peristiwa dan proses terjadinya plasmolisis
g. Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Lampiran 5. Kisi-Kisi Soal Materi Sel Kelas Xi
KISI-KISI SOAL MATERI SEL KELAS XI
KUIS 1
No.
1.

Kompetensi dasar

Materi

3.1 Menjelaskan komponen
kimiawi penyusun sel,
struktur, fungsi, dan
proses yang berlangsung
dalam sel sebagai unit
terkecil kehidupan
4.1 Menyajikan hasil
pengamatan mikroskopik
struktur sel hewan dan sel
tumbuhan sebagai unit
terkecil kehidupan

Komponen
kimiawi
penyusun
sel

Kelas/sem
Indikator soal
ester
XI/1
3.1.1 Menelaah
komponen
kimiawi
penyusun sel
3.1.2

Menganalisis
struktur dan
fungsi
masingmasing organ
penyusun sel

Level
kognitif
C4

Bentuk
soal
Pilihan
ganda

C4

Pilihan
ganda

Nomor
Kunci
soal
Jawaban
1
D
2
A
3
C
4
B
5
B
6
7
8
9
10

A
A
A
E
A
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KUIS 2
No.
2.

Kompetensi dasar

Materi

3.1 Menjelaskan komponen
kimiawi penyusun sel,
struktur, fungsi, dan
proses yang berlangsung
dalam sel sebagai unit
terkecil kehidupan
4.1 Menyajikan hasil
pengamatan mikroskopik
struktur sel hewan dan sel
tumbuhan sebagai unit
terkecil kehidupan

Perbedaan
sel hewan
dan sel
tumbuhan

Kelas/
semester
XI/1

Indikator soal

Level
kognitif
C5

Bentuk
soal
Pilihan
ganda

Nomor
soal
1
2
3

Kunci
jawaban
D
D
B

Pilihan
ganda

4
5

C
A

3.1.3

Membandingkan struktur sel
prokariotik dan
eukariotik

3.1.4

Mengkategorikan kelompok
organisme
prokarotik dan
eukariotik

C2

3.1.5

Membedakan
struktur sel
hewan dan sel
tumbuhan
Mengkategorikan komponen
masing-masing
organel sel
hewan dan sel
tumbuhan

C2

6

B

C2

7
8
9
10

C
A
C
E

3.1.6
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KUIS 3
No.
3.

Kompetensi dasar

Materi

3.2 Menganalisis berbagai
bioproses dalam sel yang
meliputi mekanisme
transpor membran,
reproduksi, dan sintesis
protein
4.2 Membuat model tentang
bioproses yang terjadi
dalam sel berdasarkan
studi literatur dan
percobaan

Transport
sel

Kelas/
semester
XI/1

Indikator soal
3.2.1

Mengurutkan
mekanisme
transpor
membrane
3.2.2 Membedakan
antara transpor
pasif dan
transpor aktif
3.2.3 Menganalisis
kegiatan dalam
kehidupan seharihari mengenai
transpor
membrane

Level
kognitif
C3

Bentuk
soal
Pilihan
ganda

Nomor
soal
1
2

Kunci
jawaban
B
A

C2

Pilihan
ganda

3

C

4
5
6
7
8
9
10

A
A
C
A
E
C
B

C4
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KUIS 4
No.
4.

Kompetensi dasar

Materi

3.2 Menganalisis berbagai
bioproses dalam sel
yang meliputi
mekanisme transport
membran, reproduksi,
dan sintesis protein
4.2 Membuat model tentang
bioproses yang terjadi
dalam sel berdasarkan
studi literatur dan
percobaan

Pembelaha
n sel
kaitannya
dengan
sintesis
protein

Kelas/
semester
XI/1

Indikator soal

Level
kognitif
C3

Bentuk
soal
Pilihan
ganda

Nomor
soal
1
2

Kunci
jawaban
B
E

Pilihan
ganda

3
4
5

B
B
A

6
7

A
C

8
9
10

A
B
D

3.2.4

Mengurutkan
mekanisme
sintesis protein

3.2.5

Menganalisis
faktor yang
mempengaruhi
sintesis protein

C4

3.2.6

Mengurutkan
tahapan
pembelahan sel

C3

3.2.7

Mengkorelasikan ciri dan
istilah dalam
pembelahan sel

C4

Pilihan
ganda
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Lampiran 6. Soal dalam QR Card
KUIS 1
KOMPONEN KIMIAWI PENYUSUN SEL
(POST TEST)
1. Dari 5 senyawa dibawah ini, manakah yang tidak termasuk
monosakarida?
a. Ribosa
b. Glukosa
c. Galaktosa
d. Maltosa
e. Gliseraldehid
JAWABAN - D
Penjelasan
Senyawa-senyawa yang termasuk monosakarida yaitu : gliseraldhid,
ribosa, glukosa, galaktosa, dihidroksiaseton, ribulose, dan fruktosa.
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
2. Memiliki sifat ambivalen terhadap air karena memiliki ekor
hidrokarbon yang bersifat hidrofobik. Ciri yang dimaksud merupakan
ciri dari senyawa…
a. Fosfolipid
b. Steroid
c. Lipid
d. Sfingolipid
e. Lilin
JAWABAN – A
Penjelasan
Ciri yang dimaksud adalah ciri senyawa fosfolipid.
Fosfolipid menunjukkan sifat ambivalen terhadap air karena memiliki
ekor hidrokarbon yang bersifat hidrofobik (tidak memiliki afinitas
terhadap air) dan kepala dengan gugus fosfat yang bersifat hidrofilik
(memiliki afinitas terhadap air). Fosfolipid merupakan komponen
utama membrane sel.
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
3. Perubahan bentuk konformasi asli karena perubahan kondisi
lingkungan, identik terjadi pada senyawa…
a. Ribosa
b. Trigliserida
c. Alanin
d. Selobiosa
e. Polinukleotida
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JAWABAN – C
Penjelasan
 Jawaban yang tepat adalah alanin karena alanin merupakan
jenis asam amino. Semua jenis protein merupakan polimer
yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino yaitu:
glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin,
triptofan, prolin, serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin,
glutamin, asam aspartate, asam glutamate, lisin, arginine, dan
histidine.
Konformasi adalah sebuah penataan ruang tertentu dari sebuah
atom-atom dalam molekul
 Ribosa tergolong dalam monosakarida (karbohidrat)
 Trigliserida atau lemak
 Selobiosa berasal dari hidrolisis selulosa dan terdiri atas dua
molekul glukosa
 Asam nukleat merupakan polinukleotida yaitu suatu polimer
yang satuan penyusunnya adalah nukleotida
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
4. Sel hati memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak hingga
mencapai jutaan ribosom berfungsi untuk mengubah m-RNA menjadi
protein. Jenis RNA apakah yang dimaksud…
a. m-RNA
b. r-RNA
c. s-RNA
d. t-RNA
e. f-RNA
JAWABAN - B
Penjelasan
 m-RNA adalah messenger RNA atau pembawa pesan
 r-RNA adalah ribosomal RNA yang terdapat di dalam ribosom
 t-RNA adalah transter RNA yang membawa asam amino
 sedangkan s-RNA dan f-RNA tidak termasuk dalam macam jenis
RNA
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
5. Berikut ini adalah jenis-jenis molekul nukleotida.
a) AMP
b) FAD
c) ATP
d) GMP
e) GTP
f) STP
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g) FMN
Yang tidak termasuk dalam molekul nukleotida penyimpan energi
adalah..
a. a) dan b)
b. b) dan g)
c. c) dan e)
d. f) dan d)
e. semua benar
JAWABAN – B
Penjelasan
 Adenosine monofosfat (AMP), adenosine difosfat (ADP),
adenosine trifosfat (ATP), guanosin monofosfat (GMP),
guanosin trifosfat (GTP), sitidin trifosfat (STP) dan uridin
monofosfat (UMP) merupakan molekul nukleotida
penyimpanan energi
 Flavin adenine dinukleotida (FAD) dan flavin mononukleotida
(FMN) merupakan molekul nukleotida yang digunakan sebagai
koenzim.
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
6. Perhatikanlah gambar berikut!

