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ABSTRAK
PENGEMBANGAN SOAL HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILLS)
BERBASIS APLIKASI PADA MATERI SISTEM IMUN KELAS XI
Laura Enting Sufandy
171434039
HOTS merupakan kemampuan berpikir pada level kognitif tinggi yang
dapat diintegrasikan dalam penilaian hasil belajar. Soal-soal penilaian harus bisa
mengarahkan siswa pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa, soal-soal yang digunakan dalam penilaian hasil belajar 75%
bersifat LOTS dan 25% bersifat HOTS. Hal ini disebabkan karena guru belum
terbiasa membuat soal HOTS. Selain itu, siswa juga belum terbiasa mengerjakan
soal-soal HOTS. Siswa belum mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri,
karena proses pembelajaran masih mengarah pada hafalan bukan penalaran. Sistem
imun merupakan materi yang bersifat abstrak dan kompleks, sehingga untuk bisa
memahaminya diperlukan kemampuan menalar yang baik. Penelitian ini bertujuan
mengetahui deskripsi dan kualitas produk soal HOTS pada materi sistem imun.
Penelitian ini menggunakan jenis Research and Development (R&D).
Prosedur penelitian dan pengembangan mengacu pada model 4-D menurut S.
Thiagarajan, yang terdiri dari define, design, develop, dan disseminate. Penelitian
ini hanya dilakukan sampai tahap develop. Pengambilan data dilakukan dengan
teknik wawancara dan kuisioner. Data selanjutnya dianalisis menggunakan teknik
analisis kualitatif dan kuantitatif.
Berdasarkan hasil validasi, dapat diketahui bahwa rata-rata akhir dari hasil
validasi butir soal latihan adalah 4,72, butir soal ulangan harian 4,67, materi soal
4,72, dan aplikasi 4.58. Hasil validasi tersebut masuk dalam kategori "sangat baik".
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk soal HOTS yang
dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan atau diuji coba
secara terbatas.
Kata Kunci: R&D, HOTS, Sistem Imun
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILLS)
QUESTIONS BASED ON THE APPLICATION ON THE IMMUNE SYSTEM
MATERIALS FOR CLASS XI
Laura Enting Sufandy
171434039
HOTS is the ability to think at a high cognitive level that can be integrated
into learning outcomes assessment questions. The questions must be able to direct
students to higher thinking skills. The results of the interview that the questions used
in the assessment of learning outcomes are 75% LOTS and 25% are HOTS. This is
because the teacher is not used to making HOTS questions. In addition, students
are also not used to working on HOTS questions. Students were not able to
construct their own knowledge, because the learning process still leads to
memorization, not reasoning. The immune system is an abstract and complex
material, so to understand it requires good reasoning skills. This study aims to
determine the description and product quality of HOTS questions on the material
of the immune system.
This study uses the type of Research and Development (R&D). The research
and development procedure refers to the 4-D model according to S. Thiagarajan,
which consists of defining, design, develop, and disseminate. This research was
only carried out until the developmental stage. Data were collected using an
interview and questionnaire techniques. The data were then analyzed using
qualitative and quantitative analysis techniques.
Based on the validation results, it can be seen that the final average of the
results of the validation of the practice questions is 4.72, the daily test items are
4.67, the material questions are 4.72, and the application is 4.58. The validation
results fall into the "very good" category. Thus, it can be concluded that the HOTS
test product developed has good quality and is suitable for use or limited trials.
Keyword: R & D, Immune System, HOTS
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerapkan
kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan secara daring
(dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) sejak bulan Maret 2020. Kebijakan
PJJ dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk tetap menyelenggarakan
pembelajaran formal di tengah pandemi Covid-19. PJJ daring dilakukan secara
online dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet, sedangkan
PJJ luring dilakukan dengan cara tatap muka langsung dalam jumlah terbatas.
Penerapan PJJ tidak hanya dilakukan sebagai upaya mengatasi
pendidikan di tengah Covid-19, tetapi dilakukan sebagai bentuk adaptasi
Indonesia untuk menghadapi super smart society 5.0 dalam bidang pendidikan.
Super smart society 5.0 dapat diatasi dengan tiga kemampuan, yaitu
kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas
(Komaraningsih, 2020). Kemampuan ini merupakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi atau disebut High Order Thinking Skills (HOTS).
Saputra (2016) menyatakan bahwa HOTS merupakan suatu proses
berpikir dalam level kognitif yang lebih tinggi dengan mengembangkan
berbagai konsep, metode, dan taksonomi pembelajaran. HOTS akan tercipta
ketika siswa mampu mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah
ada, serta mengolah dan mengembangkan informasi untuk menemukan solusi
dari suatu permasalahan yang sulit dipecahkan (Kurniati dkk., 2016).
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Kemampuan ini dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di
sekolah, khususnya dalam penilaian hasil belajar siswa (Julistiawati & Yonata,
2013). Soal-soal tes yang diujikan hendaknya mengarah pada HOTS bukan
LOTS (Low Order Thinking Skills).
Berdasarkan hasil wawancara dari lima sekolah, yaitu SMA Negeri 1
Kroya, SMA Negeri 1 Depok, SMA Negeri 1 Bunyu, SMA Tarsisius Vireta,
dan SMA Xaverius Pringsewu diketahui bahwa penggunaan soal-soal tes tipe
HOTS masih terbatas. Salah satu guru mengungkapkan bahwa dalam penilaian
hasil belajar hanya ada 25% soal HOTS dan 75% soal LOTS. Soal-soal yang
diberikan masih bersifat LOTS dengan level kognitif C1 (mengingat), C2
(memahami), dan C3 (menerapkan). Soal-soal ini belum bisa mengukur
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, karena proses berpikir yang
dilakukan masih sebatas recall (mengingat), restate (menyatakan kembali), dan
recite (merujuk tanpa melakukan pengolahan) (Widana dkk., 2017).
Isbandiyah dan Sanusi (2019) menyatakan bahwa soal tes seharusnya
bisa mengarahkan siswa pada kemampuan memecahkan masalah (problem
solving), berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking),
kemampuan berargumen (reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan
(decision making). Rendahnya persentase penggunaan soal HOTS dalam
penilaian hasil belajar menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan
berpikir tingkat tinggi siswa, khususnya untuk menalar materi yang bersifat
konseptual, abstrak, dan melibatkan banyak proses. Hal ini ditandai dengan
adanya sejumlah siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep,
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menginterpretasi data, dan menjelaskan permasalahan atau fenomena yang
ditunjukkan guru.
Salah satu guru mengungkapkan bahwa, dari total siswa dalam satu
kelas biasanya hanya 25% saja yang memiliki pemahaman bagus dan mendalam
terhadap materi yang diajarkan. Siswa belum mampu mengkonstruk atau
membangun pengetahuannya sendiri, karena proses pembelajaran masih
mengarah pada hafalan, bukan analisis atau nalar. Guru belum banyak melatih
dan membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Siswa secara tidak
langsung justru dituntut untuk menghafal materi sistem imun yang sangat
kompleks dan mengandung banyak istilah di bidang biologi yang mungkin
masih awam bagi siswa. Padahal, menghafal adalah salah satu kegiatan belajar
yang kurang disukai siswa.
Penggunaan soal HOTS yang masih sedikit juga disebabkan karena guru
yang belum terbiasa membuat soal-soal HOTS. Berdasarkan hasil wawancara,
guru mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk membuat soal-soal yang
mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, apalagi pada materi-materi
yang kompleks. Guru merasa kesulitan untuk membuat soal HOTS dan contohcontoh soal yang ada juga masih minim. Hal ini yang membuat guru menyusun
soal-soal evaluasi masih dengan level kognitif C1-C3. Permasalahan yang sama
juga ditemui dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Marlina dkk. (2021)
tentang validitas logis instrumen penilaian HOTS materi sel kelas XI. Marlina
dkk. (2021) menuliskan bahwa, rendahnya kemampuan HOTS siswa
disebabkan karena siswa belum dibiasakan untuk mengerjakan soal HOTS dan
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guru masih memiliki kendala dalam pembuatan soal HOTS terutama soal C5
dan C6.
Thomas dan Thorne (dalam Widodo & Kadarwati, 2013) menyatakan
bahwa HOTS dapat dipelajari dan dapat diajarkan pada siswa. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Riswanda (2018) tentang pengembangan dan
implementasi soal berbasis HOTS pada mata pelajaran Biologi kelas X. Soal
yang dikembangkan pada kenyataannya mampu mengukur HOTS pada 133
siswa dari 197 siswa yang dijadikan sampel. Besarnya nilai raw variance (20%)
dan unexplained variance (10%) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa soal
yang dikembangkan benar-benar mampu mengukur HOTS siswa. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada peluang bagi siswa untuk
menguasai HOTS. Peluang ini juga harus didukung dengan peningkatan
kemampuan guru dalam menyusun soal HOTS dan membiasakan pembelajaran
yang berbasis HOTS.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan soal-soal tes tipe HOTS yang
dapat digunakan sebagai percontohan dan membantu siswa untuk terbiasa
mengerjakan soal-soal HOTS. Penelitian ini mengembangkan soal HOTS pada
materi sistem imun kelas XI. Materi sistem imun dipilih karena materi ini
bersifat abstrak dan membutuhkan penalaran ilmiah agar bisa memahami
konsep-konsep yang disajikan di dalamnya (Hamsyah dkk., 2021). Materi
sistem imun memiliki konsep yang kompleks karena siswa tidak dapat
mengamati proses pada sistem organnya secara langsung, sehingga terjadinya
salah pemahaman dapat menyebabkan miskonsepsi (Pribadi dkk., 2018).
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Soal HOTS yang dikembangkan dalam penelitian ini berjumlah 35 butir.
10 butir soal digunakan untuk latihan dan 25 butir soal digunakan untuk ulangan
harian. Soal-soal dimuat di dalam aplikasi berbasis android. Pada aplikasi ini
juga terdapat rangkuman materi yang dapat digunakan sebagai referensi bacaan
siswa. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka disimpulkan bahwa
penelitian ini akan mengembangkan produk berupa soal HOTS berbasis aplikasi
android pada materi sistem imun kelas XI.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam
penelitian pengembangan ini yaitu:
1. Bagaimana deskripsi produk soal HOTS pada materi sistem imun kelas XI
yang dikembangkan pada penelitian ini?
2. Bagaimana kualitas hasil pengembangan butir-butir soal HOTS pada materi
sistem imun kelas XI?

C. Batasan Masalah
Pada penelitian ini, batasan masalah dibuat dengan tujuan agar ruang
lingkup penelitian tidak terlalu luas dan lebih terstruktur ketika melakukan
pembahasan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Materi yang digunakan dalam pengembangan adalah materi sistem imun
kelas XI pada KD 3.12 dan 4.12 (sesuai Kurikulum Darurat Pandemi Covid19 untuk Jenjang SMA).
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2. Soal HOTS yang dikembangkan disesuaikan dengan Kata Kerja
Operasional (KKO) Kurikulum 2013 Revisi 2016 menurut Taksonomi
Bloom pada tingkat menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta
(C6).
3. Analisis kebutuhan dilakukan pada 5 SMA yang terdiri dari 2 SMA Swasta
dan 3 SMA Negeri.
4. Uji validitas dan kelayakan produk dilakukan oleh tiga guru biologi SMA,
satu dosen ahli evaluasi pembelajaran, satu dosen ahli materi pembelajaran,
dan satu dosen ahli media.
5. Penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap develop.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk:
1. Mengetahui deskripsi produk soal HOTS pada materi sistem imun kelas XI
yang dikembangkan dalam penelitian ini.
2. Mengetahui kualitas hasil pengembangan soal HOTS berbasis aplikasi
android pada materi sistem imun kelas XI.
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E. Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah:
1. Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini, peneliti bisa menghasilkan produk berupa soal-soal
HOTS dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat membantu guru
untuk melakukan penilaian aspek kognitif siswa pada materi Sistem Imun.
2. Bagi Guru
Produk soal HOTS dalam bentuk aplikasi berbasis android ini diharapkan
dapat membantu guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan
memberikan gambaran bagi guru dalam membuat soal-soal yang mengarah
pada keterampilan dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
3. Bagi Peserta Didik
Produk soal HOTS dalam bentuk aplikasi berbasis android ini diharapkan
dapat membantu siswa untuk belajar dan mengenali tipe-tipe soal berpikir
tingkat tinggi, sehingga pola pikir siswa akan semakin berkembang dan
intelektualitasnya meningkat.
4. Bagi Sekolah
Produk soal HOTS dalam bentuk aplikasi berbasis android ini diharapkan
dapat digunakan sebagai contoh bagi sekolah untuk menerapkan soal-soal
berpikir tingkat tinggi dalam ujian seluruh mata pelajaran.
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teori
1. Evaluasi Pembelajaran
a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran sering diartikan sebagai ujian. Ujian
belum bisa menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran secara
keseluruhan. Evaluasi pembelajaran adalah bentuk penilaian hasil
belajar serta penilaian proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta
didik selama proses pembelajaran. Para ahli mengartikan istilah evaluasi
dengan cara yang berbeda namun memiliki makna yang relatif sama.
Menurut Guba & Lincoln (1981 dalam Arifin, 2012) evaluasi adalah
sebuah proses untuk mendeskripsikan sebuah evaluan dan menilai
manfaat serta nilainya. Arifin (2012) menjelaskan bahwa evaluasi
merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis dan berkelanjutan
untuk

menentukan

kualitas

dari

sesuatu

dengan

berdasarkan

pertimbangan dan kriteria tertentu.
Menurut Arikunto (2009) evaluasi adalah kegiatan yang
bertujuan memperoleh informasi kemampuan dan hasil belajar yang
akan digunakan untuk menentukan alternatif dan solusi perbaikan yang
tepat. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa evaluasi merupakan sebuah proses mencari informasi tentang
kemampuan dan hasil belajar secara menyeluruh, sistematis, dan
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berkelanjutan yang selanjutnya akan dinilai untuk menentukan kualitas
dari sesuatu yang sudah dilakukan.

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pembelajaran
Tujuan evaluasi pembelajaran secara umum adalah untuk
mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Evaluasi
pembelajaran juga bertujuan untuk menilai dan meningkatkan
efektivitas strategi pembelajaran, program kurikulum, pembelajaran,
membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan peserta didik, serta menyediakan data untuk mengambil
sebuah keputusan (Asrul dkk, 2014). Evaluasi pembelajaran secara
umum bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem
pembelajaran yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media,
sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian (Arifin, 2012).
Menurut Arikunto (2003), evaluasi pembelajaran memiliki
beberapa fungsi yaitu:
1) Fungsi Selektif
Penilaian dilakukan untuk menyeleksi peserta didik. Contohnya
yaitu seleksi untuk memilih peserta didik agar diterima di sekolah
tertentu, memilih peserta didik yang dapat naik kelas, dan memilih
peserta didik yang sudah harus meninggalkan sekolah.
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2) Fungsi Diagnotik
Penilaian dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan peserta
didik selama proses pembelajaran. Hasil diagnosis selanjutnya
digunakan untuk

mencari solusi

yang paling tepat

bagi

permasalahan yang ditemukan.
3) Fungsi Pengukur Keberhasilan
Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari penerapan
suatu program pembelajaran. Keberhasilan program pembelajaran
ditentukan oleh beberapa faktor, seperti guru, metode/strategi
pembelajaran, media pembelajaran, kurikulum, sarana, dan sistem
administrasi.

c. Evaluasi Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013
Evaluasi hasil belajar merupakan sebuah kegiatan penilaian dan
pengukuran yang bertujuan untuk memberikan informasi akurat guna
mencapai tujuan yang diharapkan (Syukriya dkk., 2017).
Pengertian penilaian otentik menurut beberapa ahli, yaitu:
1) Menurut Mueller (2005), penilaian otentik adalah model penilaian
langsung dan ukuran langsung dalan situasi nyata dengan
mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan yang bermakna.
2) Menurut Kunandar (2013), penilaian otentik adalah penilaian
peserta didik yang menekankan pada proses maupun hasil dengan
menggunakan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan
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dengan tujuan kompetensi di dalam Standar Kompetensi (SK),
Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD).
3) Menurut Jhonson (2002), penilaian otentik adalah penilaian yang
berfokus pada tujuan dengan melibatkan pembelajaran secara
langsung, membangun kerjasama, dan menanamkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
Berdasarkan

pengertian

beberapa

ahli

tersebut

dapat

disimpulkan bahwa penilaian otentik adalah model penilaian yang
berfokus pada proses maupun hasil yang dilakukan secara langsung dan
disesuaikan dengan tujuan kompetensi dalam SK, KI, maupun KD.
Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013, penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan
menggunakan metode penilaian otentik. Dalam peraturan tersebut
dijelaskan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan
secara komprehensif untuk menilaia input, proses, dan output
pembelajaran. Hasil penilaian otentik selanjutnya dapat digunakan
untuk merencanakan remidial, pengayaan, atau pemberian layanan
konseling kepada siswa.
Metode penilaian otentik dilaksanakan secara terpadu antara
proses pembelajaran dan hasil belajar, sehingga dapat menggambarkan
kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Penilaian dapat dilakukan
menggunakan berbagai teknik yang berkesinambungan dengan perilaku
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kinerja peserta didik secara multidimensional pada situasi nyata dalam
kehidupan sehari-hari (Herpratiwi, 2009).

2. Higher Order Thingking Skills (HOTS)
a. Pengertian HOTS
Biologi merupakan ilmu sains yang memiliki banyak konsepkonsep abstrak dan sering dikaitkan dengan proses kehidupan seharihari (Herdani dkk., 2015). Peserta didik diharapkan diarahkan agar
mampu menemukan konsep dan mengembangkan kemampuan
biologinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemui
dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dikatakan mampu
menyelesaikan suatu masalah ketika peserta didik mampu menganalisis
suatu permasalahan dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk
mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan (Dinni, 2018).
Kemampuan ini disebut sebagai Higher Order Thinking Skill (HOTS)
atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS merupakan kemampuan
untuk menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan
serta pengalaman secara kritis dan kreatif dalam menentukan keputusan
untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru.
Menurut Saputra (2016), kemampuan berpikir tingkat tinggi
merupakan sebuah proses berpikir peserta didik dengan level kognitif
yang lebih tinggi berdasarkan konsep, metode kognitif dan taksonomi
pembelajaran. Kemampuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi
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akan menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan
memiliki daya saing yang tinggi. Proses belajar harus dilakukan secara
terperinci dan dihubungkan dengan keterampilan berpikir secara
menyeluruh.
Dalam Taksonomi Bloom, konsep berpikir tingkat tinggi lebih
mengarah pada perkembangan kemampuan peserta didik dalam
mengaitkan tingkatan proses berpikir tingkat tinggi dan berpikir tingkat
rendah. Tingkatan kemampuan berpikir peserta didik dapat dilihat
berdasarkan dimensi proses berpikir pada Taksonomi Bloom, yaitu
mengetahui (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis
(C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Mengetahui dan
memahami dianggap sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah,
sedangkan empat dimensi yang lain digolongkan sebagai kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi merangsang
peserta didik untuk menginterpretasikan, menganalisis, bahkan
memanipulasi informasi yang dimiliki sehingga tidak monoton
(Helmawati, 2019).
Kemampuan berpikir tingkat tinggi akan membuat peserta didik
lebih mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya serta
mampu mengolah pengetahuan tersebut untuk memperoleh jawaban
atas permasalahan yang mereka temui. Pencapaian standar penilaian
mulai diperbaiki agar dapat menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi
peserta didik. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan RI
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pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa akan ada perubahan pada
soal-soal ujian supaya lebih menekankan pada penggunan soal-soal
yang dapat menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.

b. Pengertian dan Konsep Soal HOTS
Soal-soal HOTS dibuat menggunakan instrumen pengukuran
yang disesuaikan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Soal-soal yang dibuat tidak hanya merangsang peserta didik untuk
mengingat dan menyatakan sesuatu tanpa melakukan pengolahan. Soal
HOTS yang digunakan dalam penilaian berfungsi untuk mengukur
kemampuan peserta didik dalam: 1) membahas gagasan dan informasi
secara teliti, 2) menyelesaikan masalah, 3) memindahkan satu ide ke ide
lainnya, serta 4) memproses dan menerapkan informasi dengan sebaik
mungkin (Warisdiono dkk, 2017).
Soal-soal HOTS tidak hanya mengukur dimensi faktual,
konseptual, dan prosedural saja, melainkan mengukur sampai pada
dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif adalah dimensi proses
berpikir yang menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa
konsep yang berbeda-beda, menafsirkan, memilih strategi pemecahan
masalah, menemukan cara yang baru, berpendapat, dan mengambil
keputusan yang paling tepat (Warisdiono dkk, 2017). Pada umumnya,
penyusunan soal HOTS dilakukan menggunakan stimulus sebagai dasar
untuk membuat pertanyaan. Stimulus yang digunakan bersifat menarik
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dan kontekstual, serta diangkat dari isu-isu global dalam berbagai
bidang kehidupan. Variasi stimulus yang digunakan biasanya
disesuaikan dengan kreativitas guru dalam menulis soal HOTS (Arifin,
2012).

c. Karakteristik Soal HOTS
Soal-soal HOTS dapat digunakan pada berbagai penilaian di
kelas. Karakteristik dari soal HOTS yaitu:
1) Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi
The Australian Council for Educational Research (ACER)
menyatakan bahwa, kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi
kemampuan merefleksi, menganalisis, memberikan pendapat,
menerapkan ide, serta menciptakan dan mengatur sesuatu.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga bisa meningkatkan
kreativitas peserta didik. Kreativitas yang diperlukan dalam
menyelasikan soal HOTS, yaitu 1) kemampuan mengevaluasi
prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam
berbagai

perspektif

yang

berbeda,

2)

kemampuan

untuk

menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, 3) kemampuan
menemukan contoh yang berbeda dengan cara sebelumnya.
Kemampuan ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada peserta
didik untuk mendapatkan ide pengetahuan berdasarkan aktivitasaktivitas dalam pembelajaran, sehingga peserta didik bisa lebih
kreatif dan berpikir kritis.
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2) Berbasis Permasalahan Kontekstual
Soal-soal HOTS yang digunakan pada penilaian hasil belajar
disusun berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada dalam
kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menerapkan konsep
pembelajaran yang diperoleh saat di dalam kelas untuk
menyelesaikan masalah yang dijumpai pada kondisi nyata. Guru
dalam melakukan penilaian harus menjamin prinsip objektif.
Penilaian yang dilakukan harus menggambarkan kemampuan siswa
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Beberapa alternatif
bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS,
yaitu pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah atau
ya/tidak) (Warisdiono dkk, 2017).

d. Level Kognitif
Dalam dunia pendidikan, level kognitif siswa dalam proses
pembelajaran dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu:
1) Level Kognitif Tingkat 1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
Level kognitif ini terdiri dari dimensi proses berpikir
mengetahui (C1) dan memahami (C2). Ciri-ciri level kognitif
tingkat 1 yaitu, digunakan dalam mengukur pengetahuan yang
bersifat faktual, konsep, dan prosedural; soal-soal yang diujikan
termasuk ke dalam kategori sukar tetapi tidak termasuk soal berpikir
tingkat tinggi, karena level ini mengharuskan peserta didik untuk
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mengombinasikan

kemampuan

mengingat,

menghafal,

menyebutkan langkah-langkah, dan melakukan sesuatu.
2) Level Kognitif Tingkat 2 (Aplikatif)
Implentasi level kognitif ini membutuhkan kemampuan yang
lebih tinggi dari pada level 1. Level ini mencakup dimensi proses
berpikir menerapkan atau mengaplikasikan (C3). Ciri-ciri khusus
dari level ini yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa
dalam

menerapkan

pengetahuan

(faktual,

konseptual,

dan

prosedural) tertentu pada konsep lain dalam suatu mata pelajaran
yang sama atau berbeda, serta digunakan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam menerapka pengetahuan yang mereka
miliki untu menyelesaikan suatu masalah.
3) Level Kognitif Tingkat 3 (Penalaran)
Level kognitif ini terdiri dari dimensi proses berpikir
menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta/mengkreasi
(C6). Penalaran merupakan level kognitif yang dibutuhkan peserta
didik agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena level
ini mengarahkan peserta didik agar mampu mengingat, memahami,
dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural,
serta membantu mereka agar memiliki logika pemikiran yang tinggi.
Kemampuan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah
dalam situasi nyata.
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e. Pengukuran Soal HOTS
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
104 Tahun 2014, guru dapat melakukan penilaian hasil belajar peserta
didik untuk melihat proses kemajuan belajar, dan memperbaiki hasil
belajar peserta didik secara berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan
dengan cara tes tertulis maupun tes lisan. Penilaian dengan tes tertulis
memiliki beberapa tipe yaitu pilihan ganda dengan dua pilihan (benar
atau salah, dan ya atau tidak), soal menjodohkan, dan soal sebab-akibat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat
tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi/mencipta.

3. Kriteria Kualitas Instrumen Pembelajaran
Instrumen tes merupakan komponen yang penting dalam proses
pembelajaran di kelas. Kualitas instrumen tes dapat dilihat berdasarkan tiga
aspek berikut, yaitu:
a. Kevalidan
Suatu instrumen tes dikatakan valid jika mampu memiliki
ketepatan mengukur kemampuan pemahaman relasional. Validitas
dibagi menjadi dua jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris
(Riyani dkk., 2017).
1) Validitas logis merujuk pada kevalidan instrumen pembelajaran
yang dilihat berdasarkan hasil penalaran. Validitas ini dibedakan
menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

bertujuan untuk melihat ketepatan instrumen tujuan dan bahan
pembelajaran (Hendryadi, 2017). Validitas konstruk merujuk
kepada kualitas alat ukur yang digunakan. Jika alat ukur sudah
benar-benar

menggunakan

konstruk

teoritis

sebagai

dasar

operasionalisasi, maka instrumen dikatakan valid (Widodo, 2006).
2) Validitas empiris melihat kevalidan perangkat pembelajaran
berdasarkan pengalaman. Instrumen pembelajaran dikatakan valid
secara empiris jika diuji dari pengalaman. Kevalidan ini dapat
diperoleh dengan mengujikan instrumen kepada siswa, serta
menguji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda
instrumen.

b. Reliabilitas
Instrumen tes dikatakan reliabel ketika mampu memberikan
suatu ukuran yang konsisten terhadap kemampuan siswa. Suatu alat
evaluasi dikatakan andal jika dapat dipercaya, konsisten, dan produktif.
Pengukuran harus menunjukkan hasil yang sama meskipun tes
dilakukan secara berungkali pada subjek yang sama (Khaerudin, 2015).
c. Tingkat Kesukaran Item
Tingkat kesukaran item merupakan pernyataan seberapa mudah
dan seberapa sulit butir soal bagi siswa yang dikenai pengukuran,
ditunjukkan dengan presentase keberhasilan siswa dalam menjawab
butir soal (Khaerudin, 2015).
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d. Daya Pembeda
Daya pembeda didefinisikan sebagai bagaimana soal mampu
membedakan siswa yang termasuk kelompok pada dan kelompok
kurang.

4. Aplikasi Android
Aplikasi merupakan sebuah software (perangkat lunak) yang siap
digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu (Asropudin, 2013).
Aplikasi merupakan program yang siap dipakai dan dirancang khusus untuk
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna. Menurut Jogiyanto HM (dalam
Suhartimi, 2017), aplikasi merupakan perangkat yang menerapkan
menyimpan data, maupun permasalahan ke dalam suatu media yang dapat
diterapkan menjadi bentuk baru.
Safaat (2011, dalam Ichwan & Hakiky, 2011) menjelaskan bahwa
android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis
linux yang mencakup sistem operasi, middle ware, dan aplikasi. Android
menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk membuat aplikasi
mereka sendiri.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
aplikasi android merupakan sebuah software yang dirancang pada untuk
perangkat mobile dalam bentuk sistem aplikasi. Prabavam (2020)
menuliskan beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem operasi
android dalam aplikasi.
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a. Kelebihan
1) Sistem operasi android bersifat multitasking
2) Aplikasi untuk sistem android dapat dikembangkan secara up to date
3) Pengguna dapat menginstal ROM yang dimodifikasi
4) OS android dapat digunakan pada berbagai merek smartphone
b. Kekurangan
1) Harus terkoneksi dengan internet
2) Dapat menguras baterai smartphone
3) Sistem operasi android bekerja cukup berat
4) Kurang cocok dengan hardware yang buruk.

B. Karakteristik Materi Sistem Imun
Materi yang digunakan untuk membuat soal HOTS yaitu materi sistem
imun kelas XI dari Kompetensi Dasar 3.12 Menganalisis peran sistem imun dan
imunisasi terhadap proses fisiologi dalam tubuh dan Kompetensi Dasar 4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan
imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Materi sistem imun memiliki
karakteristik materi yang berhubungan dengan mekanisme. Mekanisme yang
dimaksud yaitu proses terbentuknya sistem pertahanan tubuh dan mekanisme
pencegahan serta penyembuhan tubuh terhadap penyakit melalui imunisasi.
Materi ini juga membahas tentang jenis-jenis pertahanan tubuh.
Sistem imun merupakan materi yang bersifat abstrak dan kompleks.
Siswa tidak dapat mengamati proses pada sistem organnya secara langsung,
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sehingga terjadinya salah pemahaman dapat menyebabkan miskonsepsi
(Pribadi dkk., 2018). Hadiyanti (2015) juga menyatakan bahwa materi sistem
imun sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, materi
sistem imun dapat digunakan untuk membuat soal HOTS karena sangat
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

C. Penelitian Relevan
Dalam melakukan pengembangan produk diperlukan hasil dari
penelitian relevan sebagai dasar pengembangan. Berikut adalah penelitian
relevan yang digunakan:
1. Nurwanah (2019) melakukan penelitian dan pengembangan butir soal
kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran biologi kelas XI
dengan menggunakan model Plomp. Hasil penelitian dan pengembangan
menunjukkan bahwa butir soal HOTS yang dibuat telah memenuhi kriteria
pengembangan. Butir soal dikatakan valid dengan nilai rata-rata 3,6. Hasil
uji reliabilitas menunjukkan nilai yang sangat baik yaitu 0,81. Uji kesukaran
termasuk dalam kategori sedang yaitu 6,0 dan rata-rata uji daya pembeda
butir soal HOTS dikategorikan cukup dengan nilai 0,23. Butir soal HOTS
yang telah dikembangkan dapat melatih dan mendorong peserta didik untuk
memiliki kemampuan penalaran tingkat tinggi, sehingga jawaban tidak
diperoleh dari hasil menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya.
2. Hamsyah dkk. (2021) melakukan penelitian tentang validitas instrumen
penalaran ilmiah pada materi sistem pertahanan tubuh kelas XI. Penelitian
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dan pengembangan dilakukan menggunakan model pengembangan 4D,
yaitu define, design, develop, dan disseminate. Materi sistem imun dipilih
karena materi tersebut merupakan materi abstrak yang membutuhkan
penalaran ilmiah untuk bisa memahami konsep-konsep yang ada. Pada
tahap define ditemukan permasalahan bahwa soal-soal penilaian tes belum
mengarah pada penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah merupakan kemampuan
HOTS yang harus dimiliki siswa SMA. Penelitian ini mengembangkan 15
butir soal HOTS. Proses validasi dilakukan sebanyak 2 kali. Validasi
pertama memperoleh skor rata-rata 0,60 sehingga butir soal dikatakan
sangat baik. Validasi kedua memperoleh skor rata-rata 0,94 dan butir soal
yang dikembangkan dinyatakan sangat baik. Hasil validasi yang dilakukan
sebanyak dua kali masuk pada kategori validitas sanagat tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa produk instrumen penalaran ilmiah pada materi sistem
imun yang telah dikembangkan layak untuk digunakan.
3. Fitriani (2017) dalam penilitiannya telah melakukan analisis pada butir soal
ulangan harian materi sistem pertahanan tubuh kelas XI IPA di SMAN 1
Sungai Limau. Pada penelitian tersebut dituliskan bahwa hasil ulangan
harian siswa kelas XI IPA pada materi sistem pertahanan tubuh memiliki
nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan
sekolah. Rendahnya hasil belajar tersebut salah satunya disebabkan oleh alat
evaluasi yang belum memenuhi kriteria validitas, daya pembeda, dan
efektivitas pilihan jawaban. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 47,54%
soal yang baik digunakan, dan 52,46% soal tidak baik untuk digunakan.
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Secara umum diperoleh kesimpulan bahwa soal ulangan harian pada materi
Sistem Pertahanan Tubuh yang digunakan di SMAN 1 Sungai Limau telah
memenuhi kriteria validitas, reliabilitasm dan indeks kesukaran soal, namun
belum memenuhi kriteria daya pembeda soal. Oleh karena itu, diperlukan
alat evaluasi yang baik agar hasil belajar semakin meningkat.