Sumber: https://images.app.goo.gl/y6h7axRV8Ez8J27t6
Gambar yang dimaksud adalah organel sel…
a. Mitokondria
b. Vakuola
c. Lisosom
d. Retikulum endoplasma
e. Peroksisom
JAWABAN - A
Gambar yang dimaksud adalah mitokondria dengan ciri-ciri
 bentuk silinder
 diselubungi dua membran (membran luar dan membran dalam)
 membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk yang disebut
krista
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Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
7. Cermatilah ciri-ciri berikut ini
a) Membran berbentuk labirin
b) berhubungan dengan selubung inti sel
c) tersusun atas jaring-jaring tubula dan gelembung membran
sisterna
Ciri yang dimaksud adalah organel sel...
a. Retikulum endoplasma
b. Membran inti sel
c. Mitokondria
d. Sentriol
e. Sitoskeleton
JAWABAN – A
Penjelasan
Retikulum endoplasma (RE) merupakan membran berbentuk
labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum
endoplasma tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung
membran sisterna.
Retikulum endoplasma sebagai perluasan membran yang saling
berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti
tabung didalam sitoplasma. Lubang atau tabung tersebut berfungsi
membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian
sel lainnya.

Sumber:
- Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
- Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A. Jakarta:
Yudhistira.
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8. Perhatikanlah gambar berikut!

A

Sumber : https://kakaopiblog.blogspot.com/2019/03/gambar-selhewan-tanpa-keterangan.html?m=1
Salah satu karakteristik organel yang ditunjukkan oleh anak panah A
berisi enzim hidrolitik. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah A
memiliki fungsi…
a. Proses fagositosis
b. Membentuk akrosom
c. Penghasil enzim
d. Penetralisir racun
e. Memecah asam lemak
JAWABAN – A
Penjelasan
Gambar yang ditunjukkan merupakan gambar lisosom
 lisosom berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan
mencerna partikel yang lebih kecil
 badan golgi berfungsi untuk membentuk akrosom pada
spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur.
Selain itu fungsi badan golgi secara umum adalah berperan dalam
sekresi, membentuk dinding sel pada tumbuhan, dan membungkus
bahan-bahan hasil sintesis dalam sel dan mengangkutnya keluar sel
 peroksisom sebagai :
 penghasil enzim oksidase dan katalase.
 Penetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya
 Memecah asam lemak
Sumber:
- Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
- Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A. Jakarta:
Yudhistira.
9. Fungsi dari mikrofilamen, kecuali…
a. Mengatur motalitas sel atau pergerakan ameboid pada pseudopodia
b. Membentuk inti mikrovili
c. Membentuk alur pembelahan sel
d. Bergabung dengan protein lain membentuk jalinan tiga dimensi
dan menyokong bentuk sel
e. Memberi bentuk sel
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JAWABAN – E
Penjelasan
Fungsi dari mikrofilamen (filamen aktin) adalah
 Bergabung dengan protein lain membentuk jalinan tiga dimensi
dan menyokong bentuk sel
 Menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kekentalan
semipadat (gel)
 Membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen
miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel-sel otot kontraksi otot
terjadi akibat aktin dan myosin saling meluncur melewati satu
sama lain, sehingga sel akan lebih pendek
 Mengatur motalitas sel atau pergerakan ameboid pada pseudopodia
 Membentuk inti mikrovili, yaitu penonjolan halus yang
memperluas permukaan sel
 Membentuk alur pembelahan sel
Sedangkan fungsi memberi bentuk sel merupakan fungsi dari
mikrotubula
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
10. Vakuola kontraktil memiliki fungsi…
a. Menyerap air sehingga sel mejadi lebih besar
b. Berperan dalam pencernaan intra sel
c. Berperan dalam proses fagositosis
d. Berperan sebagai autofag
e. Melakukan autolisis
JAWABAN – A
Penjelasan
Fungsi vakuola kontraktil
 Menyerap air sehingga sel mejadi lebih besar
 Sebagai osmoregulator yaitu pengatur tekanan osmosis sel
dengan cara memompa air yang berlebih keluar sel
 Memberikan turgiditas dan rigiditas sel
 Berperan sebagai tempat pigmen dan produk sisa serta garam
mineral.
Sedangkan opsi b-e merupakan fungsi dari lisosom
Sumber:
- Irnaningtyas.2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Kelompok
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta. Erlangga.
- Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A. Jakarta:
Yudhistira.
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KUIS 2
STRUKTUR DAN FUNGSI SEL
(POST TEST)
1. Pada sel organisme prokariotik dan eukariotik, terdapat beberapa
perbedaan pada sel. Sel organisme eukariotik memiliki … yang
melindungi nukleus
a. Sitoplasma
b. DNA
c. Dinding sel
d. Membran sel
e. Badan mikro
JAWABAN – D
Penjelasan
Sel prokariotik
Sel eukariotik
Inti sel tidak dapat dilihat
menggunakan mikroskop

Dapat dilihat menggunakan
mikroskop

Belum mempunyai selaput
inti

Inti sel dibangun oleh selaput inti
(membran inti)

Sumber: Aryulina, Diah., Muslim, Choirul., dan Manaf Syalfinaf.,
2010. Biology 2A. Jakarta: Esis.
2. Suatu inti sel dengan sifatnya yang tidak dapat dilihat
menggunakan mikroskop, merupakan sel … karena …
a. Sel prokariotik karena ukurannya sangat kecil
b. Sel eukariotik karena tidak memiliki selaput inti
c. Sel eukariotik karena sulit untuk diberikan pewarnaan
d. Sel prokariotik karena tidak memiliki selaput inti
e. Sel prokariotik karena tidak diberikan pewarnaan
JAWABAN – D
Penjelasan
Inti sel prokariotik tidak dapat dilihat di bawah mikroskop
meskipun telah diberikan pewarnaan. hal ini disebabkan zat inti
tidak mempunyai selaput inti
Sumber: Aryulina, Diah., Muslim, Choirul., dan Manaf Syalfinaf.,
2010. Biology 2A. Jakarta: Esis.
3. Pernyataan yang benar dibawah ini adalah…
a. Diameter sel prokariotik 6-10 µm
b. Diameter sel prokariotik 1–10 µm dan eukariotik 5-100µm
c. Diameter sel eukariotik 1-10 µm dari prokariotik 5-100µm
d. Diameter sel eukariotik 1-100 µm
e. Diameter sel eukariotik 100-1000 µm
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JAWABAN – B
Penjelasan
Dari ukurannya, sel prokariotik dan eukariotik berbeda satu dengan
lainnya. Sel pada prokariota biasanya lebih kecil (diameter 1-10
µm) daripada eukariota (5-100 µm).
Sumber: Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A.
Jakarta: Yudhistira.
4. Berikut merupakan jenis-jenis organisme
1. Archaebacteria

2.

Eubacteria

4. Animalia

5. alga hijau biru

3. Fungi

6. Plantae

Yang termasuk organisme prokatiotik ditunjukkan oleh nomor…
a. 4, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 3
c. 1, 2, dan 5
d. 1, 3, dan 6
e. 2, 3, dan 5
JAWABAN – C
Penjelasan
 Organisme yang memiliki sel prokariotik yaitu archaebacteria,
eubacteria, dan cyanobacteria/alga hijau biru.
 Organisme yang memiliki sel eukariotik yaitu, protista, fungi
(jamur), plantae (tumbuhan), dan animalia (hewan)
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
5. Perhatikan tabel dan gambar dibawah ini!
No.
1.

Gambar

No.
2.

Gambar
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3.

4.

5.

6.

Sumber :https://images.app.goo.gl/NJSBij22kgnmHJFz8 dan
https://images.app.goo.gl/KgzTxZxNn6jVXZc48
Yang termasuk organisme eukariotik ditunjukkan oleh nomor…
a. 3, 4, dan 5
b. 1, 2, dan 5
c. 3, 5, dan 6
d. 4, 5, dan 6
e. 1, 3, dan 5
JAWABAN – A
Penjelasan
Organisme eukariotik contohnya adalah protista, berikut
merupakan kingdom protista seperti yang terdapat pada gambar 3,
4, dan 5.

Catatan keterangan gambar
Gambar no 3: Euglena
Gambar no 4: Trypanosoma
Gambar no 5: Amoeba
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Sedangkan gambar 1,2, dan 6 merupakan contoh organisme
prokariotik.
Jenis-jenis bakteri termasuk pada organisme prokariotik seperti
pada gambar berikut.

Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
6. Cermatilah pernyataan berikut.
a) Adanya organel sel menyebabkan struktur sel menjadi
keras dan kaku
b) Tempat pembuangan metabolit sekunder
c) Pelindung sel hanya berupa membran sel yang tipis
d) Organel yang mengandung zat berwarna hijau
Sel hewan ditunjukkan oleh ciri…
a. a) dan b)
b. c)
c. b) dan c)
d. b) dan a)
e. c) dan a)
JAWABAN – B
Penjelasan
 poin a : adanya dinding sel menyebabkan struktur
tumbuhan menjadi keras dan kaku
 poin b :vakuola terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan
berfungsi sebagai tempat pembuangan metabolit sekunder
 Poin c : sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga
sebagai pelindung sel hanya berupa membrane sel yang
tipis
 Pon d :kloroplas merupakan organel yang mengandung
klorofil
Sumber: Aryulina, Diah., Muslim, Choirul., dan Manaf Syalfinaf.,
2010. Biology 2A. Jakarta: Esis.
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1) Stereoplas
2) Leukoplas
3) Amiloplas
4) Kloroplas
5) Kromoplas
7. Bagian-bagian plastida ditunjukkan oleh nomor…
a. 1, 2, 3, dan 4
b. 1), 3), 4), dan 5)
c. 2), 3), 4), dan 5)
d. 1), 4), dan 5)
e. 1), 3), dan 4)
JAWABAN – C
Penjelasan
Bagian bagian plastid adalah sebagai berikut.
 Leukoplas yang terdiri atas amiloplas, elaioplas dan proteoplas
 Kloroplas
 Kromoplas yang terdiri dari karetenoid, fikosianin, fikosantin,
dan fikoeritrin
Sumber: Arif Priadi. 2010. Biologi SMA Kelas XI. Jakarta:
Yudhistira.
8. Perhatikan gambar berikut!

Sumber: https://www.yuksinau.id/organel-sel-hewan/
Sentrosom, badan golgi, dan sitoplasma ditunjukkan oleh nomor…
a. 13, 6, dan 11
b. 8, 6, dan 11
c. 1, 3, dan 9
d. 2, 10, dan 12
e. 7, 9, dan 14
JAWABAN – A
Penjelasan
 Gambar 13 adalah gambar sentrosom
Sentrosom merupakan struktur kecil yang terletak di dekat
nukleus pada sel hewan. Pada sentrosom terdapat sepasang
granula yang disebut sentriol
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 Gambar 6 adalah gambar badan golgi
Badan golgi terdiri atas struktur seperti kantong yang halus,
pipih, bermembran, (berdinding ganda) yang disebut
sisterna

 Gambar 6 adalah gambar sitoplasma
Sitoplasma merupakan komponen hidup pada sel yang
terdiri atas substansi butiran agak cair yang transparan. Air
merupakan komponen utama sitoplasma mencaai 90%.
Sitoplasma berisi sejumlah struktur kecil disebut organel
sel dan ergastik.
Sumber: Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A.
Jakarta: Yudhistira.
9. Perhatikan gambar

Sumber: https://balubu.com/sel-tumbuhan-beserta-fungsinya/
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Pada gambar di atas terdapat organel sel yang mengandung pigmen
fikoeritrin dan fikosianin. Organel sel yang dimaksud ditunjukkan
pada nomor…
a. 5
b. 6
c. 7
d. 2
e. 3
JAWABAN – C
Penjelasan
Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 7 merupakan plastid.
Bagian-bagian plastida adalah leukoplas, kromoplas, dan kloroplas.
Pigmen fikoeritrin dan fikosianin terkandung di dalam kromoplas
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
10. Suatu malam, Dion mengonsumsi banyak sekali minuman
beralkohol, keesokan paginya Dion mengalami muntah-muntah
dan merasa pusing. Hal ini merupakan respons tubuh Dion untuk
menetralkan racun alkohol yang masuk ke tubuhnya. Di dalam sel
hati terdapat organel sel yang berfungsi sebagai penetralisir racun.
Organel sel yang dimaksud adalah…
a. Polinukleotida
b. Nukleoplasma
c. Ensim lipase
d. Pektin
e. Peroksisom
JAWABAN – E
Penjelasan
Peroksisom memiliki fungsi:
 Penghasil enzim katalase oksidase dan katalase
 Memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan
bakar untuk respirasi sel
 Di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan
senyawa berbahaya
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
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KUIS 3
TRANSPOR MELALUI MEMBRAN SEL
(POST TEST)
Perhatikan pernyataan tentang mekanisme transpor membran berikut ini!
a) Zat diangkut secara aktif oleh sel melalui protein membran dengan
menggunakan energi pengaktifan yang berasal dari ATP
b) Senyawa glukosa fosfat terbentuk
c) Energi digunakan untuk mengikat senyawa
1. Urutan mekanisme transpor membran yang benar ditunjukkan oleh…
a. a), b), dan c)
b. a), c), dan b)
c. c), a), dan b)
d. b), c), dan a)
e. c), b), dan a)
JAWABAN – B
Penjelasan
Peristiwa ini merupakan transpor aktif yaitu transpor glukosa
 Zat diangkut secara aktif oleh sel melalui protein membran
menggunakan energi pengaktifan yang berasal dari pemecahan
ATP yang menghasilkan senyawa ADP, gugus fosfat, dan
energi
 Energi yang diperoleh digunakan untuk mengikatkan gugusan
fosfat dan glukosa sehingga
 Senyawa glukosa fosfat terbentuk
Sumber: Septianing, Rasti. 2013. Panduan belajar biologi 2A.
Jakarta: Yudhistira.
2. Pernyataan yang benar mengenai kotranspor adalah…
a. Proton (H+) keluar dari sel melalui
suatu protein transpor pada membran
d. Mekanisme kotranspor glukosa H+
berguna memindahkan glukosa hasil
fotosintesis