D. Literature Map
Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan keterampilan yang
wajib dikuasi peserta didik di era sekarang ini. Keterampilan ini akan membuat
peserta didik bisa mengolah informasi dan pengetahuan yang dimilikinya dan
mengimplementasikannya

untuk

mencari

solusi

atas

permasalahan-

permasalahan yang ditemui pada kehidupan sehari-hari. Acuan-acuan yang
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.
Pengembangan butir soal
kemampuan berpikir tingkat
tinggi pada mata pelajaran
biologi.

Butir soal layak digunakan dan melatih
dan mendorong peserta didik untuk
memiliki kemampuan penalaran tingkat
tinggi

Penelitian 2

Validitas Instrumen Penalaran
Ilmiah pada Materi Sistem
Pertahanan Tubuh Kelas XI

Hasil validasi yang dilakukan sebanyak
dua kali masuk pada kategori validitas
sanagat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa produk instrumen penalaran
ilmiah pada materi sistem imun yang
telah dikembangkan layak untuk
digunakan.

Penelitian 3

Analisis soal ulangan harian
pada materi Sistem Pertahanan
Tubuh Kelas XI IPA

Butir soal yang digunakan telah
memenuhi kriteria validitas, reliabilitas
dan indeks kesukaran soal, namun belum
memenuhi kriteria daya pembeda soal.

Penelitian 1

Pengembangan Soal HOTS Berbasis Aplikasi Android Pada Materi Sistem imun Kelas XI

Gambar 2.1 Bagan Literature Map
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E. Kerangka Berpikir Penelitian
Sistem penilaian hasil belajar pada Kurikulum 2013 menuntut agar
instrumen diarahkan pada HOTS, khususnya pada butir soal. Selain tuntutan
Kurikulum 2013, penerapan HOTS dalam penilaian juga bertujuan untuk
mempersiapkan siswa menghadapi super smart society 5.0. Siswa harus
memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis masalah,
mengevaluasi, dan menciptkan solusi untuk permasalahan yang ditemui.
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kemampuan berpikir
tingkat tinggi siswa masih rendah. Hal ini ditandai dengan siswa sejumlah siswa
yang kesulitan memahami konsep, menginterpretasi data, dan menjelaskan
permasalahan atau fenomena yang diberikan guru. Dri total siswa di dalam
kelas, biasanya hanya 25% siswa yang memilihi pemahaman bagus dan
mendalam terhadap materi yang diajarkan. Rendah kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa disebabkan karena proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar
belum diarahkan pada HOTS. Pada penilaian hasil belajar, presentasi soal tipe
HOTS lebih rendah dibandingkan LOTS, yaitu 75% LOTS dan 25% HOTS.
Soal-soal tersebut belum bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa, karena proses berpikir yang muncuh masih sebatas recall, restate, dan
recite.
Rendahnya presentase soal HOTS disebabkan karena guru belum
terbiasa menyusun soal tipe HOTS. Contoh-contoh yang disediakan juga masih
sedikit. Siswa juga belum terbiasa mengerjakan soal HOTS, namun mereka
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harus tetap dilatih agar kemampuan berpikirnya semakin berkembang.
Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang
lebih lanjut agar bisa menghasilkan contoh soal HOTS yang baik. Kerangka
berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2.

Permasalahan:
1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa
masih rendah
2. Guru belum terbiasa membuat soal HOTS
3. Siswa belum terbiasa mengerjakan soal
HOTS

Pengembangan soal HOTS berbasis aplikasi
android

Keutamaan produk:
1. Soal HOTS dikembangkan untuk materi
Sistem Imun Kelas XI
2. Pada aplikasi terdapat soal HOTS untuk
latihan dan ulangan harian, serta
rangkuman materi

Aspek yang diuji:
Kualitas butir soal HOTS dan kelayakan
aplikasi
yang
digunakan
untuk
mengakomodasi soal.

Penelitian Relevan:
1. Penelitian Nurwanah (2019) menunjukkan
bahwa butir soal HOTS layak digunakan
setelah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas,
uji kesukaran dan uji daya pembeda. Butir soal.
dapat melatih dan mendorong peserta didik
untuk memiliki kemampuan penalaran tingkat
tinggi.
2. Penelitian Hamsyah, dkk. (2021) menunjukkan
bahwa soal rata-rata hasil validasi butir soal
masuk dalam kategori validitas sangat baik
dengan rata-rata skor validitas pertama adalah
0,60 dan skor validasi kedua adalah 0,94.
Keduanya masuk dalam validitas tinggi,
sehingga soal layak digunakan.
3. Penelitian Fitri (2017) menunjukkan bahwa
bahwa ada 47,54% soal yang baik digunakan,
dan 52,46% soal tidak baik untuk digunakan.
Secara umum diperoleh kesimpulan bahwa soal
ulangan harian pada materi Sistem Pertahanan
Tubuh yang digunakan di SMAN 1 Sungai
Limau telah memenuhi kriteria validitas,
reliabilitasm dan indeks kesukaran soal, namun
belum memenuhi kriteria daya pembeda soal.

Produk soal HOTS diharapkan dapat menjadi solusi
atas kebutuhan soal evaluasi yang baik dan media
pembelajaran yang interaktif.

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Penelitan
dan pengembangan biasanya digunakan untuk mengembangkan suatu produk
baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Metode yang digunakan
yaitu Research and Development (R&D) karena hasil akhir penelitian adalah
produk Soal HOTS berbasis aplikasi android. R&D digunakan untuk
mengembangkan atau memvaliadasi produk-produk yang digunakan dalam
pembelajaran. Menurut Sugiyono (2018) R&D merupakan metode penelitian
yang bertujuan menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk
yang dihasilkan.

B. Definisi Operasional
Definisi operasional pada penelitian ini yaitu:
1. Soal HOTS merupakan merupakan alat evaluasi yang dikembangkan untuk
mengarahkan siswa pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Alat evaluasi
tersebut dibagi untuk dua kegiatan, yaitu latihan dan ulangan harian. Soal
evaluasi dapat diakses dengan bantuan data internet karena soal dimuat di
dalam google form.

27
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2. Aplikasi dibuat menggunakan Kodular, karena kodular menyediakan tools
untuk membuat aplikasi android menggunakan block programming tanpa
menuliskan coding. Kodular juga dapat diakses kapan saja secara gratis.
3. Materi Sistem Imun merupakan materi kelas XI pada semester. Pada
Kurikulum 2013 Edisi Revisi, materi ini dimuat dalam satu bab pembahasan
yang diajarkan pada semester genap. Materi ini membahas berbagai macam
komponen sistem imun, mekanisme imunitas, serta gangguan-gangguan
pada sistem imun.

C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan
model 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan (dalam Fitriani, 2017). Model
pengembangan ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu Define (Pendefinisian),
Design

(Perancangan),

Develop

(Pengembangan),

dan

Disseminate

(Penyebaran). Penelitian ini hanya menerapkan 3 langkah, yaitu langkah
pertama sampai langkah ke-3. Tahap-tahap penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 3.1.
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Define (Pendefisian)

Design (Perancangan)

Develop (Pengembangan)

Analisis kebutuhan sekolah

1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
2. Perancangan desain awal aplikasi

1. Pembuatan soal HOTS
2. Pembuatan aplikasi
3. Validasi produk

Analisis Data

Penyusunan Laporan Akhir

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini dijabarkan
sebagai berikut:
1. Define (Pendefinisian)
Tahap pendefinisian ini bertujuan untuk menentukan dan mendefiniskan
syarat-syarat yang digunakan dalam pengembangan. Pada tahap ini
dilakukan analisis tentang proses belajar mengajar secara luring dan daring.
Analisis kebutuhan sekolah dilakukan untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan model atau metode pembelajaran, media pembelajaran,
evaluasi pembelajaran, materi pembelajaran, sarana dan prasarana, serta
penggunaan teknologi yang mendukung proses belajar mengajar. Hasil
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analisis

kebutuhan

kemudian

akan

digunakan

sebagai

pedoman

pengembangan produk.
2. Design (Perancangan)
Tahap perencanaan bertujuan untuk menyiapkan prototype perangkat
pembelajaran. Tahap ini terdiri atas dua kegiatan, yaitu penyusunan kisi-kisi
soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda dan penyusunan desain awal
aplikasi.
3. Develop (Pengembangan)
Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan soal HOTS yang
sudah divalidasi dan direvisi berdasarkan masukan dari ahli. Hal-hal yang
perlu divalidasi yaitu:
a. Butir Soal
Validasi butir soal bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan
soal-soal HOTS yang telah dikembangkan. Butir soal ditelaah dan
divalidasi oleh validator yang terdiri atas satu dosen ahli evaluasi
pembelajaran dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma, serta tiga guru biologi SMA Kelas XI.
b. Materi
Validasi materi bertujuan untuk menilai ketepatan dan kebenaran materi
yang digunakan pada masing-masing butir soal. Materi ditelaah dan
divalidasi oleh validator yang terdiri atas satu dosen ahli dari Prodi
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dan tiga guru biologi
SMA Kelas XI.
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c. Media
Media yang divalidasi adalah aplikasi android berisi soal HOTS.
harus memenuhi standar baik dari segi isi, tampilan, maupun tata
bahasa. Produk divalidasi oleh satu dosen ahli dari Program Studi
Teknik Informatika dan dua guru biologi SMA kelas XI.

D. Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan adalah soal HOTS berbasis aplikasi android
pada materi Sistem Imun Kelas XI. Berikut adalah spesifikasi dari produk yang
dikembangkan:
1. Soal HOTS yang dikembangkan adalah soal pilihan ganda yang berjumlah
35 soal.
2. Soal ini dirancang untuk digunakan pada dua kegiatan, yaitu 10 soal untuk
latihan dan 25 soal untuk pengambilan nilai ulangan harian.
3. Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi android yang berisi
pendahuluan, petunjuk penggunaan aplikasi, KD, dan menu inti.
4. Menu inti terdiri dari rangkuman materi sistem imun, latihan soal, kuis
HOTS untuk ulangan harian, dan profil pengembang. Pada aplikasi ini juga
disediakan pembahasan khusus untuk soal-soal latihan.
5. Aplikasi dibuat menggunakan website Kodular, yaitu website yang
menyediakan tools untuk membuat aplikasi android menggunakan block
programming tanpa menuliskan coding yang rumit.
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6. Halaman pendahuluan, petunjuk penggunaan aplikasi, kompetensi dasar,
serta halaman awal latihan soal dan kuis didesain menggunakan Canva.
7. Rangkuman materi dimuat dalam pdf dan ditampilkan pada aplikasi
menggunakan bantuan extention pdf.
8. Sebelum dilakukan revisi, latihan soal didesain menggunakan Kodular,
sedangkan kuis untuk ulangan harian dimuat di dalam website ProProfs.
Setelah dilakukan revisi, seluruh soal latihan dan ulangan dimuat dalam
Google Formulir.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan ini dilakukan
dengan metode wawancara dan kuisioner.
1. Wawancara
Wawancara merupakan metode komunikasi untuk memperoleh
suatu keterangan atau jawaban dengan cara tanya jawab antara
pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
(guide) wawancara (Yusuf, 2014). Pada penilitan ini, teknik wawancara
digunakan untuk mendapatkan data analisis kebutuhan dari guru biologi tiga
sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Kroya, SMA Negeri 1 Depok, dan SMA
Tarsisius Vireta. Wawancara dengan guru SMA Negeri 1 Kroya dilakukan
secara sikron melalui Google Meet, sedangkan wawancara dengan guru
SMA Negeri 1 Depok dan SMA Tarsisius Vireta dilakukan melalui
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WhatsApp Voice Call. Indikator yang digunakan dalam wawancara dapat
dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kisi-kisi Panduan Wawancara
No.

Aspek

1

Metode dan
Model
Pembelajaran

Indikator
1.1

1.2

1.3

1.4

2

Penggunaan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK)

2.1

2.2

2.3

2.4

3

Media
Pembelajaran

3.1

3.2

3.3

Menjelaskan variasi metode dan model
pembelajaran yang digunakan saat
pembelajaran luring dan daring.
Menjelaskan keefektifan metode dan
model pembelajaran dalam menunjang
pembelajaran luring dan daring.
Menjelaskan kesulitan atau kendala
yang dihadapi selama menerapkan
metode dan model pembelajaran yang
dipilih.
Menjelaskan respon siswa terhadap
penerapan
metode
dan
model
pembelajaran yang digunakan oleh
guru.
Menjelaskan platform pembelajaran
yang digunakan pada pembelajaran
luring dan daring.
Menyebutkan
platform-platform
pembelajaran yang disepakai oleh
sekolah untuk digunakan dalam proses
belajar mengajar.
Menjelaskan ketersediaan sarana dan
prasaran
yang
mendukung
penggunakan TIK pada pembelajaran
luring dan daring.
Menjelaskan kendala yang dihadapi
guru dan siswa dalam menggunakan IT
selama pembelajaran daring.
Menjelaskan
variasi
media
pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran luring dan daring.
Menjelaskan keefektifan penggunaan
media pembelajaran dalam menunjang
pembelajaran luring dan daring
(khsusnya media digital).
Menjelaskan kesulitan atau kendala
yang dihadapi guru dan siswa selama
menggunakan media yang disepakati.

No.
Item
1, 2

3

4

5

6

7

8

9

10,
11
12

13
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No.

Aspek

Indikator
3.4

4

Evaluasi
Pembelajaran

4.1

4.2

5

Materi
Pembelajaran

5.1

5.2
6

Pertanyaan
Terkait
Pengembangan

5.3

Menjelaskan respon siswa terhadap
penerapan media pembelajarn.
Menjelaskan bentuk evaluasi yang
digunakan saat pembelajaran luring dan
daring.
Menjelaskan kesulitan atau kendala
yang dihadapi guru dalam menyusun
soal dan kendala siswa dalam
mengejakan soal.
Menyebutkan materi-materi pelajaran
yang dirasa sulit dari kelas X, XI, dan
XII.
Menjelaskan alasan mengapa materi
tersebut dikatakan sulit
Menjelaskan tentang perangkat apa
yang
perlu
diperbaiki
dan
dikembangkan

No.
Item
14
15

16

17

18
19

Panduan wawancara dibuat sesuai dengan kisi-kisi untuk
wawancara. Panduan wawancara dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Panduan Wawancara
No.
1

Aspek
Metode dan
Model
Pembelajaran

2

Penggunaan
Teknologi
Informasi dan

Indikator
1. Apakah
Bapak/Ibu
sudah
menggunakan
metode/model pembelajaran yang bervariasi dalam
pembelajaran daring?
2. Metode/model pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan saat mengajar selama
pembelajaran daring?
3. Apakah model/metode pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran daring? Jelaskan!
4. Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan metode/model
pembelajaran daring tersebut?
5. Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
metode/model pembelajaran yang digunakan?
6. Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam
proses pembelajaran daring? (WAG, google
classroom, video conference, edmodo dll)
7. Platform apa yang disepakati sekolah?
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No.

Aspek
Komunikasi
(TIK)

3

Media
Pembelajaran

4

Evaluasi
Pembelajaran

5

Materi
Pembelajaran

6

Pertanyaan
Terkait
Pengembangan

Indikator
8. Menjelaskan ketersediaan sarana dan prasaran
yang mendukung penggunakan TIK pada
pembelajaran luring dan daring.
9. Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru
selama penggunaan IT pada pembelajaran daring?
10. Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media
pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran
daring?
11. Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan saat mengajar selama pembelajaran
daring?
12. Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran daring? Jelaskan!
13. Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan media
pembelajaran daring tersebut?
14. Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
media pembelajaran yang digunakan?
15. Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan
selama pembelajaran daring?
16. Apakah alat evaluasi pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah memenuhi pencapaian
kompetensi yang diharapkan?
17. Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan alat evaluasi
pembelajaran daring tersebut?
18. Materi pembelajaran apa yang dirasa sulit untuk
diajarkan selama pembelajaran daring?
Kelas X:
Kelas XI:
Kelas XII:
19. Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
sulit?
Kelas X:
Kelas XI:
Kelas XII:
20. Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran apa
yang perlu dikembangkan untuk menunjang
pembelajaran daring? Berikan alasannya!

2. Kuesioner
Pengumpulan data juga dilakukan menggunakan metode kuesioner.
Kuesioner disajikan dalam bentuk angket terbuka dan tertutup. Angket
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terbuka memungkinkan responden untuk bebas menjawab pertanyaan,
sedangkan pada angket tertutup, pilihan jawaban lebih terbatas karena
sudah disediakan sebelumnya. Angket terbuka digunakan untuk
memperoleh data analisis kebutuhan pada SMA Xaverius Pringsewu dan
SMA Negeri 1 Bunyu. Angket dimuat di dalam Google Formulir dengan
panduan pertanyaan seperti pada Tabel 3.2. Angket tertutup yang
digunakan berupa kuesioner dengan penggunaan skala penskoran untuk
menilai kualitas produk. Responden harus mengisi angket dengan
memberikan tanda check list (√) pada kolom jawaban. Teknik ini
digunakan untuk memperoleh data hasil validasi produk oleh para
validator.
a. Instrumen Penilaian Alat Evaluasi
Instrumen alat evaluasi terdiri dari kisi-kisi soal dan butir soal HOTS.
Ahli evaluasi pembelajaran bertugas untuk menilai kualitas dan
kelayakan butir soal HOTS yang telah dikembangkan. Indikator
penilaian instrumen evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kisi-kisi Penilaian Butir Soal HOTS
No.
1

Aspek
Penilaian
Materi

Indikator Penliaian
Soal sesuai dengan indikator.
Soal menggunakan stimulus yang menarik
(baru, mendorong peserta didik untuk
membaca).
Soal tidak mengandung unsur SARAPP (Suku,
Agama, Ras, Antar golongan, Pornografi, dan
Politik).

No.
Item
1
2

3
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No.

2

3

Aspek
Penilaian

Konstruksi

Bahasa

Indikator Penliaian
Soal menggunakan stimulus yang kontekstual
(gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai
dengan dunia nyata) *
Soal mengukur level kognitif penalaran
(menganalisis, mengevaluasi, mencipta).
Sebelum menentukan pilihan, peserta didik
melakukaan tahapan-tahapan tertentu.
Pilihan jawaban homogen dan logis.
Setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar.
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas,
dan tegas.
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban
merupakan pernyataan yang diperlukan saja.
Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci
jawaban.
Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat
negatif ganda.
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya
jelas dan berfungsi.
Panjang pilihan jawaban relatif sama.
Pilihan
jawaban
tidak
menggunakan
pernyataan "semua jawaban di atas salah” atau
“semua jawaban di atas benar" dan sejenisnya.
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya
angka atau kronologisnya.
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal
lain
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah
dan bahasa asing sesuai kaidahnya.
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku
setempat/tabu.
Soal menggunakan kalimat yang komunikatif
Pilihan
jawaban
tidak
mengulang
kata/kelompok kata yang sama, kecuali
merupakan satu kesatuan pengertian.

No.
Item
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

18
19
20

b. Instrumen Penilaian Materi Soal
Ahli materi bertugas untuk menilai kebenaran dan ketepatan teori atau
konsep yang digunakan dalam perumusan butir soal. Indikator
instrumen penilaian untuk ahli materi dapat dilihat pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4. Kisi-kisi Penilaian Materi Soal
No.
1

2

3

Aspek
Penilaian
Kesesuaian
Materi Soal
dengan SK dan
KD

Kekauratan
Materi

Berpikir Kritis

No.
Item
Kesesuaian materi dengan kompetensi
1
dasar
Kesesuaian materi dengan indikator
2
Kesesuaian materi dengan tujuan
3
pembelajaran
Kelengkapan materi
4
Kebenaran teori dan konsep yang
6
disajikan
Keakuratan masalah atau kasus yang
7
disajikan.
Faktualisasi materi
8
Aktualisasi materi
9
Keakuratan soal berdasarkan taksonomi 10
Bloom
Ilustrasi masalah yang disajikan berkaitan 11
dengan kehidupan sehari-hari.
Keakuratan acuan pustaka
12
Mendorong peserta didik untuk mencari 13
dan menggunakan informasi yang
dipelajari untuk menyelesaikan soal.
Indikator Penliaian

c. Instrumen Penilaian Media
Ahli media bertugas untuk meilai kualitas dan kelayakan media yang
telah dikembangkan. Indikator instrumen untuk ahli media dapat dilihat
pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kisi-kisi Instrumen Penilaian Media
No.

Aspek Penilaian

1

Tampilan

2

Organisasi

Indikator Penliaian
Tampilan cover
Penggunaan warna background
Keterbacaan teks dan kalimat
Tampilan gambar pendukung
Kelengkapan petunjuk
Fungsi tombol navigasi dan menu

No.
Item
1
2
3, 4
5
6
7, 8
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No.
3

Aspek Penilaian

Indikator Penliaian
Penggunaan bahasa baku
Konsistensi layout

Konsistensi

No.
Item
9
10

F. Teknik Analisa Data
Teknik

analisa data

yang digunakan dalam penelitian dan

pengembangan ini adalah analisa data kualitatif dan analisa data kuantitatif.
1. Analisa Kualitatif
Teknik analisa data kualitatif digunakan untuk menguraikan hasil
wawancara analisa kebutuhan. Wawancara berguna untuk menentukan
permasalahan

yang

dicarikan

solusinya

melalui

penelitian

dan

pengembangan ini. Teknik ini juga digunakan untuk menganalisis saran
dan mengelompokkannya berdasarkan aspek-aspek yang dinilai serta
digunakan untuk revisi produk.
2. Analisa Kuantitatif
Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data angka hasil
validasi dari para ahli. Lembar validasi dari para ahli menghasilkan data
kuantitatif yang berpedoman pada teknik penskoran dengan skala Likert.
Berikut adalah kriteria penilaian dengan skala Likert:

Tabel 3.6. Kriteria Penilaian dengan Skala Likert
No.
1
2
3
4
5

Kriteria
Sangat baik
Baik
Sedang
Tidak baik
Sangat Tidak Baik

Skor
5
4
3
2
1
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Selanjutnya, dihitung rata-rata skor tiap aspek penilaian dengan rumus
sebagai berikut:

̅=
𝒙

𝟏
𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓

x

∑𝒏
𝒊𝒙
𝒏

Keterangan:

𝑥̅

= rata-rata

∑𝑛𝑖 𝑥 = jumlah perolehan skor tiap aspek
n

= banyaknya butir pernyataan tiap aspek

Skor rata-rata yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi nilai kualitatif
berdasarkan kriteria penilaian skala 5 menurut Widoyoko (2009) yang
dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pendoman Konversi Skor Skala 5
Interval Skor
̅𝑖 + 1,8 𝑆𝑏𝑖
𝑥̅ > 𝑀
̅
̅𝑖 + 1.8 𝑆𝑏𝑖
𝑀𝑖 + 0.6 𝑆𝑏𝑖 < 𝑥̅ ≤ 𝑀
̅𝑖 - 0.6 𝑆𝑏𝑖 < 𝑥̅ ≤ 𝑀
̅𝑖 + 0.6 𝑆𝑏𝑖
𝑀
̅
̅
𝑀𝑖 – 1.8 𝑆𝑏𝑖 < 𝑥̅ ≤ 𝑀𝑖 – 10.6 𝑆𝑏𝑖
̅𝑖 - 1,8 𝑆𝑏𝑖
𝑥̅ ≤ 𝑀

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Tidak Baik

Keterangan:
𝑥̅ = rata-rata skor
̅𝑖 = rata-rata skor ideal
𝑀
1

= 2 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
𝑆𝑏𝑖 = simpangan baku
1

= 6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)
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Skor maksimal ideal adalah 5, sedangkan skor minimal ideal adalah 1.
Berdasarkan skor tersebut, selanjutnya didapatkan klasifikasi penilaian
sebagai berikut:

Tabel 3.8 Klasifikasi Penilaian Kevalidan dengan Skala Likert
Interval Skor
𝑥̅ > 4,2
3,4 < 𝑥̅ ≤ 4,2
2,6 < 𝑥̅ ≤ 3,4
1,8 < 𝑥̅ ≤ 2,6
𝑥̅ ≤ 1,8

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Tidak Baik

G. Indikator Pencapaian Keberhasilan
Penelitian dan pengembangan dinyatakan berhasil apabila memenuhi
indikator keberhasilan sebagai berikut:
1. Menghasilkan produk pengembangan berupa soal HOTS berbasis aplikasi
android pada materi Sistem Imun kelas XI dengan skor kevalidan 4 – 5
pada setiap instrumen penilaian.
2. Produk yang dihasilkan telah diperbaiki berdasarkan hasil saran, dan
komentar dari para ahli atau validator.
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Pengembangan produk diawali dengan analisis kebutuhan sekolah. Hal
ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan
sekolah terhadap perangkat atau instrumen pembelajaran yang perlu
dikembangkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses pembelajaran.
Analisis kebutuhan dilakukan menggunakan teknik wawancara melalui video
conference. Wawancara dilakukan pada lima guru mata pelajaran biologi yang
masing-masing berasal dari SMA Negeri 1 Depok, SMA Negeri 1 Kroya, SMA
Xaverius Pringsewu, SMA Tarsisius Vireta, dan SMA Negeri 1 Bunyu.
Pertanyaan-pertanyaan dalam lembar panduan wawancara secara umum
disusun berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu aspek metode dan model
pembelajaran, jenis platform pembelajaran, sarana dan prasarana yang
mendukung proses pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi dan capaian
hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa, serta materi pembelajaran yang
dianggap sulit. Aspek-aspek tersebut dilihat dari dua sisi, yaitu pembelajaran
luring (luar jaringan/ konvensional di dalam kelas) dan pembelajaran daring
(dalam jaringan/ online class). Hasil wawancara selanjutnya digunakan sebagai
acuan dalam pengembangan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
sekolah. Data hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan
Sekolah
No.

Aspek

1.

Metode dan
Model
Pembelajaran

2.

Platform
Belajar Luring
Platform
Belajar Daring

3.

SMA Negeri 1 Kroya
Metode
dan
model
pembelajaran
yang
digunakan sudah cukup
bervariasi.
Beberapa
metode
dan
model
pembelajaran
yang
digunakan yaitu:
a. Luring:
discovery
learning, project based
learning, cooperative
learning, diskusi dan
presentasi.
b. Daring: self organized
learning environments
(SOLE), project based
learning, dan diskusi.
LMS Sekolah (untuk
pengumpulan tugas)
LMS sekolah dan Zoom
(sebagai platform utama),
google classroom, quizziz
dan WAG (Whatsapp
Group).

SMA Xaverius
Pringsewu
Guru
biasanya
menggunakan
model
pembelajaran interaktif
(interactive
learning
model). Model ini dirasa
sudah cukup efektif
untuk
digunakan,
karena
mampu
merangsang
siswa
untuk bertanya dan
menemukan jawaban
secara mandiri dengan
arahan dari guru.

SMA Negeri 1 Depok

SMA Tarsisius Vireta

SMA Negeri 1 Bunyu

Guru
biasanya
menggunakan metode
diskusi dan ceramah.
Hal ini dirasa sudah
cukup efektif.

Guru
hanya
menggunakan satu atau
dua metode/ model
pembelajaran
saja.
Metode/
model
pembelajaran
yang
digunakan
saat
pembelajaran
luring
yaitu Jigsaw dan diskusi,
sedangkan
saat
pembelajaran
daring
hanya
menggunakan
metode diskusi.

Guru biasanya hanya
menggunakan model
pembelajaraan
discovery learning dan
scientific approach.

-

-

-

-

Sekolah
menetapkan
Zoom, google clasroom,
dan Whatsapp sebagai
platform utama untuk
menunjang
pembelajaran
secara
daring.

Etmodo
(sebagai
platform
utama),
baldicom,
Whatsapp
group
dan
google
clasroom

Google
(sebagai
utama),
meeting.

classroom Google
classroom,
platform google meet, dan
dan
zoom Whatsapp Group.
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Sekolah
No.

Aspek

4.

Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Proses Belajar
Mengajar

Sarana dan prasarana
pendukung pembelajaran
luring sudah baik. Sekolah
juga
menyediakan
komputer dan wifi yang
dapat diakses oleh seluruh
warga sekolah. Sarana dan
prasarana yang ada di
sekolah sudah baik, namun
hanya
efektif
untuk
pelaksanaan pembelajaran
luring atau konvensional.

5.

Media
Pembelajaran

a. Pembelajaran luring:
video interaktif, buku
paket, PPT, virtual lab.
b. Pembelajaran daring:
video interaktif, PPT
interaktif, virtual lab,
video
presentasi,
games.

SMA Negeri 1 Kroya

SMA Xaverius
Pringsewu
Sarana dan prasarana
pendukung
pembelajaran
luring
sudah baik. Komputer
dan wifi sekolah hanya
dapat
dimanfaatkan
guru untuk mengajar
secara
daring,
sedangkan siswa belajar
dari
rumah
menggunakan
smartphone atau laptop
pribadi, dengan akses
internet pribadi.
a. Pembelajaran luring:
buku acuan yang
mendukung,
PPT,
alat peraga, video
pembelajaran/
gambar/
animasi
bergerak.
b. Pembelajaran daring:
PPT,
video
pembelajaran/
gambar/
animasi
bergerak.

SMA Negeri 1 Depok

SMA Tarsisius Vireta

SMA Negeri 1 Bunyu

Sarana dan prasarana
sekolah
sudah
mendukung
penggunaan IT pada
pembelajaran daring.
Sekolah menyediakan
komputer dan akses wifi
yang baik. Fasilitas ini
dapat digunakan oleh
seluruh warga sekolah.