b. Vesikula dari badan golgi
dipindahkan oleh sitoskeleton
c. Memompa ion Na+ ke luar dan
ion K+ masuk ke dalam

e. Memompa ion K+ ke luar dan ion Na+
masuk ke dalam

JAWABAN – A
Penjelasan
 Mekanisme kotranspor yakni proton (H+) keluar dari sel
melalui suatu protein transpor pada membran.
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Kemudian ion H+ yang keluar tersebut membawa sukrosa
untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. (yang
dibawa adalah sukrosa bukan glukosa sehingga option c salah)
 vesikula dari badan golgi dipindahkan oleh sitoskeleton
merupakan rangkaian peristiwa eksositosis bukan kotanspor
 Memompa ion Na+ ke luar dan ion K+ masuk ke dalam,
merupakan rangkaian peristiwa pompa natrium sedangkan
option e merupakan kebalikan ionnya
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta:
Erlangga.
3. Peristiwa masuknya oksigen (O2) dan keluarnya karbon dioksida (CO2)
pada respirasi sel merupakan contoh dari…
a. Osmosis
b. Endositosis
c. Difusi
d. Pompa ion
e. Kotranspor
JAWABAN - C
Penjelasan
Difusi merupakan proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau
cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga
tercapai suatu keseimbangan. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup
contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen (O2) dan keluarnya
karbon dioksida (CO2) pada respirasi sel
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
4. Apabila larutan garam 2% dan larutan garam 6% dipisahkan oleh
sebuah membran semipermeabel…
a. Air akan bergerak dari larutan garam 2% menuju larutan garam 6%
b. Air akan bergerak dari larutan garam 6% menuju larutan garam 2%
c. Tidak ada perubahan karena membran semipermeabel menghalangi
terjadinya perpindahan molekul air dan garam
d. Terjadi difusi dari larutan garam 6% ka larutan garam 2%
e. Terjadi difusi dari larutan garam 2% ke 6%
JAWABAN – A
Penjelasan
Peristiwa yang digambarkan merupakan peristiwa osmosis. Dalam
peristiwa osmosis, air bergerak melalui membran semipermeabel dari
larutan hipotonik (2%) ke larutan hipertonik (6%). Dengan kata lain,
peristiwa osmosis adalah bergeraknya air dari larutan yang
konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui
membran semipermeabel.
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Sumber: Aryulina, Diah., Muslim, Choirul., dan Manaf Syalfinaf.,
2010. Biology 2A. Jakarta: Esis.
5. Pada penyakit turunan sistunuria, sel ginjal tidak memiliki protein
yang mentranspor sistein dan asam amino lain sehingga di dalam sel
ginjal terjadi akumulasi asam amino yang kemudian akan mengkristal
menjadi batu ginjal. Peristiwa ini dikarenakan adanya gangguan dalam
proses…
a. Difusi
b. Osmosis
c. Plasmolisis
d. Pompa ion
e. Endositosis
JAWABAN – A
Penjelasan
Peristiwa ini adanya gangguan dalam proses difusi karena, difusi dapat
dipermudah dengan protein transpor. Protein transport memiliki sifat
seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat
pengikatan molekul yang diangkutnya. Protein transpor dapat berubah
bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein
transpor pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan
glukosa.
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
6. Glukosa memiliki peran sebagai sumber energi yang diperoleh
melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Untuk mengatur
jumlahnya agar tetap normal, terdapat hormon insulin. Ketika Anda
makan, pankreas akan menghasilkan insulin untuk menurunkan gula
darah. Aktivitas pankreas berkaitan dengan peristiwa…
f. Endositosis
g. Difusi
h. Eksositosis
i. Pompa ion
j. Osmosis
JAWABAN – C
Penjelasan
Eksositosis bekerja untuk membuang bahan dari sel kedalam cairan
ekstraseluler atau melakukan sekresi keluar sel.
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
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7. Jika umbi kentang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik maka akan
menyebabkan peristiwa…
a. Plasmolisis
b. Haemolisis
c. Difusi
d. Krenasi
e. Osmosis
JAWABAN – A
Penjelasan
Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Jika berada pada larutan yang
hipertonik, air di dalam sel keluar sehingga sel mengerut, dan
membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel yang disebut
dengan plasmolisis.
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
8. Paramecium sp. memiliki membran sel yang kurang permeabel
terhadap air dan vakuola kontraktil untuk memompa air karena
organisme bersel satu ini memiliki adaptasi khusus untuk dapat hidup
pada lingkungan yang hipertonik maupun hipotonik dengan cara…
a. Lisis
b. Turgid
c. Krenasi
d. Hemolisis
e. Osmoregulator
JAWABAN – E
Penjelasan
Organisme bersel satu memiliki adaptasi khusus untuk dapat hidup
pada lingkungan yang hipertonik maupun hipotonik dengan
osmoregulator (kontrol keseimbangan air).
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
9. Peristiwa … yaitu ketika sel menelan partikel padat sebagai
makanannya menggunakan pseudopodia, selanjutnya partikel
dibungkus di dalam kantong membran yang besar
a. Endositosis yang diperantai reseptor
b. Pinositosis
c. Fagositosis
d. Ekstraseluler
e. Vesikular
JAWABAN – C
Penjelasan
Fagositosis atau internalisasi vesicular terhadap partikel padat
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
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10. Apabila sel hewan berada pada larutan hipotonik maka air akan masuk
ke dalam sel yang mengakibatkan sel menjadi…
a. Krenasi
b. Lisis
c. Hemolisis
d. Plasmolisis
e. Turgid
JAWABAN – B
Penjelasan
Apabila sel hewan berada pada larutan hipotonik maka air akan masuk
ke dalam sel yang mengakibatkan sel menjadi bengkak dan pecah
(lisis)
Sumber: Irnaningtyas. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga.
KUIS 4
PEMBELAHAN SEL DAN SINTESIS PROTEIN
(POST TEST)
a) m-RNA membawa informasi gen dari nukleus ke ribosom
b) Informasi gen yang berasal dari DNA disalin ke m-RNA
c) di ribosom, informasi yang dibawa oleh m-RNA diterjemahkan
oleh t-RNA ke bahasa protein.
1. Urutan yang benar terkait proses sintesis protein adalah…
a. a). b), c)
b. b), a), c)
c. c), a), b)
d. b), c), a)
e. c), b), a)
JAWABAN – B
Penjelasan
Sel menggunakan tiga tipe molekul RNA yaitu RNA ribosom (rRNA), RNA duta (m-RNA) dan RNA transfer (t-RNA). r-RNA terdapat di
ribosom. Informasi gen dari nukleus dibawa oleh m-RNA. Informasi gen
yang yang bersal dari DNA disalin langsung ke m-RNA ini. Dengan
demikian m-RNA merupakan salinan lengkap informasi DNA gen yang
akan dibawa ke ribosom.
Setelah sampai di ribosom, informasi tersebut diterjemahkan oleh
t-RNA dari bahasa DNA ke bahasa protein (asam amino). Setiap m-RNA
akan diterjemahkan oleh t-RNA secara spesifik sehingga pesan pada mRNA dapat diterjemahkan menjadi suatu asam amino yang tepatsesuai
dengan yang diminta oleh gen. asam amino yang terbentuk akan
bergabung di dalam ribosom membentuk protein.
Sumber: Septianing, R. 2013. Panduan belajar biologi 2A. Jakarta:
Yudhistira.
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2. Didalam tubuh manusia terjadi proses yang namanya sintesis protein agar
tubuh dapat menghasilkan hormon, enzim, antibody, dan sumber tenaga.
Sintesis protein dalam tubuh berlangsung dalam 2 tahap yaitu transkripsi
dan translasi. Selama berlangsungnya tahap translasi pada sintesis protein
terjadi peristiwa…
f. Duplikasi rantai DNA
g. Membukanya rantai DNA
h. Percetakan m-RNA oleh DNA
i. Pengenalan daerah gen DNA
j. Penerjemahan m-RNA oleh t-RNA
JAWABAN – E
Penjelasan
Mekanisme sintesis protein terjadi dalam dua tahap yaitu transkripsi dan
translasi. Transkripsi merupakan proses percetakan atau penulisan ulang
DNA ke dalam m-RNA. proses ini terjadi di dalam nukleus. translasi
adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada m-RNA
oleh t-RNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Tahapan ini terjadi di
dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Proses duplikasi rantai DNA,
membukanya rantai DNA, percetakan RNA dan DNA, dan pengenalan
daerah gen berlangsung pada tahap transkripsi.
3. Satu jenis asam amino esensial dibangun oleh…
a. 3 nukleotida
b. 3 basa nitrogen tertentu
c. Kumpulan polipeptida
d. 3 RNA duta
e. 3 DNA
JAWABAN – B
Penjelasan
Asam amino tersusun atas 3 buah basa nitrogen tertentu yang dikenal
sebagai triplet. Setiap urutan tiga basa nitrogen tersebut memiliki arti
khusus yang dapat diterjemahkan dalam proses translasi. Urutan 3 basa
nitrogen ini disebut juga kodon
4. Berikut ini yang bukan merupakan proses sintesis protein adalah
f. m-RNA keluar dari inti sel menuju ribosom
g. m-RNA dibentuk oleh DNA di dalam sitoplasma
h. m-RNA membawa informasi gen menuju ribosom
i. DNA merancang sintesis protein
j. r-RNA terdapat didalam ribosom
JAWABAN – B
Penjelasan
m-RNA dibentuk oleh DNA nukleus bukan di sitoplasma
5. Berikut ini yang bukan merupakan contoh aktivitas manusia yang
memerlukan sintesis protein…
f. Konsumsi telur
g. Olahraga
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h. Stres berlebih
i. Bersepeda
j. Transplantasi organ
JAWABAN – A
Sintesis protein bermanfaat untuk menghasilkan:
 sumber energi untuk beraktivitas seperti olahraga dan bersepeda
 hormon, sebagai contoh ketika seseorang mengalami stress berlebih
maka tubuhnya akan memicu hormon kortisol meningkat
 antibody. Benda asing apapun yang memicu respons imun disebut
antigen. Antigen bisa berupa mikroba seperti bakteri, virus, dan
jamur; bahkan jaringan tubuh lain yang masuk kedalam tubuh seperti
transplantasi organ tubuh bisa saja diperlakukan sebagai benda asing
dan bisa menyebabkan reaksi penolakan tubuh.
Sedangkan aktivitas mengonsumsi telur merupakan aktivitas pencernaan
protein.
6. Sel eukariot menggunakan proses reproduksi secara mitosis. Berikut ini
urutan pembelahan sel secara mitosis adalah…
1) kromosom bergerak ke arah ekuator benang-benang gelendong
2) DNA mulai bersiap melakukan replikasi
3) kromatid memendek dan menebal sehingga dapat dilihat sebagai
kromosom berhasil dilakukan dan menghasilkan 2 sel yang identik
4) Sitokinesis
5) Sentromer bergerak ke arah kutub yang berseberangan yang
f.
a.
b.
c.
d.
e.

mengakibatkan pasangan kromosom pada bidang ekuator terpisah
2), 3), 1), 5), 4)
1), 2), 3), 4) 5)
3), 2), 1), 5), 4)
4), 2), 5), 1), 3)
5), 4), 3), 2) 1)

JAWABAN – A
Penjelasan
Pembelahan sel secara mitosis
1) Interfase yakni DNA bersiap melakukan replikasi
2) Profase yakni kromatid memendek dan menebal sehingga dapat dilihat
sebagai kromosom
3) Metaphase yakni kromosom bergerak ke arah ekuator benang-benang
gelendong
4) Anaphase yakni sentromer bergerak ke arah kutub yang berseberangan
yang mengakibatkan pasangan kromosom pada bidang ekuator
terpisah
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5) Telofase sitokinesis berhasil dilakukan dan menghasilkan 2 sel yang
identik
Sumber: Permana A,D., Barlian, A., Choesin, D,N., Marewani, E.,
Suandharu, H., Iriawati., Aditiawati, P., Putra, R, E., Suripto., Subahar, T,
S. 2010. Biologi untuk SMA. Bandung: Tobi
7. Pada proses pembelahan sel, terjadi perubahan kromosom semakin tipis
menjadi kromatin, pada saat yang sama terjadi…
a. Serabut gelendong menghilang
b. Terdapat membrane nucleus
c. Terjadi sitokinesis
d. Terbentuk dua nukleus
e. Menghasilkan satu rantai DNA
JAWABAN – C
Penjelasan
Tahapan telofase, kromatid telah disebut sebagai kromosom. Membran inti
mulai terbentuk, nukleolus mulai muncul kembali, dan terbentuk benangbenang kromatin. Fase ini diakhiri dengan adanya pembelahan sitoplasma
atau sitokinesis.
Sumber: SBMPTN
8. Peristiwa gagal berpisah dapat terjadi pada sel yang melakukan mitosis
dan meiosis, akibatnya…
f. Mutasi kromosom
g. Munculnya sel-sel gamet
h. Penyisipan gen
i. Membelahnya sel
j. Protein terdenaturasi
JAWABAN – A
Penjelasan:
Mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan karena
perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom dan
struktur (susunan atau urutan) gen dalam kromosom. Mutasi kromosom
sering terjadi karena kesalahan pada meiosis dan mitosis.
Aneuploid yaitu jenis mutasi dimana terjadi perubahan kromosom
atau perubahan jumlah n-nya. Dalam hal ini, ”n” menandakan jumlah set
kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket
kromosom sehingga disebut 2n, dimana satu paket n manusia berjumlah
23 kromosom.
Mutasi kromosom ini tidak melibatkan seluruh genom yang
berubah, melainkan hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom.
Mutasi ini disebut juga dengan istilah aneusomik. Penyebab mutasi ini
adalah anaphase lag (peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindle ke
sentromer) dan nondisjunction (gagal berpisah)
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9. Menghasilkan satu sel telur dengan jumlah kromosom setengah dari sel
induk dan tiga sel lainnya sebagai sumber makanan bagi gamet yang kelak
terbentuk merupakan ciri dari…
a. Spermatogenesis
b. Oogenesis
c. Pembentukan spora
d. Pembentukan gamet
e. Meiosis
JAWABAN – B
Penjelasan
Pada dasarnya, oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau
sel telur yang terjadi pada tubuh wanita (ovarium). Tujuan utama dari
oogenesis adalah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau
reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni
ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada
prosesnya akan menghasilkan 1 ovum fungsional.
Oogenesis terjadi pada spesies dengan reproduksi seksual, dan
keseluruhan tahap belum matang sel telur. Untuk matang, sel telur
melewati lima tahap pada mamalia. Oogonium, Oosit primer, oosit
sekunder, ootid, dan ovum.
Ovarium mengandung banyak sel indung telur (oogonium) yang
bersifat diploid (2n). oogonium tersebut akan membelah secara mitosis
menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis
menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar sekunder akan luruh
(degenerasi). Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium.
Pelepasan sel telur oleh ovarium disebut ovulasi. Di dalam ovarium
terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi
bagi sel telur yang sedang dibentuk. Pada proses ovulasi, folikel akan
mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya
disebut corpus luteum. Corpus luteum menyekresikan hormon esterogen
dan progesterone. Proses oogenesis itu dimana ovum terbentuk dan
berkembang.
10. Seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif
membelah. Siswa menemukan sebuah sel yang kromosomnya menebal,
membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju
kutub yang bersebrangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa sel sedang
mengalami proses pembelahan pada fase…
a. Interfase
b. Anaphase
c. Metaphase
d. Profase
e. Telophase
JAWABAN – D
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Penjelasan
Tahapan pembelahan yang memiliki ciri dengan hilangnya membran
nukleus dan nukleolus, munculnya sentriol yang bergerak menuju kutub,
dan menebalnya benang kromatin menjadi kromosom merupakan tahap
profase.
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Lampiran 7. Surat Ijin Wawancara Analisis Kebutuhan dan ijin validasi
produk
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Lampiran 8. Rincian Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Narasumber