Sarana dan prasarana
pendukung
pembelajaran
luring
sudah baik. Sekolah juga
menyediakan komputer
dan akses wifi bagi guru
di
sekolah,
serta
memberikan
subsidi
kuota kepada siswa
untuk
menunjang
pembelajaran daring.

Sarana dan prasarana
pendukung
pembelajaran luring
sudah baik. Sekolah
juga
menyediakan
komputer dan akses
wifi yang baik.

a. Pembelajaran luring: a. Pembelajaran luring:
video
interaktif,
video interaktif, buku
buku paket, PPT.
paket, PPT.
b. Pembelajaran
b. Pembelajaran daring:
daring: PPT, video
PPT recording, video
dari
Youtube/
dari youtube.
Quipper.

Beberapa media yang
digunakan
dalam
pembelajaran
yaitu,
PPT,
membuat
animasi sendiri, video
games,
dan
kuis
dengan quizziz.
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Sekolah
No.

Aspek

6.

Evaluasi Hasil
Belajar

SMA Xaverius
SMA Negeri 1 Kroya
Pringsewu
a. Aspek Kognitif
a. Aspek Kognitif
Terdiri dari penilaian
Penilaian dengan uji
harian (pre-test/ post
lisan/
saat
test/
tugas)
dan
pembelajaran
penilaian akhir (UTS
interaktif,
tugas
dan UAS). Evaluasi
kelompok,
tugas
dalam
bentuk
tes
individu,
tagihan
dilakukan
secara
harian
(biasanya
tertulis (pembelajaran
dalam bentuk soal
luring) maupun tes
pilihan ganda), dan
melalui LMS/ google
penilaian praktikum.
clasroom/ dan Quizzis. b. Aspek Psikomotorik
b. Aspek
Psikomotorik
Penilaian
Penilaian keterampilan
keterampilan
praktikum
(luring)/
praktikum (luring).
presentasi/ diskusi.
c. Aspek Afektif
c. Aspek Afektif
Penilaian keaktifan
Keaktifan
saat
siswa di kelas.
pembelajaran maupun
menjawab pertanyaan Guru
mengalami
saat ditunjuk (jurnal kesulitan
dalam
penilaian sikap).
penyusunan
soal
evaluasi, karena contoh
Alat
evaluasi
hasil soal
HOTS
masih
pembelajaran luring sudah sedikit.
Penggunaan
cukup memenuhi capaian soal-soal tipe LOTS
kompetensi
yang dalam penilaian hasil
diharapkan.
belajar dirasa kurang

SMA Negeri 1 Depok
a. Aspek Kognitif
Penilaian tes dengan
soal pilihan ganda.
b. Aspek Psikomotirk
Penilaian
keterampilan
praktikum (luring)
dan presentasi.
c. Aspek Afektif
Penilaian keaktifan
belajar siswa di
kelas.
Alat evaluasi hasil
pembelajaran
sudah
cukup
memenuhi
capaian
kompetensi
yang
diharapkan.
Presentase soal LOTS
lebih besar daripada
soal HOTS, yaitu 75%
LOTS dan 25% HOTS.

SMA Tarsisius Vireta

SMA Negeri 1 Bunyu

a. Aspek Kognitif
1. Aspek Kognitif
Penilaian tes
Penilaian
tes
b. Aspek Psikomotorik
menggunaan
soal
Penilaian
pilihan
keterampilan
ganda/esai/urian.
praktikum
2. Aspek Psikomotorik
c. Aspek Afektif
Penilaian
Penilaian keaktifan
keterampilan
siswa selama belajar
praktikum.
di kelas
3. Aspek Afektif:
Keaktifan
saat
Alat
evaluasi
baru
pembelajaran
menilai
kemampuan
maupun menjawab
pada level kognitif C1pertanyaan
saat
C3. Soal-soal ujian
ditunjuk.
masih pada level LOT.
Siswa jadi rentan untuk
mencontek
dan
melakukan copy paste
jawaban dari google.
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Sekolah
No.

Aspek

7.

Capaian Hasil
Belajar

8.

Motivasi
Belajar Siswa

9.

Materi
Pembelajaran

SMA Negeri 1 Kroya

Capaian hasil belajar siswa
selama
pembelajaran
luring maupun daring
menunjukkan hasil yang
cukup baik. Ketuntasan
ulangan harian mencapai
70%, tugas 80%, dan ujian
semester 65%.
Guru merasa motivasi
belajar siswa lebih tinggi
ketika
pelaksanaan
pembelajaran secara luring
daripada daring.

SMA Xaverius
Pringsewu
efektif karena rawan
kecurangan.
25% siswa mampu
mencapai pemahaman
yang
baik
ketika
penilaian lisan interaktif
dan penilaian tertulis.

Beberapa
siswa
memiliki
motivasi
belajar tinggi, namun
sebagian lagi merasa
kesulitan belajar bahkan
seolah
pasrah
dan
menyerah.
Saat
pembelajaran,
hanya
sekitar 25% dari jumlah
siswa
yang
aktif
menjawab pertanyaan
guru/teman
dan
memberikan pertanyaan
kepada guru.
Materi pembelajaran yang Materi
pembelajaran
sulit untuk diajarkan dan yang
sulit
untuk
diterima
siswa
saat diajarkan dan diterima
pembelajaran luring, yaitu:

SMA Negeri 1 Depok

SMA Tarsisius Vireta

SMA Negeri 1 Bunyu

Capaian hasil belajar
siswa
selama
pembelajaran
luring
maupun
daring
menunjukkan hasil yang
cukup baik.

Capaian hasil belajar
siswa
selama
pembelajaran
luring
maupun
daring
menunjukkan hasil yang
cukup baik. Ketuntasan
penilaian dengan teknik
tes mencapai 70%
Motivasi belajar siswa
saat pembelajaran luring
maupun daring masih
tetap baik.

Capaian hasil belajar
siswa
selama
pembelajaran luring
maupun
daring
menunjukkan
hasil
yang cukup baik.

Motivasi belajar siswa
saat daring terlihat
kurang
baik
dibandingkan
saat
pembelajaran
luring.
Meskipun
begitu,
mereka selalu berusaha
untuk aktif di dalam
kelas.

Materi
pembelajaran Materi
pembelajaran Materi pembelajaran
yang
sulit
untuk yang
sulit
untuk yang
sulit
untuk
diajarkan dan diterima diajarkan dan diterima diajarkan dan diterima
siswa
saat
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Sekolah
No.

Aspek

SMA Negeri 1 Kroya
Kelas X: Kelas XI: Sistem Imun
Kelas XII: Hereditas,
Metabolisme
Materi pembelajaran yang
sulit untuk diajarkan dan
diterima
siswa
saat
pembelajaran daring, yaitu:
Kelas X: Virus
Kelas XI: Sistem Imun
Kelas XII: Hereditas,
Metabolisme

Perangkat
Pembelajaran
yang Perlu
Dikembangkan

a. Media
pembelajaran
interaktif yang dapat
melibatkan siswa untuk
memvisualisasikan
materi-materi
yang
abstrak dan banyak,
sehingga pembelajaran
tidak monoton.

SMA Xaverius
Pringsewu
siswa saat pembelajaran
luring, yaitu:
Kelas X: Klasifikasi
Makhluk Hidup
Kelas
XI:
Sistem
Koordinasi
Kelas XII: Hereditas,
Metabolisme
Materi
pembelajaran
yang
sulit
untuk
diajarkan dan diterima
siswa saat pembelajaran
daring, yaitu:
Kelas X: Klasifikasi
Makhluk Hidup
Kelas
XI:
Sistem
Koordinasi
Kelas XII: Hereditas,
Metabolisme
a. Buku
elektronik
yang mendukung.
b. Ringkasan
materi
untuk siswa.
c. Power point untu
ringkasan
materi
penting,
menampilkan:

SMA Negeri 1 Depok

SMA Tarsisius Vireta

SMA Negeri 1 Bunyu

siswa saat pembelajaran
luring, yaitu:
Kelas X: Kelas XI: Sistem Imun
Kelas XII: Sintesis
Protein dan Hereditas

siswa saat pembelajaran
luring, yaitu:
Kelas X: Kelas XI: Sistem Imun,
Sistem Saraf, Sistem
Reproduksi Manusia
Kelas XII: Hereditas

pembelajaran luring,
yaitu:
Kelas X: Protista
Kelas XI: Sel
Kelas
XII:
Metabolisme Sel

Materi
pembelajaran
yang
sulit
untuk
diajarkan dan diterima
siswa saat pembelajaran
daring, yaitu:
Kelas X: Kelas XI: Sistem Imun
Kelas XII: Sintesis
Protein dan Hereditas

a. Soal-soal evaluasi
tipe HOTS
b. Panduan praktikum
pembelahan sel

Materi
pembelajaran
yang
sulit
untuk
diajarkan dan diterima
siswa saat pembelajaran
daring, yaitu:
Kelas X: Virus
Kelas XI: Sistem Imun,
Sistem Saraf, Sistem
Reproduksi Manusia
Kelas XII: Hereditas

Materi pembelajaran
yang
sulit
untuk
diajarkan dan diterima
siswa
saat
pembelajaran daring,
yaitu:
Kelas X: Protista
Kelas XI: Sel
Kelas
XII:
Metabolisme Sel

a. Kumpulan soal-soal Video pembelajaran
HOTS yang banyak untuk guru.
agar bisa mengetahui
kemampuan siswa
dengan lebih baik
dan siswa tidak
menyalin
jawaban
dari google.
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Sekolah
No.

Aspek

SMA Negeri 1 Kroya
b. Soal-soal evaluasi tipe
HOTS untuk digunakan
dalam penilaian hasil
belajar.

SMA Xaverius
Pringsewu
gambar, bagan, dan
uraian singkat.
d. LKS dan penuntun
praktikum
yang
disederhanakan
namun
tidak
mengurangi kualitas
materi
pelajaran
yang
harus
disampaikan.
e. Mengembangkan
google form.
f. Contoh-contoh soal
HOTS

SMA Negeri 1 Depok

SMA Tarsisius Vireta

SMA Negeri 1 Bunyu

b. Mengembangkan
modul dengan materi
Hukum Mendel.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa
secara umum proses belajar mengajar secara luring maupun daring sudah berjalan
dengan baik. Di SMA Negeri 1 Kroya, guru biologi sudah menggunakan variasi
model dan metode pembelajaran. Di SMA Xaverius Pringsewu, SMA Negeri 1
Depok, SMA Tarsisius Vireta, dan SMA Negeri 1 Bunyu, guru biologi hanya
menggunakan satu atau dua model pembelajaran dengan metode diskusi,
presentasi, serta ceramah. Semua guru mengungkapkan bahwa model dan metode
pembelajaran yang mereka gunakan sudah cukup efektif dalam menunjang
pembelajaran luring maupun daring.
Model-model cooperative learning sangat membantu siswa dalam belajar,
karena mereka bisa belajar bersama dan berdiskusi dengan teman sebayanya.
Model ini cocok digunakan ketika pembelajaran luring, karena tidak ada batasan
jaringan, sehingga diskusi akan lebih nyaman, dan efektif. Penggunaan model
pembelajaran lain seperti project based learning dan discovery learning juga cukup
disukai siswa. Mereka bisa bebas untuk berekspresi, bereksperimen, mencari, serta
menemukan jawaban atas persoalan yang mereka temui ketika belajar. Model ini
cocok digunakan pada pembelajaran daring karena lebih menekankan pada
kemandirian siswa dalam belajar. Mereka memiliki kebebasan dalam memilih
metode belajar maupun memilih sumber-sumber belajar melalui internet.
Proses belajar mengajar di setiap sekolah juga didukung oleh sarana
prasarana dan IT (information technology) yang baik. Berdasarkan hasil
wawancara, ada satu sekolah yang aktif menggunakan LMS (Learning
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Management System) untuk mengakomodasi pembelajaran daring secara asinkron,
sedangkan empat sekolah lainnya ada yang menggunakan Etmodo, Google
Clasroom, maupun Whatsapp Group. Pembelajaran daring secara sinkron biasanya
dilakukan melalui Zoom atau Google Meet.
Proses

pembelajaran

sinkron

lebih

sulit

dilaksanakan

daripada

pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus sangat bergantung pada
penggunaan smartphone/laptop/komputer dan jaringan internet, karena interaksi
pembelajaran antara siswa dan guru dilakukan pada waktu yang bersamaan
menggunakan video conference maupun chatting. Sekolah hanya menyediakan
komputer dan akses wifi di lingkungan sekolah saja, sehingga siswa yang tidak
memiliki smartphone/laptop/komputer serta akses internet yang memadai akan
sulit mengikuti pembelajaran daring. Siswa yang absensi karena kendala tersebut
masih bisa ditoleransi oleh guru. Sekolah juga selalu berupaya untuk memperbaiki
sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan, agar bisa lebih efektif dan efisien.
Penggunaan IT dalam pembelajaran juga berkaitan erat dengan media
pembelajaran. Pada saat pembelajaran luring, guru bisa mengkombinasikan
penggunaan media cetak seperti buku paket/ print out modul atau materi dengan
media digital seperti power point, virtual lab, serta video interaktif. Pada saat
pembelajaran daring, guru dan siswa lebih banyak menggunakan media
pembelajaran digital. Buku-buku pegangan siswa dimuat dalam bentuk buku digital
atau e-book. Materi disampaikan melalui video pembelajaran interaktif atau video
presentasi interaktif yang dimuat dalam berbagai platform belajar.
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Pembelajaran daring juga mengharuskan adanya perubahan sistem evaluasi
hasil belajar siswa pada masing-masing sekolah. Evaluasi hasil belajar dapat
dilakukan menggunakan teknik penilaian tes atau proyek. Ketika pembelajaran
masih normal, bentuk-bentuk soal tes dapat bervariasi mulai dari pilihan ganda,
sebab-akibat, isian singkat, maupun esai. Ketika pembelajaran daring, soal-soal
yang digunakan seluruhnya berbentuk pilihan ganda. Guru harus membuat soalsoal dengan level kognitif tinggi agar terhindar dari kecurangan, serta bisa
mengasah keterampilan berpikir siswa. Hal ini menuntut guru untuk meningkatkan
level kognitif pada soal-soal yang dibuat. Presentase soal dengan tipe HOTS harus
lebih besar daripada soal dengan tipe LOTS.
Guru mengalami kendala dalam pembuatan soal tes, karena mereka belum
terbiasa membuat soal-soal HOTS dan siswa juga belum terbiasa untuk
mengerjakan soal dengan tipe tersebut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan
pengembangan soal-soal HOTS pada materi-materi dengan kompetensi dasar pada
level kognitif minimal menganalisis (C4). Pengembangan soal-soal HOTS akan
sangat berguna bagi guru maupun siswa. Guru akan memiliki lebih banyak contohcontoh soal HOTS yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan soal
berikutnya. Siswa juga akan memiliki gambaran tentang bentuk-bentuk soal HOTS.
Soal HOTS juga dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, sehingga
mereka bisa menjadi individu yang kritis, solutif, dan memiliki intelektualitas
tinggi.
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Selain kesulitan dalam membuat soal evaluasi hasil belajar, guru juga
mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi-materi tertentu, khususnya
ketika pembelajaran daring. Materi kelas X yang dianggap sulit untuk diajarkan
kepada siswa saat pembelajaran daring adalah virus, klasifikasi makhluk hidup, dan
protista. Materi virus dianggap sulit karena merupakan materi yang abstrak, sulit
dibayangkan dan objek bahasannya adalah objek renik. Materi klasifikasi mahkluk
hidup dan protista dianggap sulit karena materinya sangat banyak, beragam, banyak
menggunakan bahasa latin, dan sulit mencari media belajar yang tepat.
Materi kelas XI yang dianggap sulit untuk diajarkan secara umum adalah
sistem koordinasi, sistem imun, dan sel. Materi-materi tersebut dianggap sulit
karena bersifat abstrak dan hafalan dan pokok bahasannya sangat kompleks. Materi
sistem imun juga menggunakan banyak istilah-istilah biologi yang biasa digunakan
dalam dunia kedokteran, sehingga cukup sulit dipahami siswa. Pada kelas XII,
materi yang dianggap sulit untuk diajarkan adalah Hereditas dan Metabolisme Sel.
Materi hereditas terlalu abstrak, banyak hitungan, sulit dihafalkan, dan banyak
hafalan. Materi metabolisme juga sulit diajarkan karena melibatkan proses-proses
yang abstrak, banyak hafalan dan konsep, komponen selnya tidak terlihat dan sulit
untuk dirasakan, serta banyak istilah-istilah biologi yang sulit dipahami. Siswa
harus bisa membayangkan sebuah proses yang terjadi dengan sangat cepat di dalam
organel sel. Kedua materi ini belum dipelajari di tingkat SMP sehingga menjadi
pengalaman baru bagi siswa.
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Guru selalu mengupayakan untuk menggunakan banyak media belajar dan
model pembelajaran yang menarik dan sesuai, agar motivasi belajar siswa dapat
meningkat dan siswa mudah memahami materi. Mereka biasanya akan
menggunakan tambahan video atau virtual lab untuk mengajarkan materi-materi
yang bersifat renik. Materi-materi yang banyak menghafal biasanya disajikan
dalam bentuk games. Guru juga biasanya membuat jembatan keledai untuk
menghafal proses.
Upaya-upaya guru dalam mengatasi kesulitan dalam penyampaian materi
juga perlu didukung dengan pengembangan media-media pembelajaran untuk
memudahkan penyampaian materi kepada siswa. Media yang dapat dikembangkan
antara lain, yaitu media pembelajaran interaktif yang dapat melibatkan siswa untuk
memvisualisasikan materi-materi yang abstrak dan banyak, buku elektronik, power
point berisi ringkasan materi yang memudahkan siswa dalam belajar, modul
pembelajaran, serta video pembelajaran.
Pada penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah soal HOTS materi
sistem imun kelas XI. Materi tersebut dipilih karena memiliki KD yang memuat
KKO pada level kognitif C4 yaitu menganalisis. Hal ini sesuai dengan aturan
pembuatan soal HOTS bahwa tidak semua KD dapat dibuatkan soal-soal HOTS,
tetapi hanya KD tertentu yang memiliki KKO pada level kognitif C4, C5, atau C6.
Selain itu, materi sistem imun merupakan materi yang abstrak dan kompleks,
sehingga untuk bisa memperoleh pemahaman yang menyeluruh dibutuhkan
kemampuan menalar yang baik. Soal-soal tersebut selanjutnya dikemas dalam
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aplikasi berbasis android. Produk ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan
sekolah tentang soal HOTS dan produk bisa mudadh digunakan.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Berdasarkan hasil analisis, produk yang dikembangkan adalah soal-soal
HOTS. Hal pertama yang dikembangkan adalah kisi-kisi soal dengan bentuk soal
Pilihan Ganda (PG) untuk latihan dan ulangan harian. Kisi-kisi ini digunakan
sebagai panduan dalam pengembangan butir soal HOTS. Kisi-kisi dapat dilihat
pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kisi-kisi Soal HOTS
Indikator Soal

Stimulus

KISI-KISI SOAL LATIHAN
Peserta didik dapat menentukan Disajikan
narasi
jenis pertahanan tubuh dengan tentang gejala yang
mengaitkan
respon
sel-sel menjadi tanda bahwa
sistem imun terhadap kehadiran tubuh
terinfeksi
antigen berdasarkan gejalanya.
mikrobia.
Peserta
didik
dapat Disajikan
narasi
mendiagnosis jenis penyakit tentang keluhan pasien
yang menyerang sistem imun Hepatitis A.
berdasarkan keluhan seorang
pasien.
Peserta
didik
dapat Disajikan
tabel
membedakan jenis pertahanan pasangan jenis dan
mekanisme spesifik dengan non mekanisme pertahanan
spesifik.
tubuh.
Peserta didik dapat memilih Disajikan pernyataan
pernyataan yang benar tentang karakteristik suatu sel
antibodi
berdasarkan imun.
karakteristik suatu sel imun.

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

No.
Soal

C4

Pilihan
Ganda

1

C5

Pilihan
Ganda

2

C5

Pilihan
Ganda

3

C5

Pilihan
Ganda

4
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Level
Bentuk
Kognitif
Soal
Peserta didik dapat menganalisis Disajikan
narasi
C4
Pilihan
tujuan
pemberian
vaksin tentang manfaat vaksin.
Ganda
berdasarkan manfaatnya.
Peserta didik dapat memilih Disajikan pernyataan
C5
Pilihan
pernyataan yang benar tentang tentang
karakteristik
Ganda
limfosit
B
berdasarkan suatu sel imun.
pernyataan tentang karakteristik
suatu sel imun.
Peserta
didik
dapat Disajikan tabel jenisC5
Pilihan
menyimpulkan peran leukosit jenis leukosit dan
Ganda
yang paling tepat pada tabel perannya dalam sistem
jenis-jenis
leukosit
dan imun.
perannya dalam sistem imun.
Peserta didik dapat menduga Disajikan
narasi
C4
Pilihan
jenis sel imun yang ada pada tentang tanda pasien
Ganda
nanah berdasarkan gejala infeksi terinfeksi
bakteri
bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus
Peserta didik dapat menentukan Disajikan
narasi
C5
Pilihan
sumber rangsangan spesifik bagi tentang peran sel B
Ganda
sel B agar dapat memproduksi dalam
memproduksi
antibodi peran sel B dalam antibodi.
memproduksi antibodi.
Peserta didik dapat memilih cara Disajikan
wacana
C5
Pilihan
yang tepat untuk menjaga sistem tentang pengaruh gaya
Ganda
imun.
hidup
terhadap
kekebalan tubuh
KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN
Peserta
didik
dapat Disajikan tabel hasil
C5
Pilihan
menyimpulkan
penyebab pemeriksaan jumlah sel
Ganda
rendahnya jumlah sel limfosit T- T-CD4 pada di UPTD
CD4
berdasarkan
hasil Laboratorium
pemeriksaan pada 197 pasien.
Kesehatan Padang.
Peserta
didik
dapat Disajikan tabel hasil
C5
Pilihan
menyimpulkan
hasil pemeriksaan
jumlah
Ganda
pemeriksaan jumlah leukosit leukosit individu yang
pada individu yang tidur dengan tidur dengan lampu
lampu menyala dan lampu menyala dan lampu
dipadamkan.
dipadamkan
Peserta
didik
dapat Disajikan
tabel
C4
Pilihan
membedakan komponen sistem perubahan sistem imun
Ganda
imun seluler dan humoral karena aging
berdasarkan tabel perubahan
sistem imun karena aging.
Indikator Soal

Stimulus

No.
Soal
6

5

7

8

9

10

1

2

3
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Indikator Soal
Peserta
didik
dapat
menyimpulkan penyebab aging
pada orang tua.
Peserta didik dapat menganalisis
komponen-komponen
sistem
imun non spesifik.

Peserta didik dapat mengaitkan
mekanisme
cacar
dengan
karakteristik
sistem
imun
spesifik.
Peserta didik dapat menafsirkan
grafik pola serologi Hepatitis B
akut simptomatik.

Peserta didik dapat mengaitkan
siklus imunitas kanker dengan
proses imunoterapi berdasarkan
gambar dan ilustrasi.
Peserta didik dapat merumuskan
pernyataan yang tepat tentang
mekanisme kerja sistem imun
dalam mengatasi ludah nyamuk.
Peserta didik dapat mengaitkan
peran
IgE
sebagai
alat
pertahanan tubuh dengan alergi
berdasarkan kemampuan IgE
dalam mengikat alergen.
Peserta didik dapat merumuskan
pernyataan
tentang
kemungkinan yang akan mucul
akibat inflamasi.
Peserta didik dapat merumuskan
alasan pentingnya ASI untuk
imun bayi.

Level
Bentuk
Kognitif
Soal
Disajikan
narasi
C5
Pilihan
tentang masalah aging
Ganda
pada orang tua.
Disajikan
narasi
C4
Pilihan
tentang keringat dan
Ganda
sebaseus
sebagai
bagian dari sistem imun
non spesifik.
Disajikan
narasi
C4
Pilihan
tentang kemungkinan
Ganda
seseorang tidak terkena
cacar untuk kedua
kalinya.
Disajikan
hasil
C5
Pilihan
diagnosis dan grafik
Ganda
pola serologi pada
pasien Hepatitis B akut
simptomatik.
Disajikan gambar dan
C4
Pilihan
ilustrasi tentang siklus
Ganda
imunitas kanker.
Stimulus

No.
Soal
4

5

6

7

8

Disajikan
narasi
tentang
mekanisme
imun dalam merespon
gigitan nyamuk.
Disajikan
narasi
tentang peran IgE
dalam
mengikat
alergen.

C6

Pilihan
Ganda

9

C5

Pilihan
Ganda

10

Disajikan
narasi
tentang inflamasi.

C6

Pilihan
Ganda

11

Disajikan
narasi
tentang
anjuran
pemberian ASI pada
bayi baru lahir.
Peserta
didik
membuat Disajikan
wacana
kesimpulan tentang mekanisme tentang
mekanisme
vaksin.
vaksinasi.

C6

Pilihan
Ganda

12

C6

Pilihan
Ganda

13
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Indikator Soal
Peserta didik dapat menyusun
urutan mekanisme imunitas
humoral dengan runtut.
Peserta
didik
dapat
memperkirakan manfaat dari
imunisasi.
Peserta
didik
dapat
mendiagnosa jenis gangguan
berdasarkan
gejala
suatu
penyakit yang timbuh setelah
mengkonsumsi makanan tinggi
protein.
Peserta
didik
dapat
mendiagnosa jenis penyakit
berdasarkan hasil pemeriksaan
tulang dan sendi menggunakan
X-Ray.
Peserta
didik
dapat
menyimpulkan jenis penyakit
SJJ berdasarkan keluhan pasien.

Level
Bentuk
Kognitif
Soal
Disajikan pernyataan
C6
Pilihan
acak
tentang
Ganda
mekanisme imunitas
humoral.
Disajikan
narasi
C5
Pilihan
tentang
pentingnya
Ganda
imunisasi.
Disajikan
narasi
C5
Pilihan
tentang gejala suatu
Ganda
penyakit yang timbuh
setelah mengkonsumsi
makanan tinggi protein.
Stimulus

No.
Soal
14

15

16

Disajikan narasi dan
hasil
pemeriksaan
tulang
dan
sendi
menggunakan X-Ray.

C5

Pilihan
Ganda

17

Disajikan gambar dan
wacana tentang tandatanda sindrom Steven
Johnson (SJJ).
Peserta didik dapat merumuskan Disajikan
narasi
kemungkinan-kemungkinan
tentang
Lupus
yang terjadi pada sistem Erythematosus (LES).
imunitas tubuh jika terserang
LES.
Peserta didik dapat menganalisis Disajikan
narasi
mekanisme kerja sel NK tentang
sifat
dan
berdasarkan
sifat
dan karakteristik sel NK.
karakteristiknya.
Peserta
didik
dapat Disajikan
wacana
menyimpulkan
cara tentang
cara
meningkatkan
imunitas meningkatkan
berdasarkan sebuah awacana.
imunitas.
Peserta didik dapat menganalisis Disajikan
wacana
keluhan-keluhan yang mungkin tentang wacana tentang
terjadi jika seseorang terinfeksi mekanisme virus HIV
virus HIV wacana tentang dalam
menginfeksi
mekanisme virus HIV dalam imunitas tubuh.
menginfeksi imunitas tubuh.
Peserta didik dapat menganalisis Disajikan
wacana
keluhan-keluhan yang mungkin tentang kaitan virus

C5

Pilihan
Ganda

18

C6

Pilihan
Ganda

19

C4

Pilihan
Ganda

20

C5

Pilihan
Ganda

21

C4

Pilihan
Ganda

22

C4

Pilihan
Ganda

23
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Indikator Soal

Stimulus

terjadi jika seseorang terinfeksi
virus HIV.
Peserta didik dapat menelaah
karakteristik
sistem
imun
spesifik karakteristik suatu
sistem imun.
Peserta didik dapat menelaah
peran IHN bagi tubuh pasien
Covid-19.

HIV dan imunitas
tubuh.
Disajikan
pilihan
jawaban
tentang
karakteristik
suatu
sistem imun.
Disajikan
wacana
tentang
pengaruh
SARS-Cov-2 terhadap
produksi
interferon
(IFN).

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

No.
Soal

C5

Pilihan
Ganda

24

C5

Pilihan
Ganda

25

Kisi-kisi tersebut disusun sesuai dengan minimal tuntutan KD yang dapat
dibuat model-model soal HOTS. Komponen dalam kisi-kisi soal terdiri atas
indikator soal, stimulus, level kognitif yang diuji, bentuk soal, dan nomor soal.
Indikator soal dirumuskan sesuai dengan IPK dan materi pokok yang berkaitaan
dengan KD yang akan diuji. Level kognitif pada masing-masing butir soal
ditentukan berdasarkan ranah kognitif pada Klasifikasi Bloom, yaitu ranah
kognitif C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Setiap butir
soal memiliki stimulus yang berfungsi membantu merangsang dan mengarahkan
peserta didik pada kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Kuis HOTS dibuat sebagai alat penilaian harian. Kuis ini dimuat di dalam
website ProProfs. Website ini dipilih karena menyediakan form kuis yang dapat
mengakomodasi berbagai bentuk soal, gambar, tabel, grafik, maupun diagram.
Guru hanya perlu memasukkan soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, dan
pembahasan (jika perlu). Guru dapat mengatur nilai ketuntasan minum yang
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diharapkan, selanjutnya ProProfs akan secara otomatis memberikan penilaian.
ProProfs juga menyediakan sertifikat hasil kuis yang bisa dilihat dan diunduh
setelah siswa selesai mengerjakan kuis. Rekapitulasi data hasil kuis juga dapat
diunduh dalam bentuk Excel, sehingga lebih memudahkan guru.

Tabel 4.3 Desain Awal Produk
Gambar

1

Keterangan
1. Halaman awal
2. Pendahuluan
3. Petunjuk
penggunaan
4. Kompetensi
Dasar (KD)

2
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Gambar

3

Keterangan

4
5. Daftar menu
6. Tampilan
latihan soal
interaktif

5

6
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Gambar

7

9

Keterangan
7. Tampilan awal
pengerjaan
ulangan harian
menggunakan
ProProfs
8. Tampilan soal
ulangan harian
pada ProProfs.
9. Halaman profil
pengembang

8
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C. Hasil Validasi Produk
1. Validasi Butir Soal
Butir soal HOTS divalidasi oleh tiga guru SMA dan satu dosen ahli dari
Program Studi Pendidikan Biologi. Validasi ini bertujuan untuk menilai
kualitas dan kelayakan setiap butir soal HOTS yang telah dikembangkan. Soal
HOTS dibuat untuk dua kegiatan, yaitu latihan dan ulangan harian. Soal latihan
berjumlah 10 butir, sedangkan soal ulangan harian berjumlah 25 butir.
Penilaian dilakukan pada tiga aspek, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa.
Rekapitulasi hasil validasi butir soal latihan dapat dilihat pada tabel 4.4,
sedangkan rekapitulasi hasil validasi butir soal ulangan harian dapat dilihat
pada tabel 4.5.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Validasi Butir Soal Latihan
Aspek

Validator
1

Validator
2

Validator
3

Validator
4

̅ 𝒏𝒊
𝑿

Materi

4,67

5,00

4,20

4,63

4,63

Konstruksi

4,98

5,00

4,32

4,64

4,74

Bahasa

5,00

5,00

4,50

4,70

4,80

𝒙̅

4,72

Keterangan:
𝑋̅𝑖𝑛 = rata-rata skor tiap aspek
𝑥̅ = rata-rata

Kategori
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
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Tabel 4.5 Hasil Validasi Butir Soal Ulangan Harian
Aspek

Validator
1

Validator
2

Validator
3

Validator
4

̅ 𝒏𝒊
𝑿

Materi

4,87

5,00

4,33

4,65

4,71

Konstruksi

4,76

5,00

4,11

4,48

4,58

Bahasa

5,00

5,00

4,3

4,67

4,74

̅
𝒙

4,67

Kategori
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

Keterangan:
𝑋̅𝑖𝑛 = rata-rata skor tiap aspek
𝑥̅ = rata-rata

Hasil rekapitulasi pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 menunjukkan bahwa butir
soal dinyatakan sangat baik dengan masing-masing skor akhir adalah 4,72 dan
4,67. Hasil skor rata-rata dari seluruh validator pada masing-masing aspek
menunjukkan 𝑥̅ > 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, butir
soal yang dikembangkan sudah aspek-aspek penulisan butir soal HOTS pada
lembar validasi dan dinyatakan masuk dalam kriteria sangat baik.
Aspek

materi

masuk

dalam

kategori

sangat

baik

dengan

𝑋̅𝑖𝑛 soal latihan= 4.63 dan 𝑋̅𝑖𝑛 soal ulangan harian= 4.63. Hal ini menunjukkan

bahwa soal sudah dibuat sesuai rumusan indikator dengan stimulus yang
menarik, kontekstual, dan mengukur level kognitif penalaran (menganalisis,
mengevaluasi,

mencipta).

Soal-soal

yang

dikembangkan

juga

tidak

mengandung unsur SARAPP (Suku, Agama, Ras, Antar golongan, Pornografi,
dan Politik). Pilihan jawaban yang disediakan juga sudah homogen dan bersifat
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logis. Selain itu, setiap soal juga hanya memiliki satu jawaban yang benar,
karena instrumen berupa tes pilihan ganda.
Aspek konstruksi memiliki skor paling rendah diantara aspek lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan lebih banyak dilakukan pada aspek
konstruksi. Soal-soal sudah dirumuskan dengan jelas dan tegas meskipun masih
banyak yang menggunakan uraian kalimat panjang. Pokok soal dan pilihan
jawaban dirumuskan sesuai apa yang diperlukan dalam kartu soal dengan
pernyataan yang bebas dari sifat negatif berganda. Pokok soal juga tidak
memberikan petunjuk pada kunci jawaban. Soal diharapkan dapat mengarahkan
siswa pada proses berpikir tingkat tinggi sebelum menemukan jawaban. Pada
beberapa soal juga disajikan gambar, garif, atau tabel yang dapat memperjelas
maksud soal. Pilihan jawaban dibuat dengan panjang yang relatif sama dan
tidak bergantung pada jawaban soal lain atau pilihan jawaban tidak tersirat pada
soal lain.
Aspek bahasa memiliki nilai 𝑋̅𝑖𝑛 yang paling tinggi, yaitu 𝑋̅𝑖𝑛 = 4.80 (soal
latihan) dan 𝑋̅𝑖𝑛 = 4.74 (soal ulangan harian). Hal ini berarti tata bahasa yang
digunakan sudah komunikatif dan masuk ke dalam kriteria sangat baik. Butir
soal ditulis menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan
benar atau tidak menggunakan bahasa yang tabu. Soal-soal juga disusun
menggunakan kalimat yang komunikatif. Hasil validasi secara keseluruhan
menunjukkan bahwa butir soal latihan dan soal ulangan yang dikembangkan
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sudah berkualitas dan layak digunakan untuk uji coba secara terbatas setelah
dilakukan perbaikan.

2. Validasi Materi Soal
Materi soal divalidasi oleh tiga guru SMA dan satu dosen ahli dari
Program Studi Pendidikan Biologi. Validasi ini bertujuan untuk menilai
ketepatan dan kebenaran materi yang digunakan dalam pembuatan soal HOTS.
Hasil validasi materi soal HOTS dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Validasi Materi Soal
Aspek
Kesesuaian
Materi
dengan SK
dan KD
Keakuratan
Materi
Berpikir
Kritis
Tata Tulis
dan Tata
Bahasa

Validator
1

Validator
2

Validator
4

Validator
5

̅ 𝒏𝒊
𝑿

Kategori

4,5

5,00

4,25

4,25

4,50

Sangat
Baik

4,14

5,00

4,85

4,14

4,53

5,00

5,00

5,00

5,00

5

4,66

5,00

5,00

4,66

4,83

Sangat
Baik

𝒙̅

4,72

Sangat
Baik

Sangat
Baik
Sangat
Baik

Keterangan:
𝑋̅𝑖𝑛 = rata-rata skor tiap aspek
𝑥̅ = rata-rata

Hasil validasi materi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara
keseluruhan, materi yang digunakan dalam pembuatan soal HOTS dinyatakan
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sangat baik dengan 𝑥̅ = 4,72. Nilai rata-rata hasil validasi pada aspek kesesuaian
materi dengan SK dan KD masuk ke dalam kategori sangat baik dengan
𝑋̅𝑖𝑛 = 4,50. Materi yang digunakan dalam pembuatan soal HOTS secara umum

sudah sesuai dengan KD yang digunakan, yaitu KD 3.12 dan 4.12. Pengambilan
materi untuk soal juga sudah disesuaikan dengan indikator pembelajaran dan
tujuan pembelajaran. Materi yang digunakan juga lengkap, karena sudah
memuat seluruh sub bab yang diajarkan pada materi sistem imun.
Aspek keakuratan materi memiliki skor 𝑋̅𝑖𝑛 = 3,53. Aspek ini memiliki
skor terendah daripada skor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan
materi dalam membuat soal HOTS perlu ditingkatkan lagi. Keakuratan materi
merupakan pokok utama dalam pembuatan soal HOTS. Keakuratan materi
yang digunakan dalam pembuatan soal HOTS akan membuat siswa lebih
memahami maksud dari soal dan tidak menimbulkan miskonsepsi. Materimateri yang digunakan dalam pembuatan soal sudah sesuai dengan teori dan
konsep yang ada. Kasus-kasus yang disajikan juga sudah akurat karena
mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah. Materi yang disajikan juga bersifat aktual
dan faktual, sehingga mudah diketahui dan dipahami siswa. Pada soal juga
terdapat ilustrasi masalah yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.
Soal-soal juga sudah disusun berdasarkan taksonomi Bloom pada level kognitif
C4, C5, dan C6.
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Aspek berpikir kritis memiliki skor 𝑥̅ yang paling besar yaitu 𝑋̅𝑖𝑛 = 5. Hal
ini menunjukkan bahwa soal HOTS sudah dikembangkan dengan baik. Soalsoal HOTS yang dikembangkan, secara keseluruhan sudah mampu mendorong
peserta didik untuk mencari dan menggunakan informasi yang telah dipelajari
atau diperoleh selama pembelajaran untuk menyelesaikan soal. Aspek tata tulis
dan bahasa memiliki skor 𝑋̅𝑖𝑛 = 4,78. Hal ini menunjukkan bahwa tata tulis dan
bahasa yang digunakan dalam masing-masing butir soal HOTS masuk dalam
kategori sangat baik. Materi-materi yang digunakan sebagai stimulus ditulis
menggunakan kaidah bahasa baku yang baik dan benar. Bahasa dan kosakata
yang digunakan juga mudah untuk dipahami. Secara keseluruhan materi yang
digunakan dalam pembuatan soal masuk ke dalam kategori sangat baik.

3. Validasi Media
Validasi media berupa aplikasi berbasis android dilakukan oleh guru dua
guru biologi SMA dan dosen ahli dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
Universitas Sanata Dharma. Validasi ini bertujuan untuk menilai kualitas dan
kelayakan aplikasi yang telah dikembangkan. Aspek yang dinilai yaitu
tampilan, organisasi konten, dan konsistensi. Hasil validasi media dapat dilihat
pada tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Validasi Media
Aspek
Tampilan
Organisasi
Konsistensi

̅ 𝒏𝒊 )
Rata Skor per Aspek ( 𝑿
Validator 2 Validator 4 Validator 6

̅ 𝒏𝒊
𝑿

5,00

3,8

4,2

4,33

5,00

3,75

4,5

4,41

5,00

5

5,00

5

̅
𝒙

4.58

Kategori
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

Keterangan:
𝑋̅𝑖𝑛 = rata-rata skor tiap aspek
𝑥̅ = rata-rata

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diketahui bahwa aplikasi berbasis
android ini dinyatakan masuk dalam kategori sangat baik dengan 𝑥̅ = 4,58.
Aspek tampilan mendapatkan skor 𝑋̅𝑖𝑛 = 4,33. Hal ini menunjukkan bahwa
tampilan pada aplikasi sudah sangat baik. Tampilan paling depan adalah cover.
Tampilan cover pada aplikasi cukup menarik karena menyajikan perpaduan
warna background yang cerah, gambar yang menarik, serta warna dan bentuk
font yang menarik. Penggunaan warna background dan tulisan tidak
menganngu keterbacaan teks, sehingga teks dan kalimat dapat terbaca dengan
jelas. Pemilihan warna, huruf, dan penggunaan shape yang tepat dapat menarik
perhatian siswa. Penambahan media visual seperti gambar atau ilustrasi dapat
memperjelas maksud atau materi yang ingin disampaikan sekaligus dapat
meningkatkan minat siswa (Arsyad, 2010).
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Aspek organisasi dinyatakan masuk dalam kategori sangat baik dengan
skor 𝑋̅𝑖𝑛 = 4.41. Hal ini menunjukkan bahwa konten pada aplikasi secara
keseluruhan sudah terorganisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
ketersediaan petunjuk penggunaan yang ditulis secara lengkap. Selain itu,
tombol navigassi yang disajikan juga berfungsi dengan baik, sehingga
pengguna dapat dengan mudah memilih menu yang akan dijalankan.
Aspek konsistensi juga dinyatakan masuk dalam kategori sangat baik
dengan skor 𝑋̅𝑖𝑛 = 5. Aspek ini memiliki jumlah skor 𝑋̅𝑖𝑛 paling tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa konsistensi isi aplikasi sudah baik. Konsistensi yang
dimaksud adalah tata letak (layout) yang konsisten. Konten di dalam aplikasi
ditulis dengan margin justify, sehingga tampilannya terlihat rapi. Kalimatkalimat dalam aplikasi juga ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku,
sehingga mudah untu dibaca. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan
bahwa produk sudah dikembangkan dengan sangat baik dan berkualitas,
sehingga layak untuk digunakan dalam uji coba terbatas setelah dilakukan
perbaikan.

D. Hasil Revisi Produk
Revisi produk dilakukan sesuai dengan komentar dan saran dari validator.
Secara umum, para validator memberikan komentar/saran untuk perbaikan butir
soal. Beberapa butir soal ada yang belum sesuai dengan level kognitif yang
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ditentukan. Selain itu ada juga perumusan stimulus yang masih kurang lengkap.
Komentar/saran juga diberikan pada kisi-kisi soal. Komponen dalam kisi-kisi soal
masih perlu diperbaiki agar instrumen tersebut lebih menunjukkan kisi-kisi soal
model HOTS. Rekapitulasi komentar dan saran dari validator butir soal dan materi
dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Komentar dan Saran dari Validator Butir Soal dan Materi
Komponen
Validasi
Butir Soal

Validator

Komentar/Saran

Validator 1

1) Soal latihan perlu diperbaiki lagi. Perhatikan lagi
penggunaan KKO sesuai dengan Taksonomi Bloom.
Beberapa soal yang perlu diperbaiki yaitu soal nomor
3, 4, 5, 6, 9, dan 10.
2) Soal ulangan perlu ditingkatkan dan diperbaiki pada
soal nomor 6, 12, 14, 15, dan 16
3) Perbaiki penulisan agar tidak typo.
Setelah mencermati Kisi-Kisi Soal, Soal Latihan, Soal
Ulangan Harian, semua soal yang dibuat, sudah sangat
baik:
1) Sudah sesuai dengan indikator, stimulusnya menarik
dan kontekstual, menunjukkan pengukuran kognitif
penalaran, pilihan jawaban homogen, logis dan
hanya satu jawaban yang benar.
2) Rumusan pokok soal singkat, jelas, tegas, tidak
memberi petunjuk ke kunci jawaban; soal dengan
gambar, tabel, diagram, teks sangat jelas, panjang
pilihan jawaban relatif sama dan butir soal tidak
tergantung pada jawaban soal lain.
3) Penggunaan bahasa dalam soal sudah sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia, kalimatnya komunikatif
dan tidak ada pengulangan kata atau kelompok kata
yang sama.
1) Soal yang disusun sudah baik, sudah memenuhi
kaidah penulisan soal HOTS.
2) Untuk kisi-kisi soalnya sebaiknya juga dicantumkan
indikator pembelajaran yang sesuai dengan RPP.
3) Bisa ditambahkan juga di kisi-kisi soal mengenai
penggolongan HOTS, mana soal yang termasuk ke

Validator 2

Validator 3
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Komponen
Validasi

Materi Soal

Validator

Validator 1

Validator 2

Validator 4

Komentar/Saran
dalam soal untuk berpikir kritis, berpikir kreatif,
pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.
4) Untuk detail indikator soal bisa dicantumkan di
kartu soal saja.
Soal latihan:
No. 6: Carilah sumber lain yang bukan karya ilmiah
populer.
No. 9: Artikel ditulis menggunakan kaidah penulisan
pustaka yang benar.
Dari komponen Silabus, RPP beserta lampirannya
(LKPD dan Rubrik Penilaian), serta Materi yang
disajikan. Saya menegaskan bahwa:
1) Materi yang disajikan dalam pembelajaran sudah
lengkap, serta sudah sesuai dengan Kompetensi
Dasar, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran.
2) Kebenaran teori dan konsep, faktualisasi,
aktualisasi, acuan pustaka yang dipilih, serta
pemberian contoh untuk memperjelas materi; sudah
sangat baik.
3) Secara umum penggunaan bahasa dalam kalimat
serta kosakata yang dipilih sudah sangat sesuai dan
sangat baik.
Soal Latihan
No. 3, 4, 5, dan 7: tidak sesuai untuk level C5. Level
kognitif C5 (evaluasi) sebaiknya lebih mendalam, di
atas level analisis, jadi bukan sekedar membandingkan
dengan teori dasar.
Soal Ulangan Harian
1) No. 2: cek lagi keterangan tabel (A* dan B**)
supaya tidak membingungkan peserta didik
2) No. 3: tidak sesuai untuk level C4
3) No. 12, 14, 16: tidak sesuai untuk level C6
No. 22: demam dan diare juga merupakan respon
imunitas. Opsi jawaban E bisa diperjelas apakah hanya
1 minggu lalu sembuh?
No. 23: kaitan virus dan imunitas dengan keluhan jika
terjadi infeksi belum muncul, baru virus dengan
imunitasnya saja.

Soal-soal yang dikembangkan secara keseluruhan sudah baik, namun ada
beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada komponen validasi butir soal, yang
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menjadi perhatian utama untuk dilakukan perbaikan adalah kesesuaian penggunaan
KKO dengan uraian butir soal yang disusun. Beberapa rumusan butir soal tidak
sesuai digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif pada C4, C5, maupun C6.
Sebagai contoh, dalam kisi-kisi soal butir soal diharapkan dapat mengukur ranah
kognitif C5 (mengevaluasi), namun stimulus, stem soal, dan pilihan jawabannya
justru mengarah pada ukuran ranah kognitif C2. Rumusan soal yang disajikan
memang terlihat sulit, namun belum mengarahkan siswa kepada kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Soal justru mengarahkan siswa untuk kembali mengalami
proses recall dan restate. Hal ini membuat siswa kembali melakukan proses
berpikir LOTS bukan HOTS. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada
beberapa soal seperti yang tercantum pada tabel 4.8.
Aspek lain yang mendapatkan perhatian adalah acuan pustaka yang
digunakan. Pada pembuatan soal HOTS ini membutuhkan banyak sekali acuan
pustaka atau referensi yang relevan untuk digunakan sebagai sumber data, ilustrasi,
atau kasus dalam stimulus. Beberapa soal masih menggunakan acuan pustaka
berupa karya ilmiah populer. Data, ilustrasi, atau kasus yang digunakan dalam soal
diambil dari artikel berita yang bisak dijumpai dengan mudah di google. Materimateri yang digunakan dalam perumusan soal HOTS sebaiknya diambil dari
sumber yang relevan, sehingga teori, konsep, maupun data-data lain benar-benar
bersifat rasional, tepat, dan akurat.
Aspek lainnya yang mendapat komentar yaitu penulisan. Pada penulisan
butir soal HOTS masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan kata, kata yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

tidak ditulis dengan lengkap, serta penulisan bahasa asing yang tidak dicetak
miring. Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan pada kisi-kisi soal. Perbaikan
dilakukan dengan menghilangkan komponen stimulus dan menambahkan
komponen aspek HOTS.
Komentar/saran pada tabel 4.8 selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk
revisi kisi-kisi soal dan butir soal. Hasil revisi dijabarkan sebagai berikut:
1. Revisi Kisi-kisi Soal dan Butir Soal
Hal utama yang harus dipersiapkan ketika membuat soal evaluasi adalah
kisi-kisi soal. Kisi-kisi yang sudah dikembangkan selanjutnya diperbaiki sesuai
komentar dan saran validator. Komponen kisi-kisi soal sebelum direvisi (tabel
4.2) terdiri atas KD, Indikator Soal, Stimulus, Level Kognitif, Bentuk Soal, dan
Nomor Soal. Setelah divalidasi, komponen kisi-kisi menjadi berubah. Setelah
direvisi komponennya terdiri atas KD, IPK, Indikator Soal, Level Kognitif,
Aspek HOTS, Bentuk Soal, Nomor Soal, dan Keterangan. Perubahan ini
dilakukan sesuai saran dari validator. Hasil revisi kisi-kisi soal HOTS dapat
dilihat pada tabel 4.9.
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Tabel 4.9 Hasil Revisi Kisi-kisi Soal HOTS
Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
Ket.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
3.12.1 Siswa
dapat Peserta didik dapat menguraikan peran
C4
Membuat
Pilihan
14 Ulangan
menguraikan fungsi IgG yang muncul pada serum orang sehat.
argumen
Ganda
Harian
sistem imun setelah
membaca artikel.
3.12.2 Siswa
dapat Peserta didik dapat menghubungkan
C4
Berpikir
Pilihan
3
Soal
memerinci komponen mekanisme infeksi SARS-Cov-2 dengan
kritis
Ganda
Latihan
sistem imun spesifik respon sistem imun spesifik.
dan
nonspesifik Peserta didik dapat menelaah peran IHN
C5
Membuat
Pilihan
25 Ulangan
setelah
membaca bagi tubuh pasien Covid-19.
argumen
Ganda
Harian
artikel.
Peserta didik dapat menelaah karakteristik
C5
Berpikir
Pilihan
24 Ulangan
sistem imun spesifik.
kritis
Ganda
Harian
Peserta didik menganalisis mekanisme
C4
Berpikir
Pilihan
20 Ulangan
kerja sel NK.
kritis
Ganda
Harian
Peserta
didik
dapat
menganalisis
C4
Berpikir
Pilihan
5
Ulangan
komponen-komponen sistem imun non
kritis
Ganda
Harian
spesifik.
3.12.3 Siswa
dapat Peserta
didik
dapat
menguraikan
C4
Berpikir
Pilihan
16 Ulangan
menjelaskan interaksi mekanisme pengikatan alergen secara
kreatif
Ganda
Harian
antibodi
dengan langsung dan pengikatan antigen melalui
antigen berdasarkan perantara sel B.
bacaan pada suatu Peserta didik dapat merumuskan alasan
C5
Pemecahan
Pilihan
9
Soal
artikel.
mengapa pemberian vitamin A dapat
masalah
Ganda
Latihan
mengurangi parasitemia.
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
Ket.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
Peserta didik dapat menentukan alasan
C5
Membuat
Pilihan
23 Ulangan
virus HIV dapat dengan mudah
argumen
Ganda
Harian
menghindari imunitas tubuh.
3.12.4 Siswa
dapat Peserta didik dapat menentukan jenis
C5
Membuat
Pilihan
7
Soal
menentukan
jenis- leukosit yang paling berperan dalam
argumen
Ganda
Latihan
jenis imunitas dan sel- mendeteksi efek paparan radiasi.
sel yang terlibat Peserta didik dapat menduga jenis sel imun
C4
Berpikir
Pilihan
8
Soal
dalam
respon pada nanah.
kreatif
Ganda
Latihan
imunitas berdasarkan Peserta didik dapat menentukan jenis
C4
Berpikir
Pilihan
1
Soal
studi literatur.
pertahanan tubuh dengan mengaitkan
kritis
Ganda
Latihan
respon sel-sel sistem imun terhadap
kehadiran antigen.
3.12.5 Siswa
dapat Peserta didik dapat menyimpulkan peran
C6
Berpikir
Pilihan
3
Ulangan
menunjukkan
imunitas humoral bagi ibu hamil.
kritis
Ganda
Harian
perbedaan
respons
imunitas humoral dan
seluler melalui kajian
berbagai literatur.
3.12.6 Siswa
dapat Peserta didik dapat menginterpretasikan
C5
Berpikir
Pilihan
4
Soal
menguraikan
ilustrasi karakteristik antigen dengan
kritis
Ganda
Latihan
mekanisme respons mekanisme terbentuknya antibodi.
imunitas humoral dan Peserta didik dapat mengaitkan peran IgE
C5
Berpikir
Pilihan
10 Ulangan
seluler berdasarkan sebagai alat pertahanan tubuh dengan
kritis
Ganda
Harian
studi literatur.
alergi.
Peserta
didik
dapat
merumuskan
C6
Membuat
Pilihan
9
Ulangan
pernyataan yang tepat tentang mekanisme
argumen
Ganda
Harian
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
Ket.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
kerja sistem imun dalam mengatasi ludah
nyamuk.
Peserta didik dapat mengaitkan siklus
C4
Berpikir
Pilihan
7
Ulangan
imunitas
kanker
dengan
proses
kreatif
Ganda
Harian
imunoterapi.
Peserta didik dapat menyimpulkan
C5
Berpikir
Pilihan
1
Ulangan
penyebab rendahnya jumlah sel limfosit Tkritis
Ganda
Harian
CD4 berdasarkan hasil pemeriksaan
tersebut.
Peserta didik dapat mengaitkan siklus
C4
Berpikir
Pilihan
8
Ulangan
imunitas
kanker
dengan
proses
kritis
Ganda
Harian
imunoterapi.
3.12.7 Siswa
dapat Peserta didik dapat menganalisis peran
C4
Membuat
Pilihan
15 Ulangan
menganalisis peran imunisasi terhadap lama gejala ISPA.
keputusan
Ganda
Harian
imunisasi dan asi bagi Peserta didik membuat kesimpulan
C6
Pembuatan
Pilihan
13 Ulangan
sistem
imun berdasarkan wacana tentang mekanisme
keputusan
Ganda
Harian
berdasarkan bacaan vaksinasi.
pada suatu artikel.
Peserta didik dapat membuat solusi yang
C6
Pemecahan
Pilihan
12 Ulangan
paling tepat untuk mencegah/mengatasi
masalah
Ganda
Harian
bronkiolotis khususnya pada bayi.
Peserta didik dapat menganalisis resiko
C4
Pengambilan Pilihan
5
Latihan
yang dapat terjadi jika anak tidak
keputusan
Ganda
Soal
mendapatkan vaksinasi.
3.12.8 Siswa
dapat Peserta
didik
dapat
merumuskan
C6
Pengambilan Pilihan
6
Soal
menganalisis faktor- kesimpulan yang tepat tentang faktor yang
keputusan
Ganda
Latihan
faktor
yang menyebabkan
peningkatan/penurunan
memengaruhi sistem kadar limfosit.
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
Ket.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
pertahanan
tubuh Peserta didik dapat menyimpulkan cara
C5
Pemecahan
Pilihan
21 Ulangan
berdasarkan tayangan meningkatkan imunitas.
masalah
Ganda
Harian
video.
3.12.9

Siswa
dapat
mengumpulkan
informasi
terkait
gangguan
sistem
imun melalui studi
literatur.

3.12.10 Siswa
dapat
menganalisis
penyebab dan gejala
pada gangguan sistem
imun
berdasarkan
studi literatur.

Peserta didik dapat menyimpulkan hasil
pemeriksaan kadar leukosit untuk
mengetahui kondisi pasien.
Peserta
didik
dapat
merumuskan
pernyataan
yang
tepat
tentang
kemungkinan yang akan muncul akibat
inflamasi.
Peserta didik dapat mengaitkan kejadian
Herpes zoster dengan Varivella zoster.
Peserta didik dapat menentukan alasan
mengapa faktor-faktor tersebut dapat
mempengaruhi kambuhnya typus.
Peserta didik dapat menganalisis keluhankeluhan yang mungkin terjadi jika
seseorang terinfeksi virus HIV.
Peserta
didik
dapat
merumuskan
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
pada sistem imunitas tubuh jika terserang
LES.
Peserta didik dapat mendiagnosa jenis
penyakit autoimun.
Peserta didik menyimpulkan penyebab
aging.

C5

Berpikir
kritis

Pilihan
Ganda

2

Ulangan
Harian

C4

Membuat
keputusan

Pilihan
Ganda

11

Ulangan
Harian

C4

Membuat
argumen
Membuat
argumen

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

6

Ulangan
Harian
Soal
Latihan

C4

Membuat
argumen

Pilihan
Ganda

22

Ulangan
Harian

C6

Berpikir
kritis

Pilihan
Ganda

19

Ulangan
Harian

C5

Pembuatan
keputusan
Pengambilan
keputusan

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

17

Ulangan
Harian
Ulangan
Harian

C4

C5

10

4
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
Ket.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
Peserta didik dapat menyimpulkan jenis
C5
Membuat
Pilihan
18 Ulangan
penyakit berdasarkan gejala yang muncul.
argumen
Ganda
Harian
Peserta didik dapat mendiagnosis penyakit
C5
Berpikir
Pilihan
2
Soal
Hepatitis A.
kreatif
Ganda
Latihan
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Pada kisi-kisi soal perlu dicantumkan IPK pembelajaran yang sesuai
dengan RPP agar soal-soal HOTS yang diujikan bisa sesuai dengan IPK yang
dipelajari siswa selama pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih
mudah dalam memahami dan menganalisis soal serta jawaban yang disediakan,
karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh
dari pembelajaran bersama guru di kelas. Pengetahuan dan pengalaman yang
mereka miliki ini diharapkan dapat memudahkan siswa untuk memilih jawaban
yang paling benar dan tepat.
Dalam

kisi-kisi

soal

sebaiknya

juga

dicantumkan

mengenai

penggolongan HOTS untuk mengetahui bentuk keterampilan berpikir tingkat
tinggi yang diuji pada butir soal yang dikembangkan. Menruut Direktorat
Pembinaan SMA (Sekolah Menegah Atas) tahun 2017, keterampilan berpikir
tingkat tinggi meliputi keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan
masalah, membuat argumen dan pembuatan keputusan. Penggolongan HOTS
juga dapat memudahkan guru untuk membedakan tingkatan kesulitan dan level
kognitif pada masing-masing soal.
Selain komponen kisi-kisi soal, beberapa butir soal HOTS juga perlu
diperbaiki karena level kognitif soal belum sesuai dengan indikator dan
stimulus yang disajikan. Secara umum soal latihan pada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10 dan soal Soal ulangan harian nomor 2, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 22 dan 23
perlu diperbaiki karena soal yang dibuat tidak sesuai dengan KKO taksonomi
Bloom pada level kognitif C4, C5, dan C6. Stimulus, kalimat pertanyaan, dan
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pilihan jawaban pada soal-soal tersebut belum mengarah pada model soal
HOTS. Revisi dilakukan sesuai saran validator. Hasil revisi butir soal HOTS
dapat dilihat pada tabel 4.10.
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Tabel 4.10. Revisi Butir Soal HOTS
No.
Soal
3

Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

SOAL LATIHAN
Indikator Soal:
Indikator Soal:
Disajikan tabel pasangan jenis dan mekanisme pertahanan Disajikan wacana tentang mekanisme SARS-Cov-2 dalam menginfeksi sistem
tubuh, peserta didik dapat membedakan jenis pertahanan imun, peserta didik dapat menghubungkan mekanisme tersebut dengan respon
mekanisme spesifik dengan non spesifik.
sistem imun spesifik.
Level Kognitif: C5 (Membedakan)
Level Kognitif: C5 (Menghubungkan)
Butir Soal:
Butir Soal:
Perhatikan tabel pasangan mekanisme pertahanan tubuh Virus SARS-Cov-2 memiliki kemampuan menular yang lebih cepat daripadda
berikut ini!
SARS-Cov. Saat di dalam sel hidup, virus akan melepaskan RNA dari
nuklekapsid ke sitoplasma yang kemudian di translasi oleh sel inang untuk
No. Jenis Pertahanan
Mekanisme Pertahanan
menghasilkan virus-virus baru. Proses replikasi virus berjalan sangat cepat,
1
Cairan sekresi dan
Pertahanan spesifik
sehingga menyebabkan kerusakan pada sel paru-paru yang sehat. Serangan ini
kulit
memicu sel limfosit T mengeluarkan sitokin dalam jumlah yang besar. Hal ini
2
Limfosit
Pertahanan non spesifik
memicu timbulnya hiperinflamasi, meningkatnya permeabilitas pembuluh
3
Membran Mukosa
Pertahanan non spesifik
darah, serta kegagalan berbagai organ. Kondisi ini membahayakan penderita
4
Inflamasi
Pertahanan non spesifik
Covid-19 karena dapat menyebabkan kematian.
5
Antibodi
Pertahanan spesifik
Berdasarkan tabel di atas, pasangan jenis dan mekanisme Pernyataan yang tidak berkaitan dengan wacana di atas adalah….
A. Virus SARS-Cov-2 dengan cepat menyerang sistem imun spesifik yaitu
pertahanan yang benar ditunjukkan oleh nomor….
sel limfosit T, sehingga menyebabkan peningkatan produksi sitokin
A. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
B.
Peningkatan produksi sitokin dapat membantu mengendalikan replikasi
B. 1, 2, dan 5
E. 3, 4, dan 5
virus, membatasi penyebaran virus, dan mengatasi peradangan pada sel
C. 2, 4, dan 5
yang terinfeksi
Kunci : E
C. Virus SARS-Cov-2 menyerang sistem imun non-spesifik sehingga pasien
yang terinfeksi akan mengalami gejala hiperinflamasi
Komentar/Saran Validator:
D.
Proses replikasi virus yang cepat menyebabkan kerusakan sel dan
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi). Soal
jaringan, sehingga meningkatkan keparahan penyakit Covid-19
sebaiknya lebih mendalam, di atas level analisis (tidak
E.
Produksi sitokin yang berlebih dapat menyababkan badai sitokin yang
hanya membandingkan dengan teori dasar).
memicu kegagalan berbagai organ tubuh
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No.
Soal
4

Sebelum Direvisi
Indikator Soal:
Disajikan pernyataan karakteristik suatu sel imun, peserta
didik dapat memilih pernyataan yang benar tentang
antibodi.
Level Kognitif: C5 (Memilih)
Butir Soal:
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Berasal dari β limfosit yang mengalami proliferasi dan
diferensiasi
2. Terbentuk setelah antigen berkontak dengan sel yang
memiliki kemampuan imunologik
3. Bukan merupakan produk organisme yang
komplementer terhadap antigen dan spesifik
4. Dapat membentuk sel memori yang bersirkulasi dalam
darah
5. Dibentuk oleh sel plasma
Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang benar
tentang antibodi adalah….
A. 1, 2, dan 3
D. 1, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
C. 2, 3, dan 4
Kunci: D

Setelah Direvisi
Kunci: C
Indikator Soal:
Disajikan ilustrasi tentang karakteristik antigen pada serum tikus, peserta didik
dapat menginterpretasikan ilustrasi dengan mekanisme terbentuknya antibodi.
Level Kognitif: C5 (Menginterpretasikan)
Butir Soal:
Perhatikan ilustrasi tentang karakteristik antigen di bawah ini!

Pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi di atas adalah….
A. Serum yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan kembali ke tikus A akan
dianggap sebagai antigen karena sudah dikenali sebelumnya, sehingga
tidak terbentuk antibodi.
Komentar/Saran Validator:
B. Serum yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan kembali ke tikus A
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi). Soal
tidak dianggap sebagai antigen, karena belum pernah dikenali
sebaiknya lebih mendalam, di atas level analisis (tidak
sebelumnya dikenali sebelumnya, sehingga tidak terbentuk antibodi.
hanya membandingkan dengan teori dasar).
C. Serum yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan ke tikus B dengan cepat
dikenali sebagai molekul asing oleh sistem imun, sehingga akan terbentuk
antibodi
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No.
Soal

5

Sebelum Direvisi

Indikator Soal:
Disajikan narasi tentang manfaat vaksin, peserta didik
dapat menganalisis tujuan pemberian vaksin berdasarkan
manfaatnya.
Level Kognitif: C4 (Menganalisis)
Butir Soal:
Vaksin merupakan kekebalan aktif buatan yang diciptakan
untuk merangsang respon imunitas tubuh tanpa harus
mengalami sakit terlebih dahulu. Vaksin sering digunakan
untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus
mematikan seperti polio, campak, bahkan SARS-Cov-2
yang saat ini menjadi pandemi. Pemberian vaksin dikenal
sebagai vaksinasi. Vaksinasi ini bertujuan untuk….
A. merangsang sistem imun non spesifik untuk
membentuk antibodi
B. memperkenalkan antigen untuk memicu antibodi
spesifik
C. pencegahan sekunder terhadap penyakit
D. memberikan perlindungan pada patogen
E. meningkatkan resistensi terhadap penyakit menular
non spesifik
Kunci : B

Setelah Direvisi
D. Serum yang diambil dari tikus A dan disuntikan ke tikus B akan tidak
akan dianggap sebagai antigen karena belum pernah dikenali sebelumnya,
sehingga terbentuk antibodi
E. Serum dari dari tikus A yang diinjeksikan ke tikus B tidak tergolong
sebagai imunogen, sehingga sistem imun akan memproduksi antibodi
Kunci: D
Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang manfaat vaksinasi, peserta didik dapat menganalisis
resiko yang dapat terjadi jika anak tidak mendapatkan vaksinasi.
Level Kognitif: C4 (Menganalisis)
Butir Soal:
Vaksin diciptakan untuk merangsang respon imunitas tanpa harus mengalami
sakit terlebih dahulu. Vaksin biasanya diberikan kepada anak sejak usia dini
untuk mencegah timbulnya penyakit seperti polio, campak, hepatitis, dan lain
sebagainya. Sebagian besar anak-anak yang memperoleh vaksinasi secara
lengkap dan berkala dapat hidup dengan sehat, namun ada pula yang tidak
pernah memperoleh vaksinasi tetapi bisa tetap sehat. Berdasarkan kasus
tersebut, resiko yang mungkin terjadi jika anak tidak mendapatkan vaksinasi?
A. Anak akan memiliki imunitas non spesifik sehingga dapat terhindar dari
jenis penyakit tertentu
B. Anak akan memperoleh kekebalan kelompok dari anak lain yang sudah
divaksin, sehingga akan tetap sehat
C. Anak akan mudah tertular penyakit karena tidak memiliki imunitas non
spesifik yang diperoleh dari vaksinasi
D. Anak tidak memperoleh proteksi silang dari kelompok individu yang
sudah diimunisasi, sehingga mudah sakit
E. Anak akan mudah sakit karena mendapatkan kekebalan kelompok dari
orang-orang disekitarnya
Kunci: D

Komentar/Saran Validator:
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No.
Soal
6

Sebelum Direvisi
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C4 (analisis).
Indikator Soal:
Disajikan pernyataan tentang karakteristik suatu sel imun,
peserta didik dapat memilih pernyataan yang benar tentang
limfosit B.
Level Kognitif: C5 (Memilih)
Butir Soal:
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1. Merupakan sistem imun selular spesifik
2. Merupakan sistem imun humoral spesifik
3. Dapat mengaktivasi sitotoksik dan menghancurgan
antigen
4. Berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi
antibodi
5. Memiliki sel yang bertugas mengaktifkan makrofag
Pernyataan yang benar tentang limfosit B adalah ….
A. 1, 3, dan 5
D. 2, 3, dan 4
B. 1, 4, dan 5
E. 2, 4, dan 5
C. 1, 2, dan 3
Kunci : A
Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi)

Setelah Direvisi
Indikator Soal:
Disajikan data hasil pemeriksaan kadar limfosit pada pekerja bangunan,
peserta didik dapat merumuskan kesimpulan yang tepat tentang faktor yang
menyebabkan peningkatan/penurunan kadar limfosit sesuai data yang ada.
Level Kognitif: C6 (Merumuskan)
Butir Soal:
Pekerja bangunan rentan mengalami penurunan sisem imun, karena intensitas
dan beban kerja yang berlebih dapat mengganggu fisiologis tubuh lalu akan
menimbulkan stress. Aktivitas fisik yang maksimal pada pekerja bangunan
dan perpindahan limfosit dari sirkulasi darah ke jaringan akan mempengaruhi
kadar limfosit dalam tubuh. Peningkatan dan penurunan kadar limfosit dapat
mempengaruhi fungsi sistem imun. Pemeriksaan kadar limfosit pada suatu
kelompok pekerja bangungan yang sehat menunjukkan hasil sebagai berikut:
Kadar Limfosit (%)
Normal (25-40)
Meningkat (>40)
Menurun (<25)
Total

(n)
17
4
9
30

(%)
56.7
13.3
30
100

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa….
A. Kadar rata-rata limfosit pada pekerja bangunan adalah normal. Hal ini
menunjukkan bahwa intentsitas dan beban kerja pekerja bangunan tidak
mengganggu fisiologis tubuh, sehingga kadar limfosit tetap stabil.
B. Peningkatan kadar limfosit sebesar >40% pada pekerja bangunan terjadi
karena aktivitas fisik dan beban kerja maksimal menyebabkan kerusakan
sel-sel jaringan. Peningkatan limfosit merupakan respon untuk
memperbaiki kerusakan sel.
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No.
Soal

7

Sebelum Direvisi

Indikator Soal:
Disajikan tabel jenis-jenis leukosit dan perannya dalam
sistem imun, peserta didik dapat Menyimpulkan peran
leukosit yang paling tepat.
Level Kognitif: C5 (Menyimpulkan)
Butir Soal:
Perhatikan tabel jenis-jenis leukosit dan perannya di bawah
ini!
Jenis Leukosit
Peran
I
Neutrofril
a
Reaksi alergi
II
Eosinofil
b
Inflamasi
III
Basofil
c Respon imun spesifik
IV
Limfosit
d
Fagositosis
V
Monosit
e
Respon imun non
spesifik
Leukosit merupakan jenis sel darah yang berperan penting
dalam pertahanan tubuh. Berdasarkan tabel di atas,

Setelah Direvisi
C. Penurunan kadar limfosit sebesar <25% dapat terjadi karena limfosit
banyak digunakan untuk menyokong sistem imun pekerja yang memiliki
aktivitas fisik berlebih dan beban kerja yang berat, sehingga jumlahnya
akan semakin menurun.
D. Beban dan aktivitas fisik yang maksimal menyebabkan penurunan kadar
limfosit pada pekerja limfosit. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya
produksi antibodi, sehingga pekerja bangunan rentan terkena stress.
E. Beban maksimal menyebabkan peningkatan fungsi limfosit secara umum.
Ini dapat terjadi karena beban maksimal mengganggu fungsi fisiologi
tubuh, sehingga merangsang sistem imun untuk meningkatkans fungsi
limfosit.
Kunci: B
Indikator Soal:
Disajikan tentang efek sinar radiasi bagi kesehatan para pekerja di bidang
radiologi, peserta didik dapat menentukan jenis leukosit yang paling berperan
dalam mendeteksi efek paparan radiasi.
Level Kognitif: C5 (Menentukan)
Butir Soal:
Radioskopi merupakan salah satu teknik diagnosis dan pengobatan yang
memanfaatkan sinar radiasi. Pemanfaatan sinar radiasi ini dapat memberikan
dampak positif dan negatif. Sinar radiasi bisa membantu proses terapi suatu
penyakit atau studi pencitraan, namun penyinaran menggunakan radiasi akan
memberikan efek buruk bagi pekerja di bagian radiologi. Paparan sinar radiasi
secara langsung maupun tidak langsung memberikan efek buruk bagi
kesehatan pekerja, karena dapat menyebabkan inflamasi, infeksi akut, dan
kerusakan DNA.
Leukosit memiliki lima jenis sel yang salah satunya dapat digunakan sebagai
indikator biologis untuk mendeteksi paparan radiasi dalam tubuh. Berikut ini,
jenis leukosit manakah yang kemungkinan paling berperan dalam mendeteksi
efek dari paparan sinar radiasi?
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9

Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

manakah pasangan yang tepat antara jenis leukosit dan A. Limfosit, karena penurunan jumlah limfosit total dapat digunakan untuk
peranannya dalam sistem imun….
memperkirakan tingkat keparahan akibat paparan radiasi karena sangat
A. I – b
D. IV – e
sensitif terhadap sinar radiasi
B. II – d
E. V – c
B. Monosit, karena peningkatan jumlah monosit menandakan bahwa monosit
C. III – a
sedang melisiskan partikel-partikel yang dibawa oleh sinar radiasi
Kunci : C
C. Neutrofil, karena peningkatan jumlah neutrofil menandakan bahwa
neutrofil sedang memberikan respon inflamasi yang disebabkan oleh
paparan sinar radiasi
Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi). Soal D. Eosinofil, karena penurunan jumlah eosinofil menandakan bahwa eosinofil
sebaiknya lebih mendalam, di atas level analisis (tidak
sedang mengeluarkan banyak fibrin untuk mengatasi inflamasi akibat sinar
hanya membandingkan dengan teori dasar).
radiasi
E. Basofil, karena peningkatan basofil menandakan bahwa terjadi infeksi akut
pada bagian tubuh yang terkena paparan sinar radiasi secara langsung.
Kunci: A
Indikator Soal:
Indikator Soal:
Disajikan narasi tentang peran sel B dalam memproduksi Disajikan data hasil pemeriksaan parasitemia pada kelompok orang yang
antibodi, peserta didik dapat menentukan sumber terkena parasit plasmodium penyebab malaria, peserta didik dapat
rangsangan spesifik bagi sel B agar dapat memproduksi merumuskan alasan mengapa pemberian vitamin A dapat mengurangi
antibodi.
parasitemia.
Level Kognitif: C5 (Menentukan)
Level Kognitif: C5 (Merumuskan)
Butir Soal:
Butir Soal:
Manusia memiliki “pabrik senjata” antibodi di dalam Parasitemia plasmodium merupakan kondisi seseorang terkena parasit
tubuh. Antibodi diproduksi oleh Sel B dan berperan dalam plasmodium yang menyebabkan malaria. Parasitemia plasmodium diturunkan
melawan musuh yang menginfeksi tubuh manusia. Agar dengan vitamin A, karena dapat membantu sistem imun memproduksi sitokin
dapat memproduksi antibodi, sel B memerlukan dan mengaktivasi limfosit T. Pengaruh vitamin A terhadap parasitemia
rangsangan spesifik dari….
dibuktikan pada sebuah penelitian dengan hasil sebagai berikut:
A. Sel T pembantu
B. Sel T pembunuh
C. Makrofag
D. Sel B
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Sebelum Direvisi
E. Antibodi
Kunci : A
Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi).

Setelah Direvisi
Presentase Rata-rata Parasitemia (%)
Hari
Perlakuan C Perlakuan D
Perlakuan A Perlakuan B
Pengujian
(Vitamin A
(Vitamin A
(kontrol -)
(plasebo)
35 IU/g)
70 IU/g)
D2
1.47
1.43
1.02
0.4
D4
11.38
10.47
8.77
6.37
D6
13.95
13.02
6.83
4.02
D8
16.88
16.23
3.70
1.0
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemungkinan yang membuat presentase
rata-rata parasitemia pada perlakuan C dan D lebih rendah daripada presentase
pada perlakuan lainnya adalah….
A. Pemberian vitamin A menyebabkan tubuh mengalami defisiensi vitamin
A, sehingga mencit menjadi tidak mudah terkena parasitemia plasmodium
karena daya tahan tubuhnya meningkat
B. Pemberian vitamin A merangsang sistem imun menghasilkan sitokin
yang dapat menghambat pertumbuhan parasit pada leukosit dengan cara
merusak sel leukosit yang terinfeksi
C. Pemberian vitamin A merangsang sel limfosit T untuk mengaktifkan
makrofag yang dapat menghambat pertumbuhan parasit dan degenerasi
parasit, serta merusak sel yang terinfeksi
D. Pemberian vitamin A merangsang sel limfosit T untuk mengaktifkan sel
NK untuk menghasilkan immunoglobulin yang dapat merusak dan
membunuh sel yang terinfeksi parasit secara langsung
E. Pemberian vitamin A dengan dosis maksimal menghasilkan lebih banyak
sel limfosit T, sehingga tubuh memiliki antibodi dan sel T-helper yang
dapat melawan plasmodium penyebab malaria
Kunci: E
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Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang pengaruh gaya hidup terhadap
kekebalan tubuh, peserta didik dapat memilih cara yang
tepat untuk menjaga sistem imun.
Level Kognitif: C5 (Memilih)
Butir Soal:
Gaya hidup dapat memberikan dampak pada sistem imun.
Kebiasaan dan pola hidup yang buruk selama masa
pandemi Covid-19 dapat menurunkan fungsi sistem imun.
Akibatnya, daya tahan tubuh akan semakin melemah.
Tubuh akan mudah lelah dan mudah terserang penyakit.
Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem imun
agar tetap kuat adalah….
A. Menambah durasi waktu tidur, yaitu minimal 12 jam
per hari
B. Mengonsumsi daging dan seafood setiap hari
C. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gizi
D. Mengisolasi diri hingga pandemi Covid-19 berakhir
E. Berlibur ke tempat wisata setiap hari untuk mengurangi
stress
Kunci: C

Indikator Soal:
Disajikan faktor-faktor penyebab kambuhnya thypus, peserta didik dapat
menentukan alasan mengapa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi
kambuhnya typus.
Level Kognitif: C4 (Menentukan)
Butir Soal:
Typhus dapat kambuh atau relaps dalam jangka waktu yang pendek pada orang
yang mendapatkan infeksi ringan dan memiliki kekebalan tubuh yang lemah.
Typhus dapat kambuh karena beberapa faktor seperti rendahnya imunitas,
konsumsi makanan yang tidak dijaga higienitasnya, mengonsumsi air minum
yang kotor, status gizi buruk, gaya hidup, dan stress.
Alasan yang tidak tepat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kambuhnya Typhus adalah….
A. Rendahnya sistem imun akan meningkatkan kerentanan tubuh terhadap
penyakit-penyakit infeksi, sehingga ada kemungkinan Salmonella typhi
kembali menginfeksi tubuh
B. Stress mengakibatkan ketidakseimbangan psikologis dan fisiologi tubuh
sehingga berpengaruh terhadap lamanya kesembuhan dan kambuhnya
penyakit sesorang
C. Bakteri Salmonella typhi banyak berkembang pada makanan yang tidak
higien sehingga bisa menyebabkan kambuhnya typhus
D. Gizi buruk dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, sehingga
mudah terserang typhus bahkan menurunkan angka mortalitas typhus
E. Air minum yang kotor kemungkinan besar sudah tercemar Salmonella
typhi, sehingga jika dikonsumsi dapat menyebabkan typus
Kunci: D

Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi).
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Setelah Direvisi

SOAL ULANGAN HARIAN
Indikator Soal:
Indikator Soal:
Disajikan tabel hasil pemeriksaan jumlah leukosit individu Disajikan tabel hasil pemeriksaan jumlah leukosit individu yang tidur dengan
yang tidur dengan lampu menyala dan lampu dipadamkan, lampu menyala dan lampu dipadamkan, peserta didik dapat menyimpulkan
peserta didik dapat Menyimpulkan hasil pemeriksaan untuk hasil pemeriksaan kadar leukosit untuk mengetahui kondisi pasien.
mengetahui kondisi pasien.
Level Kognitif: C5 (Menyimpulkan)
Level Kognitif: C5 (Menyimpulkan)
Butir Soal:
Perhatikan tabel hasil perhitungan jumlah leukosit di bawah ini!
Butir Soal:
Perhatikan tabel hasil perhitungan jumlah leukosit di
Jumlah Leukosit (mm³)
Individu
bawah ini!
A
B
Jumlah Leukosit (mm³)
1
7.000
4.600
Individu
A*
B**
2
5.000
6.950
1
7.000
4.600
3
4.900
5.900
2
5.000
6.950
4
5.250
9.850
3
4.900
5.900
5
4.500
4.850
4
5.250
9.850
A
: Individu yang tidur dengan lampu menyala
5
4.500
4.850
B
: Individu yang tidur dengan lampu dipadamkan
A*
: Individu yang tidur dengan lampu menyala
B**
: Individu yang tidur dengan lampu dipadamkan
Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling benar adalah….
A. semua individu yang tidur dengan lampu menyala mengidap leukopenia
Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling benar B. semua individu yang tidur dengan lampu dipadamkan mengidap leukimia
adalah….
C. individu ke 4 yang tidur dengan lampu dipadamkan mengidap leukimia
A. semua individu yang tidur dengan lampu menyala D. individu ke 5 yang tidur dengan lampu menyala mengidap leukopenia
mengidap leukopenia
E. Tidak ada individu yang mengalami leukopenia maupun leukimia
B. semua individu yang tidur dengan lampu dipadamkan Kunci : E
mengidap leukimia
C. individu ke 4 yang tidur dengan lampu dipadamkan
mengidap leukimia
D. individu ke 5 yang tidur dengan lampu menyala
mengidap leukopenia
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E. Tidak ada individu yang mengalami leukopenia
maupun leukimia
Kunci : E

3

Komentar/Saran Validator:
Cek lagi keterangan tabel (A* dan B**) supaya tidak
membingungkan peserta didik.
Indikator Soal:
Disajikan tabel perubahan sistem imun karena aging,
peserta didik dapat membedakan komponen sistem imun
seluler dan humoral.
Level Kognitif: C4 (Membedakan)
Butir Soal:
Perhatikan tabel perubahan komponen sistem imun karena
aging di bawah ini!
No.
Komponen Sistem Imun
Perubahan
1
Jumlah limfosit T memori
Meningkat
2
Jumlah limfosit T
Menurun
3
Aktifitas limfosit T-helper dan
Menurun
T-sitotoksik
4
Jumlah limfosit B responsif
Menurun
terhadap antigen
5
Produksi IgG1, IgG2, IgG3, dan
Meningkat
IgA
6
Produksi antibodi terhadap
Menurun
antigen asing
Berdasarkan tabel di atas, komponen sistem imun selular
ditunjukkan oleh nomor….
A. 1, 2, dan 3
D. 2, 4, dan 5
B. 2, 3, dan 4
E. 1, 4, dan 6

Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang mekanisme imunitas seluler dalam melindungi ibu
hamil dan janinnya dari infeksi, peserta didik dapat menyimpulkan peran
imunitas humoral bagi ibu hamil.
Level Kognitif: C5 (Menyimpulkan)
Butir Soal:
Bacalah wacana di bawah ini!
Ibu hamil sangat rentan terhadap infeksi. Pertahanan tubuh terakhir yang dapat
melindungi ibu hamil adalah imunitas seluler, yaitu sistem imun yang
diperantari sel T. Ketika hamil, aktivitas sel T akan menurun dan aktivitasnya
akan meningkat (terutama sel T CD8+) ketika terjadi infeksi. Sel T CD8+
memiliki sifat sitotoksik, sehingga aktivitasnya akan meningkat ketika ibu
hamil terkena infeksi. Akan tetapi, jika aktivitas sel TCD8+ terjadi secara
berlebihan, maka akan memberikan dampak buruh terhdap janin bahkan bisa
mengakibatkan keguguran. Sel T-CD8+ akan berdiferensiasi menjadi sel Thelper untuk merangsang sel TCD8+ agar melakukan proses sitotoksik dan
merangsang sel B menghasilkan antibodi, sel NK, serta makrofag. Selama
masa kehamilan, Th 1 menurun dan Th 2 akan meningkat. Hal ini membuat
ibu dan janin sangat rentan terhadap infeksi. Bayi yang ada di dalam
kandungan juga dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun tubuh.
Keadaan ini disebut dengan imunosupresif. Keadaan ini dapat melindungi bayi
dari sel imun, tetapi juga bisa menyebabkan ibu dan janin rentan terinfeksi.
Kesimpulan yang benar berdasarkan wacana di atas adalah….
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C. 4, 5, dan 6
Kunci : A
Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C4 (analisis)

6

Indikator Soal:
Disajikan narasi tentang kemungkinan seseorang tidak
terkena cacar untuk kedua kalinya, peserta didik dapat
mengaitkan kemungkinan tersebut dengan karakteristik
sistem imun spesifik.
Level Kognitif: C4 (Mengaitkan)
Butir Soal:
Seseorang yang sudah terkena cacar ketika balita
kemungkinan besar tidak akan terkena cacar untuk kedua
kalinya ketika dewasa. Antigen cacar yang datang untuk
kedua kali akan langsung dikenali dan dihancurkan oleh
sistem imun spesifik. Mekanisme ini sesuai dengan
karakteristik sistem imun spesifik, yaitu ….
A. merupakan sistem pertahanan terdepan yang
menghadapi serangan mikroba

Setelah Direvisi
A. Sel T-helper merangsang aktivitas sitotoksik sel TCD8+ untuk mencegah
terjadinya infeksi dan imunosupresif pada masa kehamilan
B. Sifat sitotoksik sel TCD8+ akan meningkatkan aktivitas Th1 dan Th2
dalam menghasilkan antibodi sel NK, dan makrofag yang bisa melawan
infeksi
C. Imunitas seluler berperan penting dalam menjaga kestabilan fungsi tubuh
ibu dan janin selama masa kehaliman melalui penyesuaian kuanitias Th1
dan Th2
D. Imunosupresif tidak akan menyebabkan gangguan dan infeksi pada ibu
dan janin jika sistem aktivitas imun seluler pada ibu hamil terus
mengalami peningkatan
E. Penurunan Th1 selama masa kehamilan membuat ibu dan janin rentan
terkena infeksi karena Th1 berperan dalam mengatasi mekanisme alergi
Kunci: C
Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang penderita Herpes zoster, peserta didik dapat
mengaitkan kejadian Herpes zoster dengan Varivella zoster.
Level Kognitif: C4 (Mengaitkan)
Butir Soal:
Seorang pasien berusia 69 tahun memiliki keluhan timbul gelembunggelembung berisi air yang terasa nyeri dan panas di daerah kepala dan wajah
bagian kanan. Pasien didiagnosis menderita Herpes zoster. Ia belum pernah
menderita penyakit ini sebelumnya dan tidak ada riwayat penyakit ini di dalam
keluarganya. Pasien hanya mengatakan bahwa ia pernah terkena cacar air
(varisela zoster) ketika berada di bangku SD. Ada kemungkinan bahwa virus
penyebab varisela zoster yaitu virus varicella zoster (VVZ) masih menetap di
dalam tubuh pasien.
Berdasarkan kasus di atas, hubungan yang benar antara Herpes Zoster dan
Varicella Zoster adalah….
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Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

B. hanya dapat menghancurkan antigen yang sudah A. Herpes zoster dapat terjadi karena VVZ kemungkinan menetap di dalam
dikenal sebelumnya
tubuh dalam keadaan dorman, sehingga ketika teraktivasi virus ini akan
C. mampu mencegah masuknya antigen dengan cara
memberikan respon infeksi dalam bentuk cacar air yang lebih parah
fagositosis
B. VVZ yang menyerang pasien ketika masih berada di bangku SD menjadi
D. dapat menghancurkan antigen yang sudah atau belum
aktif kembali karena pasien sudah berusia lanjut, sehingga mengalami
dikenali sebelumnya
penurunan imunitas humoral yang membuat rentan terkena Herpes Zoster
E. tidak memiliki sel limfosit B dan limfosit T sebagai C. Herpes Zoster merupakan bentuk reaktivasi VVZ yang terjadi karena
pertahanan utama
pasien telah mengalami infeksi sekunder oleh virus yang sama yang
Kunci : B
menyebabkan pasien terkena Varicella Zoster ketika masih SD
D. Herpes Zoster dan Variela Zoster terjadi karena infeksi virus VVS yang
ditandai dengan munculnya respon autoimun berupa gelembungKomentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C4 (analisis).
gelembung berisi cairan dan bersifat self limiting disease atau dapat
sembuh sendiri
E. Reaktivasi VVZ akan menimbulkan Herpes Zoster yang menyebabkan
peradangan kronis pada pembuluh darah, sehingga pada bagian tubuh
pasien akan muncul gelembung berisi cairan
Kunci: A
Indikator Soal:
Indikator Soal:
Disajikan narasi tentang anjuran pemberian ASI pada bayi Disajikan wacana tentang mekanisme bronkiolitis, peserta didik dapat
baru lahir, peserta didik dapat merumuskan alasan merumuskan solusi yang paling tepat untuk mencegah/mengatasi bronkiolotis
pentingnya ASI untuk imun bayi.
khususnya pada bayi.
Level Kognitif: C6 (Merumuskan)
Level Kognitif: C6 (Merumuskan)
Butir Soal:
Butir Soal:
Bayi yang baru lahir membutuhkan asupan ASI eksklusif Bronkiolitis adalah penyakit infeksi respiratorik akut (IRA) yang ditandai
selama enam bulan pertama. ASI memberikan banyak dengan munculnya inflamasi pada bronkiolus. Infeksi ini umunya disebabkan
nutrisi dan dapat meningkatkan imunitas bayi. Pemberian oleh RSV (Respiratory Syncitial Virus). Penyakit ini biasanya terjadi pada
ASI sebaiknya dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun anak-anak mulai dari usia 2-24 bulan. Infeksi pertama biasanya terjadi pada
disertai dengan makanan pendamping ASI (MPASI).
bayi berusia 0-6 bulan dan dapat terulang kembali pada tahun selanjutnya
Di bawah ini, pernyataan yang tidak tepat tentang dengan virus yang yang sama. Frekuensi serangan SRV akan menurun seiring
pentingnya ASI bagi imun bayi adalah…
bertambahnya usia, namun frekuensi infeksi saluran napas bawah pada anak
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A. ASI mengandung imunoglobulin A, G, dan M
B. ASI mengandung anti inflamasi dan anti infeksi
C. ASI mengandung laktoferin yang dapat merangsang
pembentukan antibodi
D. ASI mengandung lisozim yang melindungi tubuh bayi
dari Escherichia coli
E. ASI
mengandung
alergen
potensial
untuk
meningkatkan toleransi oral bayi
Kunci : C

tidak berkurang hingga usia 4 tahun. Oleh karena itu, anak perlu mendapat
asupan ASI ekslusif ketika masih kecil.
Berdasarkan data tersebut, manakah solusi yang paling tepat untuk mencegah
atau mengatasi bronkiolitis khususnya pada bayi….
A. Memberikan ASI ekslusif pada bayi berusia 0-6 bulan, karena ASI dapat
membentuk antibodi bayi sehingga bisa terhindar dari serangan SRV.
B. Meberikan terapi oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen bayi yang
terganggu karena penyumbatan pada ventilasi paru-paru
C. Memberikan terapi profilaksis terhadap infeksi paru yang disebabkan oleh
RSV segera setelah bayi dilhairkan
D. Memberikan obat antivirus di awal kelahiran untuk menurunkan angka
morbiditas dan mortalitas penderita bronkiolitis
E. Memberikan antibiotik segera setelah terinfeksi RSV untuk mencegah
kegagalan napas pada bayi
Kunci: A
Indikator Soal:
Disajikan data kadar IgG orang-orang di wilayah endemik DBD, peserta didik
dapat menguraikan peran IgG yang muncul pada serum orang sehat.
Level Kognitif: C4 (Menguraikan)
Butir Soal:
Seseorang melakukan sebuah penelitian di suatu wilayah endemik Demam
Berdarah Dengue (DBD). Wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah yang
mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, karena kasus DBD masih sangat
tinggi dari tahun ke tahun. DBD muncul ketika individu terpapar oleh virus
dengue tipe DENV-1, DENV-2, DENV3, dan DENV-4 yang ada pada saliva
nyamuk Aedes aegypti. Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar IgG
serum individual dan kelompok (pool) serum. Berikut adalah hasil penelitian
yang sudah dilakukan:

Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C6 (mencipta).

14

Indikator Soal:
Disajikan pernyataan acak tentang mekanisme imunitas
humoral, peserta didik dapat menyusun mekanisme
imunitas humoral dengan runtut.
Level Kognitif: C6 (Menyusun)
Butir Soal:
Perhatikan pernyataan tentang mekanisme imunitas
humoral di bawah ini!
1. Kompleks antigen-antibodi menginaktifkan patogen
secara langsung di tempat yang terinfeksi.
2. Sel T penolong mengaktifkan limfosit B.
3. Antigen menginvasi tubuh dan dibawa ke limfosit B di
dalam nodus limfa.
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Sebelum Direvisi
4. Klon sel B terdiferensiasi menjadi sel plasma yang
dapat menyekresikan antibodi untuk dibawa ke bagian
yang terinfeksi.
5. Sel B yang tidak terdiferensiasi dan menjadi sel
limfosit memori B akan menetap pada jaringan
limfoid.
6. Limfosit B berproliferasi melalui pembelahan mitosis
dan menghasilkan klon sel B.
Urutan mekanisme imunitas humoral yang paling tepat
yaitu….
A. 3 – 6 – 4 – 2 – 1 – 5
D. 3 – 1 – 5 – 2 – 4 – 6
B. 3 – 1 – 2 – 6 – 4 – 5
E. 3 – 5 – 1 – 4 – 6 – 2
C. 3 – 2 – 6 – 4 – 1 – 5
Kunci : C
Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C6 (mencipta).