: Dra. Heri Dwiretnaningtyas (Ibu Ririn)

Tempat

: SMA Bopkri 1 Yogyakarta

Waktu

: Senin, 23 September 2019

No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana respons siswa

Biologi merupakan materi hafalan yang

ketika mengalami kesulitan

sulit dipahami

belajar biologi terutama
materi sel di kelas?
2.

Dalam kegiatan belajar

Ya, dalam bentuk Power point, Video,

mengajar, apakah guru sudah

Google, Ruang Guru dan e-mail

menggunakan media
pembelajaran berbasis
teknologi?
3.

Adakah kendala yang dialami

Tidak ada kendala karena siswa lebih

saat menerapkan media

mudah memahami jika menggunakan

pembelajaran tersebut di

media pembelajaran.

kelas?
4.

Adakah teknologi

Belum menggunakan media

pembelajaran, seperti situs

pembelajaran seperti contoh yang

web, forum, aplikasi atau

disebutkan, tetapi ada guru yang

games yang dihasilkan dan

menggunakan media pembelajaran

diterapkan di sekolah untuk

seperti yang disebutkan, contohnya

mendukung siswa belajar

guru matematika dan fisika. Namun,

secara mandiri?

aplikasi yang disediakan atau
diciptakan oleh sekolah belum ada.

5.

Apa hambatan yang guru

Guru belum mengikuti perkembangan

alami ketika mengajar siswa

teknologi terkini dikarenakan faktor

di kelas?

usia
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No.
6.

7.
8.

Pertanyaan

Jawaban

Apa saja acuan guru dalam

Rubrik penilaian yang telah

melakukan evaluasi

dicamtumkan di dalam Rencana

pembelajaran?

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Bagaimana hasil evaluasi tes

Jika siswa tidak belajar, nilainya rendah

siswa pada materi sel?

dan harus melakukan remidi.

Bagaimana kelengkapan

Ada teknologi berbasis barcode yang

sarana dan prasarana untuk

ditempelkan pada tanaman. Apabila

melaksanakan kegiatan

siswa ingin mengetahui jenis tanaman

pembelajaran berbasis

tersebut dapat melakukan scan barcode

teknologi?

yang

terdapat

di

pohon

tersebut

menggunakan perangkat (Handphone).
Barcode akan mengeluarkan sejumlah
informasi terkait jenis hingga ciri-ciri
pohon
9.

Apakah kapasitas Wi-Fi yang

Ada Wi-Fi dan koneksinya lancar

disediakan sekolah sudah
memenuhi kebutuhan siswa?
10.

Adakah media pembelajaran

Belum ada

dalam bentuk kartu yang
dilengkapi QR Code di
sekolah?
11.

12

Bagaimana tanggapan guru

Bagus dan baik karena membantu

mengenai QR Card sebagai

meringankan pekerjaan guru dalam

media pembelajaran?

mengoreksi hasil evaluasi

Adakah kesulitan guru dalam

Ada, yakni mengoreksi nilai tugas atau

merekap nilai siswa?

ulangan harian dan memasukkan nilai
siswa.
Saat memasukkan seluruh nilai siswa
yang meliputi ulangan harian, kuis,
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No.

Pertanyaan

Jawaban
tugas, dan penilaian tengah semester
(PTS)

ke

microsoft

dalam

excel

dilakukan bertahap. Pada akhir tahun
pelajaran dilakukan kalkulasi nilai ratarata siswa.
13

Apakah sekolah

Masih campuran antara soal yang

mengharuskan guru membuat

sifatnya HOTS, MOTS, dan LOTS. Saat

kuis yang sifatnya HOTS?

ini diupayakan untuk mengarah ke
ranah kognitif C4-C6

14

Menurut Ibu/Bapak, apakah

Rata-rata siswa sudah menggunakan

masih ada siswa yang

handphone

menggunakan handphone

kamera

tanpa kamera?

menggunakan

android

karena

praktikum
menggunakan

dan

ketika

memiliki
praktikum

mikroskop,
difoto

oleh

siswa

handphone

guna

menyusun laporan praktikum.
15.

Apakah QR card yang

Sangat memungkinkan untuk

diusulkan dapat

dikembangkan

dikembangkan?

hasil
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Narasumber

: Sriyana, M.Pd. (Pak Sri)

Tempat

: SMA Taman Madya Jetis

Waktu

: Jumad, 27 September 2019

No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana respons siswa

Sel merupakan unsur terkecil sehingga

ketika mengalami kesulitan

bagi siswa masih sulit memahaminya

belajar biologi terutama

jika tidak ada pengalaman sewaktu

materi sel di kelas?

duduk di Sekolah Menengah Pertama.
Cara guru menyiasati masalah ini
adalah guru meminta siswa untuk
browsing gambar dan membuat produk
sebagai media pembelajaran. Produk
dibuat dengan memanfaatkan karton
dan kardus bekas.

2.

Dalam kegiatan belajar

Sudah, contohnya power point dan

mengajar, apakah guru sudah

video.

menggunakan media

untuk mengirimkan tugas melalui e-

pembelajaran berbasis

mail

Siswa belum pernah diminta

teknologi?
3.

Adakah kendala yang dialami

Sulit menjelaskan materi meskipun

saat menerapkan media

menggunakan media pembelajaran

pembelajaran tersebut di

kepada siswa apabila pengalaman

kelas?

semasa SMP masih kurang.
Kendala lain adalah penguasaan guru
terhadap teknologi terbatas
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No.
4.

Pertanyaan

Jawaban

Adakah teknologi

Belum ada, karena dari sekolah belum

pembelajaran, seperti situs

menyediakan. Pernah ada pelatihan

web, forum, aplikasi atau

dari dosen Universitas Sarjanawiyata

games yang dihasilkan dan

Taman Siswa terkait pembuatan video

diterapkan di sekolah untuk

scribe

mendukung siswa belajar
secara mandiri?
5.

6.

7.

Apa hambatan yang guru

Kurangnya sarana utama seperti sarana

alami ketika mengajar siswa

utama

di kelas?

mikroskop

Apa saja acuan guru dalam

Nilai harian, nilai tugas, dan nilai

melakukan evaluasi

keterampilan. Penilaian mengacu pada

pembelajaran?

rubrik penilaian

Bagaimana hasil evaluasi tes

Masih sangat kurang karena sarana

siswa pada materi sel?

yang terbatas dan pada zaman modern
siswa

di

bidang

lebih

handphone

suka

biologi,

yaitu

menggunakan

sehingga

kemampuan

membacanya rendah.
8.

Bagaimana kelengkapan

Masih kurang

sarana dan prasarana untuk
melaksanakan kegiatan
pembelajaran berbasis
teknologi?
9.

Apakah kapasitas Wi-Fi yang

Ada, tetapi kapasitas Wi-Fi yang ada di

disediakan sekolah sudah

sekolah

memenuhi kebutuhan siswa?

kebutuhan siswa secara menyeluruh.

tidak

mampu

memenuhi

Siswa menggunakan paketan internet
secara mandiri.
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No.
10.

Pertanyaan
Adakah media pembelajaran

Jawaban
Belum ada

dalam bentuk kartu yang
dilengkapi QR Code di
sekolah?
11.

Bagaimana tanggapan guru

Cocok dan setuju.

mengenai QR Card sebagai

Setiap

media pembelajaran?

menguntungkan akan diterima dengan

hal

yang

baru

dan

baik dengan cara terbuka
12

Adakah kesulitan guru dalam

Masih dengan cara manual, kesulitan

merekap nilai siswa?

lain adalah siswa jarang mengerjakan
pekerjaan rumah sehingga menganggu
proses evaluasi

13

Apakah sekolah

SMA Taman Madya bekerja sama

mengharuskan guru membuat

dengan SMA N 9 untuk mencoba

kuis yang sifatnya HOTS?

membuat soal yang bersifat HOTS.
Soal akan diujikan pada 4 Oktober
2019. Saat ini SMA Taman Madya
pada tingkat LOTS dan sedang ke arah
HOTS. Guru jarang membuat kuis

14

Menurut Ibu/Bapak, apakah

Siswa sudah menggunakan handphone

masih ada siswa yang

berbasis

menggunakan handphone

mengetahui

tanpa kamera?

dimiliki

android.

Guru

dapat

jenis

handphone

yang

siswa

karena

saat

melaksanakan

ulangan

handphone

siswa selalu dikumpulkan di depan
kelas.
15

Apakah QR card yang

Sangat mungkin, karena merupakan hal

diusulkan dapat

baru bagi siswa di sekolah dan

dikembangkan?

pembelajaran akan memiliki variasi.
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Narasumber

: Sukma Ridarwati, S.Pd. (Ibu Sukma)

Tempat

: SMAN 1 Depok

Waktu

: 7 Oktober 2019

No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana respons siswa

Siswa

kadang-kadang

tidak

bisa

ketika mengalami kesulitan

mengerjakan soal sehingga nilainya

belajar biologi terutama

jelek. Nilai jelek siswa diatasi dengan

materi sel di kelas?

pemberian

penugasan/remidi.

Diharapkan dengan adanya remidi,
separuh nilai siswa dapat terkatrol.
Hasil evaluasi siswa pada materi sel
masih kurang karena tidak pernah ada
kegiatan praktikum. SMAN 1 Depok
belum memiliki laboratorium biologi
dan

dalam

tahap

pembangunan

sehingga kegiatan praktikum belum
terjadwalkan. Pembelajaran sel hanya
sebatas

teori

sehingga

kedalaman

materi siswa kurang.
2.

Dalam kegiatan belajar

Media IT menggunakan power point

mengajar, apakah guru sudah

dan

menggunakan media

konvensional belum selalu diterapkan

pembelajaran berbasis

oleh

teknologi?

menggunakan

video,
guru,.

sedangkan
Kebanyakan
media

media
yang

pembelajaran

adalah mahasiswa praktik (PPL)
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No.

Pertanyaan

Jawaban

3.

Adakah kendala yang dialami

Siswa hanya memiliki pengetahuan

saat menerapkan media

tentang materi sel dengan melihat

pembelajaran tersebut di

gambar pada buku, tanpa melakukan

kelas?

pengamatan

langsung

melalui

mikroskop.
4.

Adakah teknologi

Belum ada, dari sekolah juga belum

pembelajaran, seperti situs

mengupayakan. Guru biologi belum

web, forum, aplikasi atau

memiliki pemikiran untuk

games yang dihasilkan dan

mengembangkan.

diterapkan di sekolah untuk
mendukung siswa belajar
secara mandiri?
5.

6.

7.
8.

9.

Apa hambatan yang guru

Dalam menghafal bahasa latin siswa

alami ketika mengajar siswa

agak kesulitan dan materi biologi

di kelas?

terlalu banyak.

Apa saja acuan guru dalam

Tes lisan dan tertulis. Tes tertulis

melakukan evaluasi

biasanya bentuk soal yang digunakan

pembelajaran?

adalah pilihan ganda dan isian singkat.

Bagaimana hasil evaluasi tes

50% siswa nilainya dibawah KKM.

siswa pada materi sel?

Untuk kelas XI nilai KKM adalah 76

Bagaimana kelengkapan

Masih kurang. Mikroskop hanya ada

sarana dan prasarana untuk

lima yang dapat digunakan, sedangkan

melaksanakan kegiatan

jumlah siswa kelas XI ada 32 sehingga

pembelajaran berbasis

tidak

teknologi?

praktikum

Apakah kapasitas Wi-Fi yang

Ada,

disediakan sekolah sudah

kebutuhan seluruh siswa di sekolah.

memenuhi kebutuhan siswa?

Wi-Fi

memungkinkan
tetapi
hanya

perpustakaan

belum
terdapat

dilaksanakan
memenuhi
di

ruang
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No.
10.

Pertanyaan
Adakah media pembelajaran

Jawaban
Belum ada

dalam bentuk kartu yang
dilengkapi QR Code di
sekolah?
11.

Bagaimana tanggapan guru

Lebih mempermudah siswa dalam

mengenai QR Card sebagai

pembelajaran sehingga siswa akan

media pembelajaran?

termotivasi dalam belajar. Diharapkan
hasil evaluasinya meningkat.
Apabila media QR Card biologi sudah
dapat dikembangkan harapannya tidak
hanya untuk materi sel, akan tetapi
materi biologi yang lain menggunakan
QR Card.