Setelah Direvisi
0,14

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Rata-rata Serum
Individual
Kontrol

Pool Serum
Neonatus

Penderita DBD

Orang Sehat

Adanya IgG pada serum orang sehat menunjukkan bahwa….
A. orang sehat belum terpapar virus dengue, sehingga sistem imun akan
merespon dengan mengaktifkan lebih banyak IgG
B. orang sehat bisa mengalami sakit DBD karena di dalam serum sudah
terbentuk IgG yang menjadi tanda seseorang terinveksi virus dengue
C. orang sehat di wilayah endemik juga terpapar saliva Aedes aegypti namun
tidak sakit karena sistem imun mengembangkan antibodi spesifik berupa
IgG
D. orang sehat sudah terpapar virus dengue namun virus tidak dapat berikatan
dengan IgG yang ada di dalam serum sehingga jumlah IgG tidak berkurang
E. orang sehat memiliki IgG sebagai bentuk pertahanan mekanis untuk
menghalangi paparan virus dengue yang dibawa oleh saliva nyamuk Aedes
aegypti
Kunci: C
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No.
Soal
15

Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

Indikator Soal:
Disajikan narasi tentang pentingnya imunisasi, peserta
didik dapat memperkirakan manfaat dari imunisasi.
Level Kognitif: C5 (Memperkirakan)
Butir Soal:
Imunisasi adalah proses meningkatkan imunitas dengan
cara memasukan vaksin ke dalam tubuh melalui suntikan
atau oral. Imunisasi dilakukan dengan tujuan agar sesorang
bisa mendapatkan kekebalan secara individu. Tubuh akan
menjadi lebih kebal terhadap antigen tertentu sehingga
tidak mudah sakit. Bila imunisasi dilakukan dengan benar,
maka manfaat yang didapatkan, kecuali….
A. menurunkan morbiditas
B. menurunkan mortalitas
C. menurunkan eradikasi penyakit
D. terhindar dari kecacatan
E. terhindar dari penyakit menular
Kunci : C

Indikator Soal:
Disajikan tabel distribusi lama gejala ISPA pada balita, peserta didik dapat
menganalisis peran imunisasi terhadap lama gejala ISPA.
Level Kognitif: C4 (Menganalisis)
Butir Soal:
Perhatikan tabel distribusi lama gejala ISPA pada balita di bawah ini!
Imunisasi Lengkap
Imunisasi Tidak Lengkap
Lama Gejala
ISPA (hari)
n
%
n
%
4
1
5.9
0
0
5
3
17.6
4
23.5
6
3
17.6
4
23.5
7
6
35.3
3
17.6
8
1
5.9
0
0
10
1
5.9
0
0
12
1
5.9
1
0
14
0
0
1
5.9
15
1
5.9
5
29.4
17
100
17
100
Total

Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C5 (evaluasi).

Pernyataan yang tepat tentang pengaruh imunisasi terhadap lama gejala ISPA
adalah….
A. Kelompok balita dengan imunisasi tidak lengkap cenderung banyak yang
mengalami ISPA, karena individu balita memperoleh imunisasi yang
dapat mencegah penyakit ISPA, yaitu imunisasi difteri, pertusis ddan
campak
B. Balita yang memiliki status imunisasi lengkap sebagian besar mengalami
gejala ISPA hanya selama 4-7 hari. Imunisasi lengkap membuat kekebalan
tubuh balita menjadi semakin kuat, sehingga tidak mudah terkena infeksi
atau terserang penyakit.
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No.
Soal

16

Sebelum Direvisi

Indikator Soal:
Disajikan narasi tentang gejala suatu penyakit yang timbuh
setelah mengkonsumsi makanan tinggi protein, peserta
didik dapat mendiagnosa jenis gangguan berdasarkan
gejala tersebut.
Level Kognitif: C5 (Mendiagnosa)
Butir Soal:
Seorang anak mengalamai gatal-gatal dan ruam merah
pada kulitnya setelah mengonsumsi telur rebus.
Kemungkinan anak tersebut mengalami gangguan sistem
imunitas berupa….
A. hipersensitivitas
B. inflamasi
C. penyakit oportunistik
D. imunodefisiensi
E. defisiensi imun kongenital
Kunci : A

Setelah Direvisi
C. Presentase kelompok balita yang terkena ISPA jumlahnya lebih banyak
dan gejala yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok balita yang
memperoleh imunisasi tidak lengkap, karena balita tidak mendapatkan
vaksin secara lengkap
D. Balita dengan status imunisasi lengkap memilik presentase lama gejala
ISPA yang sama dengan balita yang memiliki status imunisasi lengkap,
hal ini karena keduanya mendapatkan imunisasi yang mampu
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit ISPA.
E. Lama gejala ISPA 15 hari paling banyak terjadi pada kelompok balita
dengan status imunisasi tidak lengkap, hal ini karena imunisasi tidak
lengkap menyebabkan peningkatan mekanisme sistem imun, sehingga
balita menjadi rentan sakit
Kunci: B
Indikator Soal:
Disajikan dua mekanisme alergi pengikatan alergen oleh IgE, peserta didik
dapat menguraikan mekanisme pengikatan alergen secara langsung dan
pengikatan antigen melalui perantara sel B.
Level Kognitif: C4 (Menguraikan)
Butir Soal:
Hipersensitivitas tipe I (alergi) merupakan kondisi ketika tubuh manusia
beraksi berlebihan terhadap zat antigenik atau alergen. Alergen dapat
menimbulkan alergi ketika menginfeksi tubuh untuk pertama kali maupun
kedua kalinya. Berikut adalah gambar mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe
I.
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No.
Soal

Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

Komentar/Saran Validator:
Soal tidak sesuai dengan level kognitif C6 (mencipta).

Gambar A
Gambar B
Pernyataan yang benar berkaitan dengan mekanisme alergi pada gambar A dan
gambar B adalah….
A. Pada gambar A, alergen tidak langsung terikat pada Ig E yang berada di
permukaan sel mast karena sebelumnya penderita sudah terpapar alergen
sehingga IgE telah terbentuk
B. Pada gambar A, alergen langsung terikat pada IgE yang berada di
permukaan sel mast karena penderita belum pernah terpapar alergen
sebelumnya
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No.
Soal

22

Sebelum Direvisi

Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang mekanisme virus HIV dalam
menginfeksi imunitas tubuh, peserta didik dapat
menganalisis keluhan-keluhan yang mungkin terjadi jika
seseorang terinfeksi virus HIV.
Level Kognitif: C4 (Menganalisis)
Butir Soal:
Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan
penyebab dari penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency
Syndrome). Virus ini menyerang sistem imunitas tubuh
manusia, sehingga penderita akan lebih rentan terkena
infeksi atau penyakit. HIV akan menyerang dan
menghancurkan sel limfosit T-CD4 yang sangat diperlukan
untuk melindungi tubuh dari infeksi atau penyakit. Pasien
yang positif terinfeksi virus HIV akan mengalami keluhan
pada berbagai sistem organ seperti area kelamin, sistem
saraf pusat, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan
penghilatan. Keluhan ini muncul sebagai respon imunitas
tubuh untuk melawan virus tersebut.
Di bawah ini, pernyataan yang kurang tepat mengenai
keluhan-keluhan yang dapat muncul ketika seseorang
terinfeksi virus HIV adalah….

Setelah Direvisi
C. Pada gambar A, alergen langsung terikat dengan IgE yang sudah terbentuk
sehingga menyebabkan keluarnya mediator kimia seperti histamine dan
leukotrin
D. Pada gambar B, alergen langsung berikatan dengan sel B, sehingga sel B
berubah menjadi sel plasma yang akan memproduksi interleukin
E. Pada gambar B, alergen langsung terikat pada IgE sehingga menyebabkan
pecahnya sel mas yang mengakibatkan keluarnya mediator
Kunci: C
Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang mekanisme virus HIV dalam menginfeksi imunitas
tubuh, peserta didik dapat menganalisis keluhan-keluhan yang mungkin
terjadi jika seseorang terinfeksi virus HIV.
Level Kognitif: C4 (Menganalisis)
Butir Soal:
Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyebab dari
penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Virus ini menyerang
sistem imunitas tubuh manusia, sehingga penderita akan lebih rentan terkena
infeksi atau penyakit. HIV akan menyerang dan menghancurkan sel limfosit
T-CD4 yang sangat diperlukan untuk melindungi tubuh dari infeksi atau
penyakit. Pasien yang positif terinfeksi virus HIV akan mengalami keluhan
pada berbagai sistem organ seperti area kelamin, sistem saraf pusat, sistem
pencernaan, sistem pernapasan, dan penghilatan. Keluhan ini muncul sebagai
respon imunitas tubuh untuk melawan virus tersebut.
Di bawah ini, pernyataan yang kurang tepat mengenai keluhan-keluhan yang
dapat muncul ketika seseorang terinfeksi virus HIV adalah….
A. memiliki sariawan di rongga mulut selama lebih dari 2 minggu
B. badan terasa lemas disertai dengan muntah dan pusing
C. mengalami batuk berdahak dengan dahak warna putih dan beberapa hari
kemudian dahak menjadi berwarna merah
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No.
Soal

Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

A. memiliki sariawan di rongga mulut selama lebih dari 2 D. mengalami penurunan berat badan sekitar 15 kg selama kurang lebih 1
minggu
minggu
B. badan terasa lemas disertai dengan muntah dan pusing E. mengalami demam dan diare yang hilang timbul selama 1 minggu lalu
C. mengalami batuk berdahak dengan dahak warna putih
sembuh
dan beberapa hari kemudian dahak menjadi berwarna Kunci : E
merah
D. mengalami penurunan berat badan sekitar 15 kg selama
kurang lebih 1 minggu
E. mengalami demam dan diare yang hilang timbul
selama 1 minggu
Kunci : E

23

Komentar/Saran Validator:
Demam dan diare juga merupakan respon imunitas. Opsi
jawaban E bisa diperjelas apakah hanya 1 minggu lalu
sembuh?
Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang kaitan virus HIV dan imunitas
tubuh, peserta didik dapat menganalisis keluhan-keluhan
yang mungkin terjadi jika seseorang terinfeksi virus HIV.
Level Kognitif: C4 (Menganalisis)
Butir Soal:
Infeksi virus HIV dapat melemahkan sistem imunitas dan
membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Virus ini akan
menginfeksi dan menghancurkan limfosit T-helper CD4.
Akibatnya, respon imun selular dan humoral akan gagal
mengatasi infeksi virus tersebut. Kegagalan dapat terjadi
karena jumlah sel T-CD4 menurun dan mengalami
gangguan fungsi, sehingga respon imun tidak mampu

Indikator Soal:
Disajikan wacana tentang pengaruh infeksi virus HIV terhadap sistem imun,
peserta didik dapat menentukan alasan virus HIV dapat dengan mudah
menghindari imunitas tubuh.
Level Kognitif: C5 (Menentukan)
Butir Soal:
Infeksi virus HIV dapat melemahkan sistem imunitas dan membuat tubuh
rentan terhadap penyakit. Virus ini akan menginfeksi dan menghancurkan
limfosit T-helper CD4+. Infeksi HIV akan menimbulkan efek sitopatik dan
sitotoksik yang dapat mengurangi jumlah sel T-CD4+ bahkan membunuhnya.
Akibatnya, respon imun selular dan humoral akan gagal mengatasi infeksi
virus tersebut. Virus HIV dapat dengan mudah menghindari imunitas tubuh
karena….
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No.
Soal

Sebelum Direvisi

Setelah Direvisi

mengeliminasi virus. Virus HIV dapat dengan mudah
menghindari imunitas tubuh karena….
A. sel terinfeksi HIV tidak dapat menghindari sel Tsitotoksik dengan cara down-regulations ekspresi
molekul MCH
B. infeksi HIV tidak dapat menghambat imunitas seluler
C. HIV memiliki tingkat mutasi yang tinggi sehingga
dapat menghindari deteksi oleh antibodi
D. infeksi HIV dapat menciptakan regulasi imun yang
menurunkan kerentanan terhadap infeksi mikroba
intraselular
E. mutasi titik pada genom virus terjadi setiap 3 hari
sekali
Kunci : C

A. sel terinfeksi HIV tidak dapat menghindari sel T-sitotoksik dengan cara
down-regulations ekspresi molekul MCH
B. infeksi HIV tidak dapat menghambat imunitas seluler
C. HIV memiliki tingkat mutasi yang tinggi sehingga dapat menghindari
deteksi oleh antibodi
D. infeksi HIV dapat menciptakan regulasi imun yang menurunkan
kerentanan terhadap infeksi mikroba intraselular
E. mutasi titik pada genom virus terjadi setiap 3 hari sekali
Kunci : C

Komentar/Saran Validator:
Kaitan virus dan imunitas dengan keluhan jika terjadi
infeksi belum muncul, baru kaitan virus dengan
imunitasnya saja.
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Sebelum dilakukan perbaikan, beberapa soal yang dikembangkan
masih dalam level kognitif C2 (pemahaman) dan C3 (penerapan). Stimulus
yang diberikan dalam soal belum bisa mengarahkan siswa pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Stimulus masih bersifat dan pilihan
jawaban yang disajikan masih bersifat pemahaman karena hanya
memadukan teori/konsep. Hal ini justru memudahkan siswa untuk
menemukan jawaban tanpa melewati proses berpikir terlebih dahulu, karena
stimulus dan jawaban mudah dicari di internet atau buku.
Soal HOTS tidak harus lebih sulit daripada soal recall. Soal-soal
HOTS yang baik adalah soal yang mampu mengukur kemampuan: 1)
mengaitkan atau menghubungkan satu konsep/teori dengan konsep/teori
yang lain, 2) memproses dan menerapkan informasi serta pengetahuan, 3)
mencari hubungan dari berbagai informasi yang berbeda, 4) menggunakan
informasi dan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah,
dan 5) menganalisis ide serta informasi secara kritis (Widana, 2017).
Stimulus merupakan dasar utama dalam pengembangan butir soal
HOTS. Dalam konteks HOTS, stimulus yang disajikan dalam soal
sebaiknya bersifat kontekstual, menarik, dan bersumber dari isu-isu global
(Widana, 2017). Sebelum direvisi, stimulus masih ada yang bersifat
teori/konsep. Setelah direvisi (tabel 4.10), stimulus yang digunakan dalam
setiap butir soal lebih aktual daripada sebelumnya. Stimulus diambil dari
berbagai kasus kesehatan yang menyerang sistem imun manusia maupun
hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan peningkatan atau penurunan
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fungsi sistem imun. Kasus-kasus tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai
jenis dan komponen sistem imun, serta mekanisme imunitas tubuh.
Stimulus yang digunakan juga diangkat dari gangguan sistem imun yang
sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Pokok-pokok soal yang
dikembangkan tetap mengacu pada kemampuan berpikir yang harus
dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan KD.
Stimulus dikembangkan menjadi butir-butir soal dalam bentuk
pilihan ganda. Menurut guru biologi dari kelima sekolah yang menjadi
objek penelitian dan pengembangan ini, soal pilihan ganda lebih mudah
digunakan dalam penilaian tes selama masa pembelajaran daring. Hal ini
dikarenakan pada bentuk soal pilihan ganda sudah disediakan jawaban,
sehingga memudahkan untuk koreksi dan pemberian skor. Akan tetapi, soal
pilihan ganda juga bisa memungkinkan siswa untuk memilih jawaban secara
asal, sehingga perlu dibuat soal-soal yang menarik namun tetap HOTS dan
sesuai dengan level kognitif yang ingin diuji, agar pada saat penilaian tetap
terjadi proses berpikir.
Implementasi soal HOTS dalam penilaian hasil belajar diharapkan
dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk memecahkan masalah. HOTS
akan mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan menyelesaikan
masalah yang jarang ia temui, kemampuan mengevaluasi strategi yang
digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang
berbeda, dan kemampuan menemukan model atau solusi penyelesaian
masalah dengan berbagai cara yang paling memungkinkan, efektif, dan
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efisien. Siswa diharapkan dapat mengonstruksi responnya sendiri terhadap
soal yang ditemui, bukan hanya memilih jawaban yang disediakan.
Penggunaan soal model HOTS juga diharapkan dapat mendukung
proses penilaian hasil belajar secara daring. Pembelajaran daring melibatkan
banyak penggunaan internet dan teknologi digital. Hal ini membuat
penilaian hasil belajar secara daring cenderung rentan kecurangan, karena
siswa akan lebih mudah mengakses jawaban diberbagai sumber yang ada di
internet. Penggunaan soal HOTS dalam penilaian atau tes bisa menjadi
solusi untuk mengatasi kecurangan tersebut, karena dengan soal HOTS
siswa tidak hanya sekedar mencari, membaca, dan menyalin jawaban, tetapi
siswa akan dimotivasi untuk menginterpretasi dan mengintegrasikan
informasi atau pengetahuan yang ada untuk menjawab soal yang disajikan
(Isbandiyah & Sanusi, 2019b).
Soal model HOTS memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
dari soal HOTS yaitu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
siswa, sehingga dapat menghasilkan individu yang kritis dan memiliki
intelektualitas tinggi. Soal HOTS juga dapat membangun kreativitas siswa
dan guru. Kreatifitas dapat menghadirkan keterbaharuan. Oleh karena itu,
soal-soal HOTS yang diujikan akan selalu mengalami pembaharuan. Soal
HOTS yang sudah dikembangkan tidak dapat diujikan secara berulangulang kepada peserta tes yang sama. Jika soal tes model HOTS diujikan
berulang-ulang pada peserta yang sama, maka proses berpikir siswa akan
kembali ke level LOTS, yaitu menghafal dan mengingat. Siswa hanya perlu
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mengingat cara yang pernah dilakukan sebelumnya atau jawaban yang
pernah dipilih sebelumnya tanpa harus melalui proses berpikir tingkat
tinggi.

2. Revisi Desain Aplikasi
Setelah dilakukan perbaikan pada instrumen pembelajaran dan alat
evaluasi pembelajaran, selanjutnya dilakukan perbaikan pada aplikasi soal
HOTS. Hasil revisi desain aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.12.
Tabel 4.11 Hasil Revisi Desain Aplikasi
Sebelum Revisi

Setelah Revisi

Pada halaman awal diberikan
Komentar/Saran Validator:
keterangan dari HOTS.
Saya tidak mengerti arti “HOTS”,
sebaiknya diberi keterangan supaya
pengguna tidak bertanya-tanya.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

?

Halaman yang menghilang dengan cepat sudah dihapus.
Komentar/ Saran Validator:
Diantara transisi dari halaman awal ke halaman pendahuluan terdapat sebuah
halaman yang menghilang dengan cepat dan tidak bisa saya capture. Apabila tidak
digunakan maka dihilangkan saja karena hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi
pengguna.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Sistem navigasi sudah baik dan halus namun perlu diberi icon panah/tulisan atau
semacamnya untuk memberitahu pengguna bagaimana cara berpindah halaman
Ditambahkan ikon swipe.
mengingat tidak semua pengguna akan membaca manual.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Apabila ingin 2 petunjuk maka isinya sebaiknya berbeda, spesifik sesuai apa yang Petunjuk hanya dibuat satu saja.
ada pada tampilan yang menjadi jangkauan menu petunjuk.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Gambar dapat di zoom
Komentar/ Saran Validator:
Gambar terlalu kecil, sehingga beberapa tulisan pada gambar tidak terbaca.
Sebaiknya gambar diletakkan di tengah agar ukurannya lebih besar dan paragraf Materi ditampilkan dengan pdf. extention sehingga dapat
diperbesar.
menjadi lebih luas.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Petunjuk pengerjaan soal terpotong pada poin 7 dan tidak bisa di scroll. Kalimat juga
kurang rapi.

Petunjuk dirapihkan dan soal dimuat ulang di dalam google form.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Gunakan bahasa yang konsisten, apabila menggunakan bahasa inggris, maka
gunakan bahasa yang sama untuk semua menu.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Input nama pada halaman kuis tidak ada.

Input nama dan kelas sudah muncul dalam halaman kuis.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Daftar soal dapat dilihat sebelum mengerjakan soal, sehingga waktu pengerjaan
selama 90 menit menjadi sia-sia karena pengguna bisa mencari jawabannya sebelum
memulai kuis.

Soal muncul jika siswa sudah memasukan kode kuis/ token dan
mengisi identitas.
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Sebelum di Revisi

Sesudah di Revisi

Komentar/ Saran Validator:
Tulisan dan gambar terlalu kecil. Penambahan gambar dapat membantu materi.

Tulisan dan gambar dapat diperbesar. Variasi gambar sudah
ditambahkan.
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Isi dan tampilan di desain menggunakan website desain grafis
bernama Canva. Canva menyediakan tujuh kategori tipe desain dengan
resolusi tertentu, yaitu kategori media sosial, dokumen, personal,
pendidikan, marketing, event, dan ads. Pembuatan ini memanfaatkan tools
custom size, yaitu membuat design Canva sesuai keinginan sendiri atau
tidak menggunakan template yang disediakan. Size canvas yang digunakan
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap komponen e--book. Canva
dapat membantu menghasilkan desain yang menarik karena memiliki tools
yang beragam, seperti bentuk font, template, element, text, styles, audio,
videos dan background. Pilihan warna yang disediakan juga sangat
beragam. Komponen yang didesain menggunakan Canva adalah bagian
ikon, cover/ halaman utama, pendahuluan, petunjuk pengerjaan, kompetensi
dasar (KD), serta cover untuk latihan soal dan kuis.
Hasil desain dari Canva selanjutnya diunggah ke website Kodular.
Kodular digunakan untuk membuat aplikasi berbasis android. Web ini
membantu memudahkan pembuatan aplikasi karena tidak memerlukan
script code atau naskah koding. Pada pembuatan aplikasi ini, pengembang
hanya perlu menyusun block code untuk menjalankan seluruh komponen.
Desain aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.3.
Secara umum, aplikasi telah dikembangkan dengan baik, namun
masih ada beberapa komponen yang perlu diperbaiki sesuai dengan saran
dari validator (tabel 4.11). Tampilan cover sudah sangat menarik, namun
pada bagian judul perlu ditambahkan arti atau keterangan dari HOTS agar
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pengguna tidak bertanya-tanya ketika membuka aplikasi tersebut. Perbaikan
dilakukan dengan menambahkan keterangan dari HOTS, yaitu Higher
Order Thinking Skills. Selanjutnya, di antara transisi dari halaman awal ke
halaman pendahuluan terdapat halaman yang menghilang dengan cepat. Hal
ini dapat mengganggu konsentrasi pengguna. Pengguna bisa saja berpikir
bahwa ia gagal memasang aplikasi karena ada halaman yang terlihat
bermasalah. Oleh karena itu, halam tersebut dihapus.
Sistem navigasi dapat dijalankan dengan baik, namun perlu diberi
ikon atau informasi tambahan seperti swipe ke kanan atau swipe ke kiri
untuk memberi tahu pengguna cara berpindah halaman. Setelah diperbaiki,
pada bagian pojok kanan dan kiri bawah halaman diberi ikon swipe kanan
dan swipe kiri. Pada halam menu atau daftar isi terdapat redudansi menu
petunjuk. Petunjuk penggunaan aplikasi pada halaman awal dan halaman
menu sangat identik. Redudansi menu petunjuk ini pada awalnya bertujuan
untuk memudahkan pengguna mengakses petunjuk penggunaan, karena
setelah masuk ke halaman menu atau daftar isi, pengguna tidak dapat
kembali ke halaman awal untuk melihat petunjuk penggunaan. Agar tidak
terjadi redudansi, selanjutnya pada bagian bawah halaman menu diberi
button untuk kembali ke halaman awal.
Menurut validator, tampilan GUI (Graphic User Interface) sudah
menarik, tetapi font yang digunakan dalam penulisan tidak konsisten.
Perbedaan font ini terjadi karena beberapa kalimat didesain langsung
dengan font Kodular, sedangkan kalimat lainnya didesain dengan font
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Canva. Variasi bentuk font pada kodular lebih sedikit daripada bentuk font
di Canva. Hal ini juga membuat tulisan terlihat monoton. Font italic pada
kodular juga bersifat menyeluruh atau tidak dapat digunakan pada kata-kata
tertentu saja, sehingga beberapa nama ilmiah dan kata dalam bahasa Inggris
tidak dapat dicetak miring.
Menurut validator, warna yang digunakan dalam setiap halaman
tidak terlalu mencolok sehingga lebih nyaman untuk dilihat, namun
beberapa gambar dan tulisan terlalu kecil, khususnya pada rangkuman
materi. Gambar yang terlalu kecil dan tidak dapat diperbesar membuat
beberapa tulisan di dalam gambar tidak terbaca. Gambar sebaiknya juga
diletakkan di tengah, agar area untuk paragraf menjadi lebih luas. Sebelum
diperbaiki, tampilan rangkuman materi merupakan kumpulan gambar yang
diakomodasi dengan tools viewer pager, yaitu tools yang memungkinkan
halaman dapat di swipe kanan dan kiri.
Kodular tidak menyediakan tools yang dapat merubah ukuran layar
secara otomatis, sehingga gambar dan tulisan yang kecil akan tetap terlihat
kecil. Gambar dan tulisan pada rangkuman materi dapat diperbesar setelah
diunggah materi dalam bentuk pdf dan ditambahkan extention pdf pada
kodular. Extention ini berguna agar aplikasi bisa membaca file dalam bentuk
pdf, sehingga tampilan layar dapat diubah sesuai keinginan pengguna.
Penggunaan extention ini hanya terbatas pada rangkuman materi saja,
karena jika semua menu menggunakan extention ini, maka user interface
tidak dapat berfungsi. Navigasi yang dapat berfungsi hanya tombol
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backpress. Pada rangkuman materi juga ditambahkan beberapa gambar
yang dapat membantu pemahaman materi.
Pada menu latihan soal, petunjuk pengerjaan terlihat tidak rapi.
Beberapa kalimat terpotong dan tidak dapat discroll. Kodular menyediakan
tools scroll page, tetapi tidak menyediakan tools alignment text sehingga
kalimat tetap akan terlihat berantakan meskipun dapat discroll. Selain itu,
transisi munculnya warna merah/hijau dengan soal selanjutnya juga terlalu
singkat, sehingga pengguna harus sering kembali ke soal sebelumnya untuk
mengetahui jawban benar atau salah. Transisi yang terlalu cepat disebabkan
oleh timer/ clock yang tidak dapat berfungsi. Menu latihan soal ini
selanjutnya diubah dengan menambahkan tools web viewer untuk
mengakses google formulir, sehingga petunjuk pengerjaan dan soal dapat
diakses secara menyeluruh.
Selanjutnya, pada halaman kuis HOTS tidak ditemukan input nama.
Selain itu, daftar soal juga sudah dapat dilihat padahal menu kuis HOTS
ditujukan untuk penilaian h arian. Waktu pengerjaan soal selama 90 menit
menjadi tidak berguna, karena pengguna bisa mencari jawaban sebelum
memulai kuis. Hal tersebut dapat terjadi karena website ProProfs yang
digunakan sudah melebihi batas waktu trial. ProProfs merupakan website
kuis berbayar. Setelah masa trial habis, tampilan ProProfs akan berubah,
yaitu tidak ada kolom untuk memasukan identitas dan daftar pertanyaan
akan langsung muncul di halaman pertama. ProProfs sangat cocok
digunakan untuk ujian, karena menyediakan fitur timer ujian, koreksi
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manual, sertifikat hasil tes, dan laporan hasil tes berformat PDF yang dapat
langsung diunduh atau dicetak. Apabila ingin memperoleh layanan tetap
dari ProProfs, maka pengguna harus terdaftar dalam seri premium terlebih
dahulu.
Penggunaan ProProfs kurang efektif dari segi biaya. Oleh karena itu,
platform penilaian diubah ke google form. Penggunaan google form tidak
memerlukan biaya dan dapat mengakomodasi kuis pilihan ganda. Google
form juga menyediakan fitur koreksi atau penilaian otomatis, laporan hasil
tes dalam bentuk excel, bahkan menyediakan fitur token ujian. Fitur token
sangat membantu mencegah kecurangan dari siswa, karena siswa hanya bisa
mengakses soal dengan token yang sudah dibuat. Format ujian dalam google
form juga tidak akan berubah, kecuali diubah oleh pembuat soal. Secara
umum, saran untuk perbaikan media dapat diakomodasi dengan baik.
Aplikasi soal HOTS ini sangat fleksibel untuk digunakan, sehingga
diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran secara daring maupun
luring.

E. Kajian Produk Akhir
Produk akhir dari penelitian ini adalah soal HOTS berbasis aplikasi
android pada materi Sistem Imun Kelas XI. Produk yang sudah diperbaiki
sesuai saran dari para validator selanjutnya dapat digunakan untuk uji coba
secara terbatas. Soal HOTS ini dapat diimplementasikan pada pertemuan
terakhir dari kegiatan pembelajaran materi Sistem Imun Kelas XI. Dalam
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penelitian ini, produk diimplementasikan pada pertemuan keempat setelah
seluruh proses pembelajaran materi sistem imun selesai. Hal ini bertujuan untuk
memperkenalkan soal-soal evaluasi tipe HOTS sekaligus mengukur hasil
belajar siswa selama pembelajaran.
Menu di dalam aplikasi harus dijalankan secara urut agar fungsi dapat
tercapai dengan baik. Pertama, siswa harus membaca rangkuman materi terlebih
dahulu. Selanjutnya, siswa mengerjakan latihan soal HOTS. Kegiatan membaca
rangkuman materi dan mengerjakan latihan soal HOTS dilakukan di luar jam
pelajaran sebelum hari pelaksanaan ulangan harian. Siswa selanjutnya
melaksanakan ulangan harian dengan mengerjakan Kuis HOTS yang
disediakan pada aplikasi. Siswa dapat mulai mengerjakan kuis jika sudah
mendapatkan kode/token kuis. Kuis dilakukan pada pertemuan keempat.
Setelah kuis selesai, guru dan siswa bisa melakukan pembahasan terhadap
beberapa soal yang dirasa sulit.