12

Adakah kesulitan guru dalam

Tidak

ada

merekap nilai siswa?

menggunakan

kesulitan
microsoft

karena
excel

dan

dibantu oleh orang terdekat
13

Apakah sekolah

Sudah dilaksanakan. Soal HOTS 25%,

mengharuskan guru membuat

setiap evaluasi tes selalu disisipkan soal

kuis yang sifatnya HOTS?

HOTS.
Guru jarang membuat kuis.

14

Menurut Ibu/Bapak, apakah

Semua

siswa

sudah

menggunakan

masih ada siswa yang

handphone android. Hal ini didukung

menggunakan handphone

oleh hasil penelitian mahasiswa S2

tanpa kamera?

Universitas Negeri Yogyakarta yang
menyatakan semua siswa menggunakan
handphone android

15

Apakah QR card yang
diusulkan dapat
dikembangkan?

Bisa dikembangkan
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Narasumber

: Dra. Nunung Sri Rusyani (Ibu Nunung)

Tempat

: SMAN 1 Sleman

Waktu

: 21 Oktober 2019

No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana respons siswa ketika Menurut siswa biologi itu sulit karena
mengalami kesulitan belajar

merupakan materi hafalan. Namun,

biologi terutama materi sel di

guru selalu menekankan bahwa biologi

kelas?

bukan hafalan. Guru membuat materimateri

yang

panjang

menjadi

singkatan-singkatan tertentu yang dapat
dengan mudah dipahami siswa.
2.

Dalam kegiatan belajar

Guru

selalu

menggunakan

media

mengajar, apakah guru sudah

pembelajaran berbasis teknologi seperti

menggunakan media

power point, video, dan charta.

pembelajaran berbasis

Media yang digunakan guru seperti

teknologi?

video diperoleh dari mahasiswa PPL,
sebagian diunduh dari internet, atau
siswa yang mencari video lalu diseleksi
guru untuk ditayangkan di kelas

3.

Adakah kendala yang dialami

Kendalanya apabila ada gangguan pada

saat menerapkan media

LCD dan listrik padam.

pembelajaran tersebut di kelas?
4.

Adakah teknologi

Sudah ada contohnya google classroom

pembelajaran, seperti situs web,

dan quiziz dan sudah pernah dicoba

forum, aplikasi atau games yang oleh guru di kelas atau di luar kelas
dihasilkan dan diterapkan di

(rumah). Hasilnya siswa lebih senang

sekolah untuk mendukung

dalam pembelajaran.

siswa belajar secara mandiri?
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No.

Pertanyaan

5.

Apa hambatan yang guru alami

Jawaban
Guru kurang menguasai teknologi

ketika mengajar siswa di kelas?
6.

7.
8.

Apa saja acuan guru dalam

Tes tertulis, seperti ulangan harian,

melakukan evaluasi

keterampilan, praktikum, dan

pembelajaran?

presentasi

Bagaimana hasil evaluasi tes

Lumayan bagus dan hasilnya mencapai

siswa pada materi sel?

KKM

Bagaimana kelengkapan sarana

Secara umum sudah memenuhi

dan prasarana untuk

kebutuhan pembelajaran walaupun

melaksanakan kegiatan

seringkali terdapat gangguan

pembelajaran berbasis
teknologi?
9.

Apakah kapasitas Wi-Fi yang

Ada Wi-Fi, tetapi belum memenuhi

disediakan sekolah sudah

kebutuhan seluruh siswa di sekolah.

memenuhi kebutuhan siswa?

Siswa cenderung menggunakan paket
internet secara mandiri

10.

Adakah media pembelajaran

Belum ada

dalam bentuk kartu yang
dilengkapi QR Code di sekolah?
11.

Bagaimana tanggapan guru

Bagus sekali karena dapat membantu

mengenai QR Card sebagai

siswa menemukan konsep, tetapi ada

media pembelajaran?

kendala pada jaringan. Sarannya jika
terjadi

kendala

pada

jaringan,

pengerjaan kuis akan dilakukan secara
berkelompok
12

Adakah kesulitan guru dalam
merekap nilai siswa?

Tidak ada kesulitan
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No.

Pertanyaan

Jawaban

13

Apakah sekolah mengharuskan

Ada sebagian yang menggunakan soal

guru membuat kuis yang

HOTS, yaitu 30-40%

sifatnya HOTS?
14

Menurut Ibu/Bapak, apakah

Sebagian besar siswa sudah memiliki

masih ada siswa yang

handhpone android, tetapi ada 1-2

menggunakan handphone tanpa

siswa yang belum memiliki handphone

kamera?

berkamera. Biasanya teman atau guru
akan meminjami.

15

Apakah QR card yang
diusulkan dapat dikembangkan?

Setuju
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Lampiran 9. Lembar hasil validasi
a. Lembar validasi ahli materi
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b. Lembar validasi ahli media
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c. Lembar Validasi Guru Mata Pelajaran SMAN 1 Depok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
177

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
178

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
179

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
180

d. Lembar Validasi Guru Mata Pelajaran SMA BOPKRI 1
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Lampiran 10. Perhitungan data kuantitatif
Perhitungan data kuantitatif dari setiap responden yang kemudian
dikonversikan ke data kualitatif
Tabel 3.8 Interval Kriterian Penilaian
Kategori

Interval Skor

Sangat baik

x > Xi + 1,80 SBi

Baik

Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi

Cukup baik

Xi – 0,60 SBi < x ≤ Xi + 0,60 SBi

Kurang baik

Xi – 1,80 SBi < x ≤ Xi - 0,600 SBi

Sangat kurang baik

x ≤ Xi – 1,80 SBi

Keterangan:
Xi : Rata-rata ideal = ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi : Simpangan baku ideal = 1/6 x (skor maksimal ideal – skor minimal
ideal)
Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut maka setelah diperoleh skor
rata-rata dari setiap responden berupa data kualitatif kemudian
dikonversikan menjadi data kualitatif dengan perhitungan sebagai berikut:
Skor maksimal
=5
Skor minimal
=1
Xi
= ½ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
= ½ x (5+1)
=3
SBi

= 1/6 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
= 1/6 x (5-1)
= 0,67

Sangat Baik

= x > Xi + 1,80 SBi
= x > 3 + (1,80 . 0,67)
= x > 3 + 1,21
= x > 4,21
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Baik

= Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi
= 3 + (0,60 . 0,67) < x ≤ 3 + (1,80 . 0,67)
= 3 + 0,40 < x ≤ 3+1,21
= 3,40 < x ≤ 4,21

Cukup Baik

= Xi - 0,60 SBi < x ≤ Xi + 0,60 SBi
= 3 – (0,60 . 0,67) < x ≤ 3 + (0,60 . 0,67)
= 3 – 0,40 < x ≤ 3+ 0,40
= 2,60 < x ≤ 3,40

Kurang Baik

= Xi – 1,80 SBi < x ≤ Xi - 0,600 SBi
= 3 – (1,80.0,67) < x ≤ 3 – (0,60 . 0,67)
= 3 – 1,21 < x ≤ 3 – 0,40
= 1,79 < x ≤ 2,60

Sangat Kurang Baik = x ≤ Xi – 1,80 SBi
= x ≤ 3 – (1,80 . 0,67)
= x ≤ 3 – 1,21
= x ≤ 1,79