F. Keterbatasan dan Kendala dalam Penelitian
Pada penelitian pengembangan ini ditemukan beberasa keterbatasan dan
kendala, yaitu:
1. Butir soal dan jawaban masih banyak yang ditulis dengan kalimat panjang.
2. Penggunaan website Kodular tidak dapat mengakomodasi seluruh
kebutuhan desain aplikasi, sehingga beberapa komponen didesain
menggunakan Canva. Beberapa kekurangan dari kodular yaitu, pilihan user
interface terbatas, font yang disediakan tidak lebih dari 10 jenis, tools italic
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dan bold text bersifat menyeluruh (tidak dapat digunakan pada kata/kalimat
tertentu), dan tampilan layar tidak dapat diperbesar otomatis.
3. Evaluasi tidak dibuat menggunakan Kodular, karena nilai hasil evaluasi
tidak dapat diakumulasi secara manual.
4. Penggunaan website ProProfs dirasa tidak efektif, karena harus
mengeluarkan biaya untuk menjadi pengguna premium agar bisa
mendapatkan layanan secara maksimal. Jika sudah melewati masa trial,
maka tampilan kuis akan berubah dan tidak layak digunakan untuk evaluasi.
5. Aplikasi hanya dapat digunakan pada handphone android.
6. Aplikasi belum diunggah ke google playstore karena keterbatasan biaya.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa:
1. Soal HOTS yang dikembangkan adalah soal-soal pilihan ganda pada materi
sistem imun kelas XI yang berjumlah 35 butir dan di muat pada Google
Formulir di dalam sebuah aplikasi berbasis android. 10 butir soal digunakan
untuk kegiatan latihan, dan 25 butir soal digunakan untuk kegiatan ulangan
harian.
2. Hasil validasi menunjukkan bahwa produk soal HOTS berbasis aplikasi
yang dikembangkan memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga layak
digunakan dalam uji coba terbatas setelah dilakukan beberapa perbaikan.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan di atas, produk akhir
layak dan dapat digunakan dengan beberapa perbaikan. Berikut ada beberapa
saran yang dapat digunakan untuk pengembangan berikutnya:
1. Butir soal dan jawaban sebaiknya dibuat lebih sederhana agar lebih efektif
dan dipahami.
2. Gunakan situs web atau aplikasi lain yang lebih memadai dan memiliki
kelengkapan tools untuk membuat aplikasi android.
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3. Gunakan media evaluasi lain yang dapat mengakumulasi nilai secara
manual, memberikan umpan balik, dan menyimpan data hasil penilaian.
4. Gunakan website kuis yang lain yang bisa mengakomodasi kegiatan
evaluasi dengan baik tanpa mengeluarkan biaya.
5. Aplikasi sebaiknya dapat dikembangkan pada smartphone lain.
6. Jika memiliki cukup biaya, maka aplikasi sebaiknya diunggah ke google
playstore agar dapat digunakan oleh banyak orang.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Silabus
SILABUS BIOLOGI

Mata Pelajaran
Tahun Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi
Alokasi Waktu

: Biologi
: 2021/2022
: XI/ Genap
: Sistem Imun
: 12JP x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri,
kolaboratif, komunikatif, dan solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.
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B. KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12 Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem
imun.
IPK

Tujuan
Pembelajaran

3.12.1

Siswa
dapat
menguraikan
fungsi
sistem
imun berdasarkan
artikel.

Siswa
dapat
menguraikan
fungsi
sistem
imun
setelah
membaca artikel.

3.12.2

Siswa
dapat
memerinci
komponen sistem
imun nonspesifik
berdasarkan
membaca artikel.
Siswa
dapat
menjelaskan
interaksi antibodi
dengan
antigen
berdasarkan
bacaan pada suatu
artikel.
Siswa
dapat
membuat
tabel
perbedaan
mekanisme sistem
imun nonspesifik

Setelah membaca
artikel,
siswa
dapat memerinci
komponen sistem
imun nonspesifik.

3.12.3

4.12.1

Model
Sintaks
Pembelajaran
Pembelajaran
PERTEMUAN PERTAMA
Fungsi
Self Organized 1. Big Question
sistem imun
Learning
2. Exploration and
Evironment
investigation
(SOLE)
3. Monitoring
4. Evaluation and
reflection
Komponen
imun
spesifik dan
non spesifik
Sub Materi

Setelah membaca
artikel,
siswa
dapat menjelaskan
interaksi antibodi
dengan antigen.

Interaksi
antibodi
dengan
antigen

Setelah
melakukan studi
literatur,
siswa
dapat
membuat
tabel perbedaan

Mekanisme
sistem imun
non spesifik
dan spesifik

Penilaian
1. Kognitif: LKPD
2. Afektif: Jurnal
Penilaian Sikap
3. Psikomotorik:
Lembar Penilaian
Keterampilan
Presentasi

Alokasi
Waktu
3 JP

Sumber Belajar
- Irnaningtyas.
2013. Biologi
untuk SMA/MA
Kelas
XI.
Jakarta: Penerbit
Erlangga.
- Campbell, N.A.,
Mitchell, L.G.,
Reece,
J.B.,
Taylor, M.R.,
dan Simon, E.J.
2012. Biology,
8ͭʰ ed. Benjamin
Cummings
Publishing
Company, Inc.
- Video:
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=JV6i00yl_
Gg
- Artikel:
https://bit.ly/2Z
CzHFo
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IPK
dengan
sistem
imun
spesifik
berdasarkan studi
literatur.

3.12.5

Siswa
dapat
menentukan jenisjenis imunitas dan
sel-sel
yang
terlibat
dalam
respon imunitas
berdasarkan studi
literatur.

3.12.6

Siswa
dapat
menunjukkan
perbedaan respons
imunitas humoral
dan
seluler
melalui
kajian
berbagai literatur.

3.12.7

Siswa
dapat
menguraikan
mekanisme
respons imunitas
humoral
dan
seluler
berdasarkan studi
literatur.

Tujuan
Pembelajaran
mekanisme sistem
imun nonspesifik
dengan
sistem
imun spesifik.

Setelah
melakukan studi
literatur,
siswa
dapat menentukan
jenis-jenis
imunitas dan selsel yang terlibat
dalam
respon
imunitas
Setelah
melakukan kajian
literatur,
siswa
dapat
menunjukkan
perbedaan respons
imunitas humoral
dan seluler.
Setelah
melakukan kajian
literatur,
siswa
dapat
menguraikan
mekanisme
respons imunitas
humoral
dan
seluler.

Sub Materi

Jenis-jenis
imunitas
dan sel-sel
yang terlibat
dalam
respon
imunitas

Respons
imunitas
humoral dan
seluler

Model
Pembelajaran

Sintaks
Pembelajaran

PERTEMUAN KEDUA
Discovery
1.Stimulation
Learning
2.Problem
statement
3.Data collection
4.Data processing
5.Verification
6.Generalization

Penilaian

1. Kognitif: LKPD
2. Afektif: Jurnal
Penilaian Sikap
3. Psikomotorik:
Lembar Penilaian
Produk (Poster)
dan Penilaian
Keterampilan
Presentasi

Alokasi
Waktu

3 JP

Sumber Belajar

- Irnaningtyas.
2013. Biologi
untuk SMA/MA
Kelas
XI.
Jakarta: Penerbit
Erlangga.
- Campbell, N.A.,
Mitchell, L.G.,
Reece,
J.B.,
Taylor, M.R.,
dan Simon, E.J.
2012. Biology,
8ͭʰ ed. Benjamin
Cummings
Publishing
Company, Inc.
- Artikel:
https://bit.ly/3ui
Do1d
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IPK

Tujuan
Pembelajaran
Setelah membaca
artikel,
siswa
dapat
menganalisis
peran imunisasi
bagi sistem imun.

3.12.8

Siswa
dapat
menganalisis
peran imunisasi
bagi sistem imun
berdasarkan
bacaan pada suatu
artikel.

4.12.2

Siswa
dapat
membuat poster
tentang kampanye
pentingnya
partisipasi
masyarakat dalam
program
dan
imunisasi
serta
kelainan
dalam
sistem
imun
berdasarkan kajian
berbagai literatur.

Setelah
melakukan kajian
literatur,
siswa
membuat poster
tentang kampanye
pentingnya
partisipasi
masyarakat dalam
program
dan
imunisasi
serta
kelainan
dalam
sistem imun.

3.12.9

Siswa
dapat
menganalisis
faktor-faktor yang
memengaruhi
sistem pertahanan
tubuh berdasarkan
tayang video.

3.12.10

Siswa
dapat
mengumpulkan

Setelah
melihat
tayangan video,
siswa
dapat
menganalisis
faktor-faktor yang
memengaruhi
sistem pertahanan
tubuh.
Setelah
melakukan studi

Sub Materi

Model
Pembelajaran

Sintaks
Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

Imunisasi

Penyakit
atau
gangguan
pada sistem
imun

PERTEMUAN KETIGA
Discovery
1.Stimulation
Learning
2.Problem
statement
3.Data collection
4.Data processing
5.Verification
6.sGeneralization

1. Kognitif: LKPD
dan Latihan Soal
HOTS
2. Afektif: Jurnal
Penilaian Sikap
3. Psikomotorik:
Penilaian
Keterampilan
Presentasi

3 JP

- Irnaningtyas.
2013. Biologi
untuk SMA/MA
Kelas
XI.
Jakarta: Penerbit
Erlangga.
- Campbell, N.A.,
Mitchell, L.G.,
Reece,
J.B.,
Taylor, M.R.,
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IPK
informasi terkait
gangguan sistem
imun melalui studi
literatur.

3.12.11

Siswa
dapat
menganalisis
penyebab
dan
gejala
pada
gangguan sistem
imun berdasarkan
studi literatur.

4.12.3

Siswa
dapat
mengerjakan
latihan
soal
HOTS
berdasarkan
materi
yang
sudah dipelajari
selama
tiga
pertemuan.

Tujuan
Pembelajaran
literatur,
siswa
dapat
mengumpulkan
informasi terkait
gangguan sistem
imun.
Setelah
melakukan kajian
literatur,
siswa
dapat
menganalisis
penyebab
dan
gejala
pada
gangguan sistem
imun.

Sub Materi

Model
Pembelajaran

Sintaks
Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
dan Simon, E.J.
2012. Biology,
8ͭʰ ed. Benjamin
Cummings
Publishing
Company, Inc.
- Video:
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=4_6v8ejW
3EM

Setelah
melakukan
seluruh kegiatan
pembelajaran,
siswa
dapat
mengerjakan
latihan soal.

Aplikasi soal
HOTS

PERTEMUAN KEEMPAT
4.12.4

Setelah
Siswa
melakukan
mengerjakan
ulangan harian seluruh kegiatan

3 JP

Aplikasi soal
HOTS
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IPK

berdasarkan
materi
yang
sudah dipelajari
selama
tiga
pertemuan.

Tujuan
Pembelajaran
pembelajaran,
siswa
dapat
mengerjakan
ulangan harian.

Sub Materi

Model
Pembelajaran

Sintaks
Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BIOLOGI
EDISI DARING
Sekolah

: SMA Xaverius Pringsewu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI/ Genap

Materi Pokok

: Sistem Imun

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit (Pertemuan 1)

A. Kompetensi Dasar (KD)
3.12

Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses
fisiologi di dalam tubuh.

4.12

Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam
program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.12.1

Siswa dapat menguraikan fungsi sistem imun setelah membaca artikel.

3.12.2

Siswa dapat memerinci komponen sistem imun spesifik dan
nonspesifik setelah membaca artikel.

3.12.3

Siswa dapat menjelaskan interaksi antibodi dengan antigen
berdasarkan bacaan pada suatu artikel.

4.12.1

Siswa dapat membuat tabel perbedaan mekanisme sistem imun
nonspesifik dengan sistem imun spesifik berdasarkan studi literatur.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menguraikan
fungsi sistem imun, memerinci komponen sistem imun spesifik dan non
spesifik, serta mampu menjelaskan interaksi antibodi dengan antigen. Siswa
juga diharapkan mampu membedakan mekanisme sistem imun spesifik dan non
spesifik berdasarkan hasil studi literature pada berbagai sumber.
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D. Kegiatan Pembelajaran
Model Pembelajaran
Tahap/
Sintaks

: SOLE (Self Organized Learning Environment)
Langkah-langkah Pembelajaran

KEGIATAN PRA-KELAS
1. Guru menyampaikan bahwa akan dilakukan pembelajaran tentang
materi sistem imun pada hari berikutnya.
2. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri dengan membaca
atau mencari informasi yang berkaitan dengan fungsi dan
mekanisme sistem imun.
KEGIATAN PENDAHULUAN
Pembuka
1. Salam dan berdoa.
2. Guru melakukan koordinasi dan mengecek
kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
Apersepsi
Guru menyampaikan pengalamannya terkena
inflamasi.
Guru memberikan motivasi dan menyampaikan
tujuan pembelajaran.
KEGIATAN INTI
Big Question

Exploration
and
Investigation

1. Guru meminta siswa untuk membaca artikel pada
link berikut https://bit.ly/2ZCzHFo dan menonton
sebuah
video
pada
link
berikut
https://www.youtube.com/watch?v=JV6i00yl_Gg.
2. Guru kemudian mengajukan pertanyaan:
a. Mengapa SARS-CoV-2 dapat dengan mudah
menyebar dan menyerang sustem imun
manusia?
b. Sistem imun manakah yang berperan dalam
melawan SARS-CoV-2? Berikan alasan
mengapa sistem imun tersebut berperan dalam
melawan SARS-CoV-2!
c. Mengapa menggaruk bekas gigitan nyamuk
dapat menimbulkan pembengkakan dan
peradangan?
1. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil (3 orang).
2. Siswa secara berkelompok berusaha menemukan
jawaban big question dengan mengkaji berbagai
sumber literatur.
3. Siswa secara berkelompok mendiskusikan
informasi yang ditemukan dan menentukan
jawaban yang paling relevan untuk pertanyaan
yang diberikan dengan panduan LKPD pada link
berikut https://bit.ly/3dRj0Nd

Alokasi
Waktu

Media

WAG

15 menit
3’

8’

WAG

Zoom
meeting

4’
105
menit
15’

50’

Zoom
meeting

WAG,
Google
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Tahap/
Sintaks

Monitoring
Presentation

Evaluation
and
Reflection

Langkah-langkah Pembelajaran
4. Siswa menambah informasi dengan membaca
materi pada link berikut:
b. shorturl.at/syHLZ
c. shorturl.at/bdFX5
Guru memantau kegiatan siswa melalui WAG
1. Empat kelompok (dipilih acak) menyampaikan
hasil eksplorasi dan investigasi terhadap
pertanyaan yang diberikan.
2. Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi.
1. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada
guru tentang materi yang belum dipahami.
2. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan.
3. Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan dan
refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
KEGIATAN PENUTUP
1. Siswa membuat rangkuman.
2. Guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
3. Guru
menyampaikan
informasi
terkait
pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
4. Berdoa dan salam.

Alokasi
Waktu

Media

20’

WAG
Zoom
meeting

20’

15 menit
15’

E. PENILAIAN
1. Penilaian Kognitif: Lembar Penilaian LKPD
2. Penilaian Afektif: Lembar Jurnal Penilaian Sikap
3. Penilaian Psikomotorik: Lembar Penilaian Keterampilan Presentasi

Zoom
meeting

Zoom
meeting
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BIOLOGI
EDISI DARING

Sekolah

: SMA Xaverius Pringsewu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI/ Genap

Materi Pokok

: Sistem Imun

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit (Pertemuan 2)

A. Kompetensi Dasar (KD)
3.12

Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses
fisiologi di dalam tubuh.

4.12

Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam
program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.12.5

Siswa dapat menentukan jenis-jenis imunitas dan sel-sel yang terlibat
dalam respon imunitas berdasarkan studi literatur.

3.12.6

Siswa dapat menunjukkan perbedaan respons imunitas humoral dan
seluler melalui kajian berbagai literatur.

3.12.7

Siswa dapat menguraikan mekanisme respons imunitas humoral dan
seluler berdasarkan studi literatur.

3.12.8

Siswa dapat menganalisis peran imunisasi bagi sistem imun
berdasarkan bacaan pada suatu artikel.

4.12.2

Siswa dapat membuat poster tentang kampanye pentingnya partisipasi
masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem
imun berdasarkan kajian berbagai literatur.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melaksanakan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menentukan
jenis-jenis imunitas dan sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas, mampu
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menunjukkan mekanisme dan perbedaan respon imun humoral dengan imun
seluer, dan mampu menganalisis peran imunasi melalui studi literatur pada
berbagai sumber. Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat membuat
poster tentang kampanye pentingya program imunsiasi, sebagai bentuk upaya
untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya imunisasi bagi anak.

D. Kegiatan Pembelajaran
Model Pembelajaran
Tahap/
Sintaks

Stimulation

Problem
Statement

Data
Collection

Data
Processing
Verification

: Discovery Learning
Langkah-langkah Pembelajaran

PENDAHULUAN
Pembuka
1. Guru menyampaikan salam pembuka.
2. Guru meminta siswa untuk berdoa secara pribadi.
Apersepsi
1. Guru mengingatkan kembali materi pada
pertemuan sebelumnya.
2. Guru memberikan pertanyaan:
Mengapa bayi harus mendapatkan ASI eksklusif
setelah lahir hingga usia 2 tahun?
Guru
memberikan
motivasi,
kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan
yang harus dilakukan.
KEGIATAN INTI
Siswa membaca artikel pada link berikut:
https://bit.ly/3uiDo1d
Siswa mengidentifikasi masalah/ pertanyaan
berdasarkan video. Masalah/ pertanyaan yang
muncul diharapkan berkaitan dengan:
1. Jenis imunitas
2. Imunisasi
1. Siswa mencari berbagai informasi yang relevan
untuk menjawab permasalahan/ pertanyaan yang
telah diidentifikasi sebelumnya.
2. Siswa juga dapat memperoleh informasi tambahan
dengan membaca materi pada link berikut:
a. shorturl.at/myTU4
b. https://tinyurl.com/j46ykrm5
c. shorturl.at/sGPX3
Siswa mengolah informasi yang diperoleh dengan
bantuan LKPD pada link berikut:
https://tinyurl.com/cnss5ssr
Tiga orang siswa menampilkan hasil kerjanya,
kemudian guru dan siswa melakukan diskusi untuk

Alokasi
Waktu
15 menit
3’

Media
LMS/
Edmodo

8’

LMS/
Edmodo

4’

LMS/
Edmodo

110 menit
5’

LMS/
Edmodo
google

10’

Google

15’

Google

45’

Google,
microsoft
word
Zoom
meeting

15’
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Tahap/
Sintaks

Langkah-langkah Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Media

mengklarifikasi pengetahuan yang masih kurang
tepat.
20’
Zoom
Generalization 1. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal
yang belum dipahami
meting
2. Siswa menyimpulkan poin-poin penting yang
muncul selama pembelajaran.
PENUTUP
10 menit
10’
Zoom
1. Guru memberikan sedikit evaluasi.
meeting
2. Siswa diberi tugas untuk membuat poster tentang
kampanye pentingnya partisipasi masyarakat
dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam
sistem imun.
3. Guru mengakhiri pembelajaran.
Catatan:
Tugas dikumpulkan melalui LMS/ Edmodo sekolah dan guru memantau aktivitas siswa melalui
WAG.

E. Penilaian
1. Penilaian Kognitif: Lembar Penilaian LKPD
2. Penilaian Afektif: Lembar Jurnal Penilaian Sikap
3. Penilaian Psikomotorik: Lembar Penilaian Produk dan Keterampilan
Presentasi
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BIOLOGI
EDISI DARING
Sekolah

: SMA Xaverius Pringsewu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI/ Genap

Materi Pokok

: Sistem Imun

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit (Pertemuan 3)

A. Kompetensi Dasar (KD)
3.12

Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses
fisiologi di dalam tubuh.

4.12

Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam
program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.12.9

Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi sistem
pertahanan tubuh berdasarkan tayangan video.

3.12.10 Siswa dapat mengumpulkan informasi terkait gangguan sistem imun
melalui studi literatur.
3.12.11 Siswa dapat menganalisis penyebab dan gejala pada gangguan sistem
imun berdasarkan studi literatur.
4.12.3

Siswa dapat mengerjakan latihan soal HOTS berdasarkan materi yang
sudah dipelajari selama tiga pertemuan.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan pembelajaran ini, siswa melalui berbagai studi literatur
diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem
imun, mengumpulkan informasi terkait gangguan pada sistem imun, serta
mampu menganalisis penyebab dan gejala yang muncul pada berbagai jenis
gangguan sistem imun. Pada akhir pembelajaran, siswa juga diharapkan mampu
mengerjakan soal-soal evaluasi dengan baik dan benar.
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D. Langkah Pembelajaran
Model Pembelajaran
Tahap/
Sintaks

Stimulation

Problem
Statement

Data
Collection

Data
Processing
Verification

: Discovery Learning
Langkah-langkah Pembelajaran

PENDAHULUAN
Pembuka
1. Guru menyampaikan salam pembuka.
2. Guru meminta siswa untuk berdoa secara
pribadi.
Apersepsi
1. Guru mengingatkan kembali materi pada
pertemuan sebelumnya.
2. Guru menyampaikan pertanyaan:
Banyak orang beranggapan bahwa, jika
seseorang sudah pernah terkena cacar ketika
masih anak-anak, maka tidak akan terkena cacar
lagi. Benarkah seseorang tidak akan terkena
cacar untuk kedua kalinya?
Guru
memberikan
motivasi,
kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan
yang harus dilakukan.
KEGIATAN INTI
Siswa menonton video pada link berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=4_6v8ejW3E
M
Siswa mengidentifikasi masalah/ pertanyaan
berdasarkan video. Masalah/ pertanyaan yang
muncul diharapkan berkaitan dengan:
1. Kaitan penyakit dalam video dengan sistem
imun.
2. Penyebab
terjadinya
Steven’s
Johnson
Syndrome.
3. Jenis gangguan.
1. Siswa mencari berbagai informasi yang relevan
untuk menjawab permasalahan/ pertanyaan
yang telah diidentifikasi sebelumnya.
2. Siswa juga dapat memperoleh tambahan
informasi dengan membaca materi pada link
berikut:
a. shorturl.at/aszX4
b. https://tinyurl.com/j46ykrm5
Siswa mengolah informasi yang diperoleh
dengan bantuan LKPD pada link berikut:
https://tinyurl.com/2k93rsbf
Dua orang siswa menampilkan hasil kerjanya,
kemudian guru dan siswa melakukan diskusi untuk

Alokasi
Waktu
15 menit

Media
WAG

3’
WAG

8’

WAG
4’
110 menit
5’

LMS/
Edmodo,
Youtube
Google

5’

Google

30’

40’
15’

Google,
microsoft
word
Zoom
meeting
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Tahap/
Sintaks

Langkah-langkah Pembelajaran

Alokasi
Waktu

mengklarifikasi pengetahuan yang masih kurang
tepat.
Generalization 1. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal
yang belum dipahami
15’
2. Siswa menyimpulkan poin-poin penting yang
muncul selama pembelajaran.
PENUTUP
10 menit
1. Guru memberikan sedikit evaluasi.
2. Guru menginformasikan bahwa akan diadakan
ulangan harian pada pertemuan berikutnya.
10’
3. Siswa diminta membaca rangkuman materi dan
mengerjakan soal latihan pada untuk persiapan
ulangan.
4. Guru mengakhiri pembelajaran.
Catatan:
Kegiatan membaca rangkuman materi dan mengerjakan latihan soal dilakukan di
pelajaran.

E. Penilaian
1. Penilaian Kognitif: Lembar Penilaian LKPD, Lembar Soal HOTS
2. Penilaian Afektif: Jurnal Penilaian Sikap
3. Penilaian Psikomotorik: Lembar Penilaian Presentasi

Media

Zoom
meting

WAG

luar jam
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BIOLOGI
EDISI DARING
Sekolah

: SMA Xaverius Pringsewu

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI/ Genap

Materi Pokok

: Sistem Imun

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit (Pertemuan 4)

A. Kompetensi Dasar (KD)
3.12

Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses
fisiologi di dalam tubuh.

4.12

Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam
program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
4.12.4

Siswa dapat mengerjakan ulangan harian berdasarkan materi yang
sudah dipelajari selama tiga pertemuan.

C. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat mengerjalan soal-soal HOTS dengan baik dan benar.

D. Langkah Pembelajaran
Langkah-langkah Pembelajaran
PENDAHULUAN
Pembuka
1. Guru menyampaikan salam pembuka.
2. Guru meminta siswa untuk berdoa secara pribadi.
Apersepsi
Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari
sebelumnya
Guru menanyakan apakah siswa sudah belajar dan
mengerjakan soal latihan pada .
Guru memberikan motivasi.
INTI

Alokasi
Waktu
5 menit

Media

2’

WAG

3’

WAG

126 menit
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Langkah-langkah Pembelajaran
2. Guru menjelaskan secara singkat teknis pengerjaan
ulangan harian.
3. Guru memberikan kode/token untuk mengerjakan
ulangan harian.
4. Siswa mengerjakan ujian.
5. Guru melakukan monitoring
6. Guru memberikan apresiasi karena siswa sudah
menyelesaikan ulangan harian.
7. Guru dan siswa bersama-sama melakukan pembahasan
terhadap beberapa soal yang dirasa sulit.
PENUTUP
Guru memberikan evaluasi dan menutup kegiatan
pembelajaran.

E. Penilaian
1. Penilaian Kognitif: Lembar Penilaian Harian
2. Penilaian Afektif: Jurnal Penilaian Sikap

Alokasi
Waktu

Media
WAG

5 menit
WAG
90 menit

WAG

1 menit
Zoom
30 menit
4 menit
4’

Zoom
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Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik

Nama Kelompok

: ……………………………………

Anggota Kelompok

: ……………………………………
……………………………………
……………………………………

Kelas

: ……………………………………

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menguraikan fungsi sistem imun setelah membaca artikel.
2. Siswa dapat memerinci komponen sistem imun spesifik dan nonspesifik setelah
membaca artikel.
3. Siswa dapat menjelaskan interaksi antibodi dengan antigen setelah membaca artikel.
4. Siswa dapat membuat tabel perbedaan mekanisme sistem imun nonspesifik dengan
sistem imun spesifik berdasarkan studi literatur.
B. PETUNJUK PEMBELAJARAN
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang dan berilah nama kelompok yang berkaitan
dengan materi sistem imun. (Contoh: Kelompok Neutrofil, Kelompok Antibodi, dan lain
sebagainya)!
2. Isilah bagian identitas dengan lengkap dan benar!
3. Kerjakan LKPD ini dengan baik dan benar!
4. Diskusikan tugas kalian melalui Whatsapp group kelompok kalian!
5. Kumpulkan hasil kerja kalian pada LMS sekolah dalam bentuk docx. atau .pdf!
C. KEGIATAN SISWA
1. KEGIATAN 1
Bacalah artikel pada link berikut https://bit.ly/2ZCzHFo dan tontonlah sebuah video

pada

link

berikut

https://www.youtube.com/watch?v=JV6i00yl_Gg.

Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
a. Mengapa SARS-CoV-2 dapat dengan mudah menyebar dan menyerang
sistem imun manusia?
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b. Sistem imun manakah yang berperan dalam melawan SARS-CoV-2? Berikan alassan
mengapa sistem imun tersebut berperan dalam melawan SARS-CoV-2!
c. Mengapa menggaruk bekas gigitan nyamuk dapat menimbulkan pembengkakan
dan peradangan?
d. Sistem imun manakah yang berperan dalam memberikan respon terhadap gigitan
nyamuk?
2. KEGIATAN 2
1. Berdasarkan artikel yang sudah kalian baca dan video yang kalian tonton, tentukan:
a.

Fungsi dan peran sistem imun bagi tubuh.

b. Komponen-komponen sistem imun spesifik dan non spesifik. Berilah penjelasan
pada masing-masing komponen yang anda tuliskan!
2. Buatlah tabel perbedaan sistem imun spesifik dan non spesifik!

Note: Bacalah sumber referensi lain untuk melengkapi jawaban kalian!
3. KEGIATAN 3
Perhatikan bagan mekanisme pengikatan antibodi ke antigen di bawah ini! Kemudian,
jelaskan mekanisme yang terjadi pada bagan tersebut menggunakan bahasa kalian!
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 2
Nama Kelompok

: ……………………………………

Anggota Kelompok

: ……………………………………

……………………………………
……………………………………
Kelas

: ……………………………………

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menentukan jenis-jenis imunitas dan sel-sel yang terlibat dalam respon
imunitas berdasarkan studi literatur.
2. Siswa dapat menunjukkan perbedaan respons imunitas humoral dan seluler melalui
kajian berbagai literatur.
3. Siswa dapat menguraikan mekanisme respons imunitas humoral dan seluler
berdasarkan studi literatur.
4. Siswa dapat menganalisis peran imunisasi bagi sistem imun berdasarkan bacaan pada
suatu artikel.
B. PETUNJUK PEMBELAJARAN
1. Bergabunglah dengan kelompok belajar yang telah dibuat pada pertemuan
sebelumnya!
2. Isilah bagian identitas dengan lengkap dan benar!
3. Kerjakan LKPD ini dengan baik dan benar!

4. Diskusikan tugas kalian melalui Whatsapp group kelompok kalian!
C. KEGIATAN SISWA
1. Kegiatan 1
Bacalah artikel pada link berikut https://bit.ly/3aI1omA. Selanjutnya, jawablah soal-soal
di bawah ini!
Berdasarkan artikel tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme respons Vaksin
Nusantara termasuk ke dalam mekanisme respons imunitas seluler. Tuliskan buktibukti yang menunjukkan bahwa Vaksin Nusantara termasuk ke dalam mekanisme
respons imunitas seluler! Mengapa bukti tersebut menunjukkan mekanisme respons
imunitas seluler?
a.
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b. Bagaimanakah cara kerja vaksin tersebut? Jelaskan secara sederhana!
2. Kegiatan 2
Bacalah artikel pada link berikut https://bit.ly/3kfobZV. Selanjutnya, jawablah soalsoal di bawah ini!
a. Berdasarkan artikel tersebut, rumuskanlah kesimpulan berkaitan dengan respon
imunitas humoral!
b. Berdasarkan artikel tersebut, jelaskan bagaimana mekanisme respon imunitas
humoral dalam membunuh patogen atau antigen!
3. Kegiatan 3
Bacalah artikel pada link berikut https://promkes.kemkes.go.id/?p=5422. Berdasarkan
artikel tersebut, mengapa imunisasi penting untuk dilakukan?
4. Pengayaan
Jawablah soal-soal berikut dengan baik dan benar!
a. Buatlah tabel perbedaan respon imunitas humoral dan imunitas seluler!
b. Berdasarkan beberapa artikel yang sudah anda baca, jenis-jenis imunitas dan selsel apa saja yang terlibat dalam respon imunitas?
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Nama Kelompok

: ……………………………………

Anggota Kelompok

: ……………………………………
……………………………………

……………………………………
Kelas

: ……………………………………

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat mengumpulkan informasi terkait gangguan sistem imun melalui studi
literatur.
2. Siswa dapat menganalisis penyebab dan gejala pada gangguan sistem imun
berdasarkan studi literatur.
B. PETUNJUK PEMBELAJARAN
1. Bergabunglah dengan kelompok belajar yang telah dibuat pada pertemuan
sebelumnya!
2. Isilah bagian identitas dengan lengkap dan benar!
3. Kerjakan LKPD ini dengan baik dan benar!
4. Diskusikan tugas kalian melalui Whatsapp group kelompok kalian!
C. KEGIATAN SISWA
Bacalah

artikel

tentang

Sindrom

Steven’s

Johnson

pada

link

berikut

https://bit.ly/3bvhTl8. Selanjutnya, jawablah soal-soal di bawah ini!
1. Apakah yang menyebabkan seseorang mengalami sindrom Steven’s Johnson?
2. Bagaimana gejala atau tanda-tanda jika seseorang terkena sindrom Steven’s
Johnson?
3. Dampak apa yang dirasakan oleh pasien sindrom Steven’s Johnson?
4. Menurut anda, bagaimanakah cara untuk mencegah tubuh agar tidak terkena sindrom
Steven’s Johnson?
5. Gangguan sistem imun dikelompokkan menjadi tiga yaitu hipersensitivitas (alergi),
penyakit autoimun, dan imunodiefisiensi. Termasuk ke dalam kelompok gangguan
manakah sindrom Steven’s Johnson? Jelaskan alasannya!
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Lampiran 4. Rubrik Penilaian LKPD
A. PERTEMUAN 1
KEGIATAN 1
No.
Kunci Jawaban
Soal
1 a. Adanya mutasi genetik yang membuat spike
protein pada SARS-CoV-2 mengembahkan
“daerah khusus” dengan molekuler yang lebih
rapat dibanding SARS-CoV.
b. Struktur yang lebih padat memungkinkan
SARS-CoV-2 menempel lebih kuat pada
reseptor SCE2 manusia.
c. Menyebar melalui droplet dari tubuh sesorang,
seperti batuk atau bersin.
d. Masa inkubasi virus sangat pendek
2
Sistem imun spesifik berperan dalam melawan
SARS-CoV-2.
Alasan:
Sistem imun spesifik dapat merang sel B untuk
menghasilkan antibodi spesifik virus dan sel T
yang berfungsi untuk mengenali virus sehingga
bisa lebih cepat menghancurkannya.
3.
Menggaruk bekas gigitan nyamuk dapat
menimbulkan pembengkakan dan peradangan
karena menggaruk akan melepaskan histamin yang
menyebabkan gigitan menjadi lebih gatal dan dapat
menyebabkan
luka/peradangan/pembengkakan
yang akan menetap lebih lama dan membutuhkan
lebih banyak waktu untuk sembuh.
4.
Sistem imun yang memberikan respon terhdap
gigitan nyamuk adalah sistem imun non spesifik.
Alasan:
Gigitan nyamuk dapat menimbulkan peradangan
yang menyebabkan reaksi inflamasi pada sistem
imun non spesifik. Reaksi ini biasanya ditandai
dengan rasa gatal, pembengkakan, rasa nyeri,
panas, dan kemerahan.

Pedoman
Penskoran
Benar: 6
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

Skor
6

Pernyataan benar,
alasan benar: 5
Pernyataan benar,
alasan salah/
sebaliknya: 3
Jawaban salah: 1
Tidak menjawab: 0
Benar: 4
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

5

Benar: 5
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

5

Jumlah

4

20

KEGIATAN 2 (Skor 41)
Nomor 1
a. Fungsi
sistem
imun

Kunci Jawaban
- Melindungi tubuh dari infeksi zat
asing
- Mengenali zat asing
- Menetralisasi, menghancurkan dan
membunuh patogen
- Menghancurkan sel-sel abnormal

Pedoman Penskoran
- Setiap jawaban
benar sesuai kunci,
Skor 1
- Menjawab salah,
Skor 1

Skor
5
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b. Komponen
Sistem
Imun

Kunci Jawaban
- Menyingkirkan sel-sel yang rusak
akibat penyakit
Sistem Imun Non Spesifik
- Pertahanan fisik, kimia, dan mekanis
Pertahanan pertama yang terdiri dari
kulit, membran mukosa, cairan tubuh
yang mengandung zat kimia (ASI, air
mata, ludah)
- Fagositosis
Terdiri dari neutrofil, makrofag, dan
monosit. Fagositosis meliputi proses
penelanan
dan
pencernaan
mikroorganisme serta toksin yang
berhasil menginvasi tubuh.
- Inflamasi
Reaksi lokal jaringan terhadap infeksi
atau cedera. Ditandai dengan
pembengkakan,
nyeri,
panas,
kemerahan, atau kehilangan fungsi.
Memberikan efek demam dan
leukositis. Penyebab: bakteri, toksin,
terbakar, gigitan serangga, pukulan
serangga.
Sistem Imun Spesifik
- Antigen
Zat asing yang merangsang imunitas
menghasilkan antibodi. Dainggap
berbahaya bagi tubuh. Berupa bakteri,
virus, sel-sel kanker, racun, protein,
atau karbohidrat.
- Antibodi
Protein plasma yang disebut
imunoglobulin. Dihasilkan untuk
merespon stimulus antigenik.
Mengikat antigen spesifik

Pedoman Penskoran
- Tidak menjawab,
Skor 0
- Jawaban benar
sesuai kunci, Skor 3
- Jawaban salah, Skor
1
- Tidak menjawab,
Skor 0
- Jawaban benar
sesuai kunci, Skor 3
- Jawaban salah, Skor
1
- Tidak menjawab,
Skor 0
- Jawaban benar
sesuai kunci, Skor 3
- Jawaban salah, Skor
1
- Tidak menjawab,
Skor 0

Skor

- Jawaban sesuai
kunci, Skor 3
- Jawaban salah, Skor
1
- Tidak menjawab,
Skor 0

3

- Jawaban sesuai
kunci, Skor 3
- Jawaban salah, Skor
1
- Tidak menjawab,
Skor 0
- Limfosit
- Jawaban sesuai
Berperan dalam mengenali antigen
kunci, Skor 3
pada
intraseluler
maupun - Jawaban salah, Skor
ekstrasseluler. Terdiri dari sel T dan sel
1
B.
- Tidak menjawab,
Skor 0
Jumlah

3

3

3

3

3

23
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Nomor 2
Tabel perbedaan sistem imun non spesifik dan spesifik.
No.

Pembeda

1.

Mekanisme kerja
Komponen

2.
Waktu respon
3.

4.

Kontak dengan
antigen
Respon memori

Sistem Imun Non
Spesifik
Cepat
Pertahanan fisik, kimia,
dan mekanis; fagositosis;
inflamasi
Menit hingga jam, selalu
siap

Tidak perlu
Tidak ada

5.
6.

Resistensi
Sasaran reaksi

7.
8.
9.

Protein darah
Komplemen
cairan darah

Tidak berubah oleh
infeksi
Umumnya efektif pada
semua mikroba
Komplemen
Terdiri dari peptida
antimikroba dan protein

Sistem Imun Spesifik
Lebih lambat
Antigen, antibodi

Skor
2
2

Dalam hitungan hari, akan
siap jika tubuh sudah
terinveksi alergen atau
antigen
Sebelumnya harus ada
kontak dengan antigen
Memori menetap, respon
lebih baik pada infeksi
berikutnya
Membaik jika terjadi
infeksi berulang
Spesifik terhadap
mikroorganisme yang
sudah dikenali sebelumnya
Limfosit
Antibodi
Jumlah

2

2
2
2
2
2
2
18

Catatan:
Jawaban salah diberi skor 1. Tidak menjawab, skor 0.

KEGIATAN 3 (Skor 16)
Mekanisme pengikatan antibodi ke antigen.
1.

2.

3.

Kunci Jawaban
Fiksasi Komplemen
Kompleks antigen – antibodi mengaktivasi
komplemen yang dapat menyebabkan
lisisnya banyak jenis virus dan sel-sel
patogen. Penghancuran dipicu oleh
pengikatan antibodi.
Netralisasi
Netralisasi terjadi ketika antibodi menutup
situs determinan antigen, sehingga antigen
menjadi tidak berbahaya dan sel fagosit
dapat mencerna antigen tersebut.
Aglutinasi
Aglutinasi terjadi ketika antigennya
berupa materi partikel bakteri atau sel-sel
darah merah. Antibodi akan mengikat

Pedoman Penskoran

Skor

- Jawaban benar sesuai kunci,
Skor 4
- Jawaban salah, Skor 1
- Tidak menjawab, Skor 0

4

- Jawaban benar sesuai kunci,
Skor 4
- Jawaban salah, Skor 1
- Tidak menjawab, Skor 0

4

- Jawaban benar sesuai kunci,
Skor 4
- Jawaban salah, Skor 1
- Tidak menjawab, Skor 0

4
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4.

Kunci Jawaban
Pedoman Penskoran
antigen dalam kompleks besar sehingga
mudah difagosit oleh makrofag.
Presipitasi
Molekul antigen dalam cairan tubuh akan - Jawaban benar sesuai kunci,
diikat silang. Setelah diendapkan, antigen
Skor 4
dikeluarkan
dan
dibuang
melalui - Jawaban salah, Skor 1
fagositosis.
- Tidak menjawab, Skor 0
Jumlah

Nilai Akhir

=
=

(𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐊. 𝟏 + 𝐊.𝟐+𝐊.𝟑) + 𝟑
𝟔
(20+ 41+16) + 3
8

Skor

4

16

x 100

x 100 = 100

B. PERTEMUAN 2
Kegiatan
Siswa
Kegiatan 1

Kunci Jawaban
a. Bukti:
1. “ …. cara kerja vaksin ini
dibangun dari sel dendritik
autolog atau komponen dari
sel darah putih ….”
2. “ …. sel dendritik tersebut
akan memicu sel-sel imun
lain untuk membentuk sistem
pertahanan memori terhadap
Sars Cov-2.”
3. “Vaksin untuk virus corona
(Covid-19) itu disebut akan
membentuk
kekebalan
seluler pada sel limfosit T.”
Alasan:
Vaksin tersebut bekerja dengan
diperantai
oleh
sel
dendritik.
Mekanisme respons imunitas seluler
memiliki ciri utama yaitu diperantarai
oleh sel.
b. Cara Kerja Vaksin
1. Sampel darah diberi paparan
perangkat
vaksin
sel
dendritik.
2. Sel yang telah mengenal
antigen akan diinkubasi
selama 3-7 hari.

Pedoman Penskoran

Skor

- Menunjukkan 3 bukti,
benar, Skor 5
- Menunjukkan 1 bukti,
benar, Skor 3
- Jawaban salah, Skor 1
- Tidak menjawab, Skor 0

5

- Jawaban benar, Skor 3
- Jawaban salah, Skor 1
- Tidak menjawab, Skor 0

3

7
- Menjelaskan mekanisme
dengan runtut dan benar
sesuai kunci, Skor 7
- Menjelaskan mekanisme
dengan benar tetapi tidak
runtut, Skor 3
- Jawaban salah, Skor 1
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Kegiatan
Siswa

Kegiatan 2

Kunci Jawaban

Pedoman Penskoran

3. Hasil inkubasi diinjeksikan - Tidak menjawab, Skor 0
kembali ke dalam tubuh
4. Sel dendritik akan memicu
sel-sel imun lain untuk
membentuk memori imunitas
terhadap SARS-Cov-2.
Jumlah
a. Definisi
respons
imunitas
humoral
- Respons muncul ketika tubuh - Jawaban benar, Skor 3
sudah terinfeksi
- Jawaban salah, Skor 1
- Melibatkan aktivasi sel B - Tidak menjawab, Skor 0
untuk menghasilkan antibodi
b. Mekanisme respons imunitas
humoral
1. Antigen yang menginvasi - Menjelaskan mekanisme
tubuh akan di bawa menuju
dengan runtut dan benar
limfosit B.
sesuai kunci, Skor 7
2. Sel T helper mengaktifkan - Menjelaskan mekanisme
limfosit B. Limfosit B
dengan benar tetapi tidak
berproliferasi menghasilkan
runtut, Skor 3
klon sel B.
- Jawaban salah, Skor 1
3. Klon sel B terdiferensiasi - Tidak menjawab, Skor 0
menjadi B plasma yang dapat
menghasilkan antibodi.
4. Antibodi akan berikatan
dengan
antigen
untuk
melakukan proses netralisasi
dan fagositosis pada antigen.
Jumlah

Kegiatan 3

Alasan pentingnya imunisasi:
1. Imunisasi dapat meningkatkan - Jawaban benar, Skor 5
kekebalan tubuh.
- Jawaban salah, Skor 1
2. Imunisasi
merangsang - Tidak menjawab, Skor 0
pembentukan antibodi.
3. Memperoleh kekebalan secara
individu.
4. Tidak mudah sakit dan terhindar
dari penyakit menular.
5. Menurunkan morbiditas dan
mortalitas
6. Terhindar dari kecacatan
Jumlah

Skor

15
3

7

10

5

5
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Pengayaan
a. Tabel perbedaan respon imunitas humoral dan seluler
No.
1

2
3

Respon
Respon Imunitas Seluler
Imunitas
Ekstraseluler
Intraseluler
Humoral
Jenis
Mikroorganisme Mikroorganisme
Mikroorganisme
antigen
ekstraseluler
yang
dapat yang
difagositosis oleh berkembang biak
makrofag (bakteri) di dalam sel
terinfeksi (virus)
Respon
Sel B
Sel T helper
Sel T sitotoksik
limfosit
(CTL)
Mekanisme Antibodi
Makrofag
yang CTS
efektor dan mencegah dan teraktivasi
akan memusnahkan
fungsi
menyingkirkan
memusnahkan
sel terinfeksi dan
mikroorganisme mikroorganisme
menyingkirkan
ekstraseluler
yang difagositosis sumber infeksi
Jumlah

Skor

Pembeda

3

3
4

10

b. Jenis-jenis imunitas dan sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas
Kunci Jawaban
1. Jenisjenis
imunitas

2. Sel-sel
yang
terlibat
dalam
respon
imunitas

Nilai Akhir

a. Imunitas aktif
- Imunitas aktif alami (imunitas
pada cacar dan campak)
- Imunitas aktif buatan (vaksin)
b. Imunitas pasif
- Imunitas pasif alami (ASI)
- Imunitas pasif buatan (antibodi
dalam serum)
a. Sel B (limfosit B)
b. Sel T (limfosit T): sel T sitotoksik,
sel T helper, sel T supresor, sel T
memori, sel T efektor
c. Makrofsg
d. Sel pembunuh alami (NK: natural
killer)

=
=

Pedoman
Penskoran
Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

50
5

x 100 = 100

3

Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

3

Benar: 4
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

4

(𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐊.𝟏 + 𝐊.𝟐 +𝐊.𝟑+ 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧)
𝟓

Skor

Jumlah

x 100

10
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C. PERTEMUAN 3
No.
Soal
1

Kunci Jawaban
Penyebab

2

Gejala

3

Dampak

4

Pencegahan

5

Jenis
gangguan

Tubuh mengalami reaksi berlebihan
terhadap obat anti kecemasan (alergi
obat)
Sakit mata, sensitivitas cahaya,
kelelahan ekstrem, demam tinggi,
kulit di dalam mulut mengelupas,
dan seluruh tubuh melepuh
Seluruh tubuh melepuh, mengalami
kebutaan karena kornea mata
melepuh
- Tidak mengonsumsi obat-obatan
sembarangan
- Berkonsultasi dengan dokter
- Memberitahu dokter bahwa
memiliki alergi pada obat atau
bahan kimia tertentu
Sindrom
Steven’s
Johnson
merupakan
gangguan
hipersensitivitas. Hipersensitivitas
atau alergi terjadi karena adanya
peningkatan
sensitivitas
atau
reaktivitas tubuh terhadap antigen
yang pernah dikenal sebelumnya.
Antigen akan mendorong timbulnya
alergi.

Pedoman
Penskoran
Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0
Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

=

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐤𝐨𝐫+𝟓

= 100

𝟐

x 100

3

3

Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0
Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

3

Benar: 3
Salah: 1
Tidak menjawab: 0

3

Jumlah

Nilai Akhir

Skor

3

15
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Lampiran 5. Jurnal Penilaian Sikap
No.

Waktu

Nama Siswa

Catatan
Perilaku

Butir
Sikap

Positif/
Negatif

Tindak
Lanjut
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Keterampilan Presentasi
No.

Indikator Penilaian

Skor

1

Kemampuan menjelaskan isi presentasi
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar
- Penjelasan tidak menimbulkan makna ganda
2
Kemampuan penyajian materi/ jawaban
- Materi/ jawaban disajikan dengan lengkap,
terstruktur dan menggunakan kaidah penulisan
yang benar
- Materi/ jawaban disajikan menggunakan media
menarik
3
Kemampuan menunjukkan orisinalitas
- Menunjukkan sumber referensi
- Menunjukkan konsistensi berargumentasi
4
Kemampuan dalam menjawab pertanyaan
- Menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar
- Menjawab pertanyaan dengan runtut dan jelas
5
Kemampuan mengelola waktu
- Presentasi sesuai dengan durasi waktu yang telah
ditentukan
- Memberikan waktu kepada audien untuk bertanya
atau menanggapi presentasi
6
Kerjasama
- Setiap anggota mendapatkan giliran untuk
presentassi
- Bekerjasama untuk memberikan jawaban atau
respon tanggapan
7
Kemampuan membuat kesimpulan
- Kesimpulan mencakup materi yang dipresentasikan
dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan audien
- Kesimpulan disampaikan dengan jelas
Interpretasi Skor
5 = Dua indikator muncul, optimal
4 = Dua indikator muncul, tidak optimal
3 = Satu indikator muncul, optimal
2 = Satu indikator muncul, tidak optimal
1 = Dua indikator tidak muncul
Nilai Akhir = (Total Skor + 5) x 2= 80

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Lampiran 7. Materi Sistem Imun
A. Karakteristik Materi
No.

Sub Materi

1
2

Fungsi sistem sistem imun.
Imunitas non spesifik dan
spesifik
Mekanisme imunitas non
spesifik dan sepsifik
Komponen imunitas non
spesifik dan spesifik
Mekanisme fagositosis
Mekanisme inflamasi
Antigen
Antibodi (Imunoglobulin)
Interaksi antibodi dengan
antigen
Mekanisme
pengikatan
antibodi ke antigen
Jenis-jenis imunitas
Sel-sel yang terlibat dalam
respons imunitas
Mekanisme respon imunitas
humoral
Mekanisme respon imunitas
seluler
Faktor yang memengaruhi
sistem imun
Gangguan sistem imun
Imunisasi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Faktual

Karakteristik Materi
Konseptual Prosedural Metakognitif
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
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B. Uraian Materi
SISTEM IMUN

XI

Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan
mengenali, menghancurkan, dan menetralkan benda asing atau sel-sel abnormal
yang dapat merugikan tubuh.
A. FUNGSI SISTEM IMUN
Sistem imun memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Pembentuk kekebalan tubuh.
2. Mempertahankan tubuh dari patogen invasif.
3. Mendeteksi, mengenali, dan menghancurkan sel abnormal, infeksi,
dan patogen berbahaya.
4. Menolak dan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam
tubuh.
5. Menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh.

B. MEKANISME IMUNITAS
Tubuh memiliki dua jenis imunitas, yaitu imunitas non spesifik dan
imunitas spesifik. Berikut adalah gambaran umum tentang imunitas non
spesifik dan spesifik.
1. Imunitas Non Spesifik
Imunitas non spesifik merupakan pertahanan yang bersifat bawaan
(innate immunity). Pertahanan ini disebut non spesifik karena tidak
ditujukan untuk melawan antigen spesifik, tetapi dapat memberikan
respons langsung terhadap berbagai antigen meskipun tubuh belum
pernah terpapar sebelumnya. Komponen imunitas non spesifik antara
lain:
a. Kulit (Pertahanan Fisik dan Mekanik)
Pertahanan ini merupakan pertahanan pertama yang akan
melawan agen infeksi. Kulit tersusun atas keratin yang sulit
ditembus antigen. Selain kulit, juga terdapat rambut dan silia
sebagai perlindungan pada saluran pernapasan.
b. Membran Mukosa (Pertahanan Kimiawi)
Membran mukosa dapat menghasilkan enzim lisozim yang
berperan untuk meliliskan antigen yang masuk ke dalam tubuh.
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c. Sel Fagosit
Sel-sel fagosit terdiri dari neutrofil dan makrofag. Neutrofil
dan makrofag bergerak ke seluruh jaringan secara kemotaksis.
Sel fagosit berperan dalam menghancurkan antigen melalui
mekanisme fagositosis.

Sumber:https://en.wikipedia.org/wiki/Phagocyte
Gambar 1.1 Fagositosis bakteri oleh makrofag

d. Inflamasi
Inflamasi merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau
cedera yang dapat disebabkan oleh gigitan serangga, toksin,
pukulan keras, atau terbakar. Fungsi inflamasi yaitu membunuh
antigen yang masuk, mencegah penyebaran infeksi, dan
mempercepat proses penyembuhan. Inflamasi menyebabkan
timbulnya rasa panas, peradangan, rasa sakit atau nyeri, dan
warna merah.

Sumber:www.voi.id
Gambar 1.2 Paronychia atau cantengan pada
bayi yang timbul akibat respon inflamasi.

e. Zat Antimikroba Non Spesifik
Zat antimikroba ini diproduksi oleh tubuh dan dapat bekerja tanpa
adanya interaksi antigen dan antibodi sebagai pemicu. Zat ini terdiri
dari:
1) Interferon (IFN), yaitu protein antivirus yang berfungsi
menghalangi multiplikasi virus.
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2) Komplemen, yaitu beberapa jenis protein plasma yang tidak
aktif, tetapi dapat diaktifkan oleh berbagai materi dari antigen,
seperti liposakarida bakteri.
2. Imunitas Spesifik
Imunitas spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan
respon imun pada antigen spesfik. Imunitas spesifik memiliki
memori terhadap kontak sebelumnya dengan suatu agen tertentu,
sehingga dapat mengenali kembali jika ada antigen yang sama
menyerang kembali.
a. Komponen Imunitas Spesifik
1) Limfosit
Limfosit adalah salah satu jenis leukosit yang berperan dalam
mengenali antigen karena dapat berikatan pada epitop (area
tertentu pada molekul antigenik yang mengikat antibodi)
antigen. Limfosit dibedakan menjadi dua, yaitu limfosit B dan
limfosit T. Limfosit B berperan dalam produksi antibodi
untuk melawan antigen. Limfosit T berperan dalam
mengenali dan membedakan jenis antigen spesifik, serta
memberikan respon yang cepat untuk melawan infeksi.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/T_cell

Gambar 1.3 Mekanisme aktivasi sel Limfosit T
ketika terinfeksi virus
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2) Antigen
Antigen merupakan zat yang dianggap asing oleh tubuh.
Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, selsel kanker, atau racun.
3) Antibodi
Antibodi merupakan protein yang menempel pada limfosit B
dan dapat mengenali antigen spesifik. Antibodi disebut juga
Immunoglobulin (Ig) karena mengandung protein γ-globulin.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen

Gambar 1.4 Antigen dan antibodi

b. Interaksi Antibodi dan Antigen
Pengikatan antibodi ke antigen akan memungkinkan adanya
inaktivasi antigen dan menandai sel atau molekul asing agar
dicerna oleh fagosit. Mekanisme pengikatan antibodi ke antigen
dilakukan melalui cara berikut:
1) Fiksasi Komplemen
Sistem komplemen akan diaktivasi oleh kompleks antibodi
– antigen. Cara ini memungkinkan adanya rangkaian reaksi
komplemen yang dapat menyebabkan lisisnya banyak jenis
virus dan sel-sel patogen.
2) Netralisasi/ Detoksifikasi
Netralisasi terjadi jika antibodi menutup situs determinan
antigen, sehingga antigen menjadi tidak berbahaya dan sel
fagosit dapat mencerna antigen tersebut.
3) Aglutinasi
Reaksi penggumpalan antigen yang dapat terjadi jika antigen
berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah
merah.
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4) Presipitasi
Pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut
dalam cairan tubuh.

Antibody

Antigen

Antigen-Antibody Complex

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Antigen-antibody-reaction

Gambar 1.5 Reaksi antigen-antibodi

c. Komponen Sel-Sel yang Terlibat dalam Respon Imunitas
Sel-sel yang berperan penting dalam respon imunitas dibagi
menjadi empat jenis, yaitu sel B (limfosit B), sel T (limfosit T),
makrofag, dan sel pembunuh alami (Natural Killer/ NK).
1) Sel B
Sel B (limfosit B) berfungsi memproduksi antibodi untuk
melawan antigen. Sel B akan teraktivasi oleh antigen dan
terdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan memproduksi
antibodi. Sel B yang tidak teraktivasi dan tidak
terdiferensiasi akan berubah menjadi sel B memori yang
berfungsi dalam respon imun sekunder, yaitu merespon
antigen pada paparan selanjutnya.
2) Sel T
Sel T (limfosit T) berfungsi mengenali dan membedakan
jenis antigen atau patogen spesifik. Sel T yang teraktivasi
akan menjadi sel T memori yang mampu berproliferasi
dengan cepat untuk melawan infeksi yang berulang. Sel T
memproduksi limfokin yang dapat membantu sel B
mengenali antigen dan meningkatkan aktifitas makrofag. Sel
T juga akan berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T
efektor. Sel T efektor dibagi menjadi 3 yaitu sel T sitotoksik
(mampu mengenali antigen asing pada permukaannya dan
mengenali antigen MHC/ Major Histocompatibility
Complex) Kelas I yang ada pada semua permukaan sel
berinti), dan sel T helper (mampu mengenali antigen MHC
Kelas II)
3) Makrofag
Makrofag berfungsi menelan antigen atau bakteri yang
dihancurkan secara enzimatik. Makrofag akan mengaktifkan
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limfosit T dengan cara menghasilkan fragmen determinan
antigen.
4) Sel NK
Sel Natural Killer terdiri dari kumpulan sel limfosit non-T
dan non-B yang bersifat sitotoksik. Sel NK berperan dalam
menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer
(metastatis), virus, jamur, dan parasit lainnya.

d. Jenis Imunitas
Imunitas terhadap patogen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Imunitas Aktif
Dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau
patogen sehingga tubuh dapat memproduksi antibodinya
sendiri. Imunitas aktif terdiri dari imunitas aktif alami
(contoh: imunitas cacar dan campak) dan imunitas buatan
(contoh: vaksin).

Sumber:kompas.com
Gambar 1.6 Vaksin Covid-19

2) Imunitas Pasif
Imunitas pasif adalah keadaan
dimana antibodi dari suatu
individu dipindahkan ke individu
lainnya.
Imunitas
pasif
dibedakan menjadi dua yaitu
imunitas pasif alami (contoh:
ASI) dan imunitas pasif buatan
(contoh: injeksi antibodi dalam
serum yang dihasilkan oleh
orang atau hewan yang kebal
karena pernah terpapar antigen
tertentu).

Sumber:e-katalog.lkkp.go.id
Gambar 1.7 Serum Anti Bisa
Ular

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
164

3. Respons Imunitas Humoral
Imunitas humoral dibentuk setelah respon imun non spesifik
berhasil dilakukan. Respons imun humoral melibatkan aktivasi sel
B untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa.
Antibodi akan menginaktifkan antigen pada lokasi terinfeksi.

4. Respons Imunitas Seluler
Respons imunitas seluler muncul ketika respons imun non spesifik
gagal menahan antigen masuk ke tubuh. Respons ini diperantarai
oleh sel yang dibentuk dari mekanisme penghancuran antigen oleh
limfosit T. Antigen yang lolos dari sel fagosit akan difagositosis oleh
sel-sel tubuh.

C. IMUNISASI
Imunisasi adalah pemberian vaksin
yang disuntikkan ke dalam tubuh.
Vaksin adalah antigen yang telah
dilemahkan
atau
dihilangkan
patogenitasnya
dan
dapat
merangsang ingatan imunologis dan
antibodi secara alami. Imunisasi
bertujuan agar anak mendapatkan
kekebalan secara individu, sehingga
dapat terhindar dari penyakit
tertentu.
Imunisasi
dapat Sumber:news.unair.ac.id
Gambar 1.8 Imunisasi pada bayi
menurunkan
angka
kematian,
kesakitan, serta menjauhkan anak
dari kecacatan.

D. FAKTOR YANG MEMENGARUHI

SISTEM
IMUN
Beberapa faktor
yang memengaruhi imunitas tubuh antara lain:
1. Genetik, yaitu kerentanan terhadap penyakit secara genetik.
2. Fisiologis, berkaitan dengan fungsi organ-organ tubuh.
3. Stres, dapat memengaruhi kekebalan tubuh karena melepaskan
hormon pemicu stres yang dapat berdampak buruk pada produksi
antibodi.
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4. Usia, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap
penyakit tertentu.
5. Hormon, wanita memproduksi hormon esterogen yang membuat
tubuh lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Pria memproduksi
hormon progesteron yang dapat memperkecil risiko penyakit
autoimun.
6. Penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang
berlebihan akan menyebabkan bakteri lebih resisten, sehingga ketika
bakteri menyerang kembali maka sistem kekebalan tubuh akan gagal
melawannya.

Sumber:health.kompas.com
Gambar 1.9 Olahraga mempengaruhi
sistem imun

E. GANGGUAN SISTEM IMUN
Beberapa penyakit dan kelainan pada sistem imun manusia, yaitu:
1. Hipersensitivitas (Alergi)
Hipersensitivitas adalah respon imun tubuh yang berlebihan
terhadap alergen. Alergi biasanya disebabkan oleh spora kapang,
serbuk sari, rambut hewan, serangga, obat-obatan, atau makanan.
Gejala alergi ditandai dengan gatal-gatal, suam pada kulit, mata
merah, kesulitan bernapas, dan kram berlebihan.

Sumber:honestdoc.id
Gambar 1.10 Reaksi Alergi Anafilaksis
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2. Autoimun
Autoimun merupakan kegagalan
sistem imun dalam membedakan sel
tubuh dengan sel antigen, sehingga
sistem imunitas akan menyerang sel
tubuh sendiri. Contoh autoimun
yaitu artritis rematoid, anemia
pernisiosa,
penyakit
Addison,
systemic
lupus
erythematosus
(SLE), diabetes mellitus, dan
Sumber:halodoc.com
multiple sclerosis (MS).

Gambar 1.11 Wajah Penderita
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

3. Immunodefisiensi
Immunodefisiensi
merupakan
kondisi menurunnya keefektifan
sistem imun atau ketidakmampuan
sistem imun untuk merespon
antigen. Contoh immunodefisiensi
yaitu, defisiensi imun kogential
dan
AIDS
(Acquired
Immunodeficiency Syndrome).
Sumber:halodoc.com
Gambar 1.12 Penderita AIDS

Sumber Pustaka:
Fatmawati, D. 2020. Handout Kuliah Antigen Modul. Semarang.
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Irnaningtyas dan Istiadi, Y.. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.
Sudiono, J. 2014. Sistem Kekebalan Tubuh. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran
EGC.
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Lampiran 8. Kisi Kisi Soal HOTS
KISI-KISI SOAL HOTS
Mata Pelajaran
Kelas/ Peminatan
Materi
Semester

: Biologi
: XI/ MIPA
: Sistem Imun
: Genap

A. Kompetensi Dasar
3.12 Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12 Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem
imun.
B. Kisi-kisi Soal
Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
3.12.1 Siswa dapat menguraikan Peserta didik dapat menguraikan peran IgG yang
C4
Membuat
Pilihan
14
fungsi sistem imun setelah muncul pada serum orang sehat.
argumen
Ganda
membaca artikel.
3.12.2 Siswa dapat memerinci Peserta didik dapat menghubungkan mekanisme
C4
Berpikir
Pilihan
3
komponen sistem imun infeksi SARS-Cov-2 dengan respon sistem imun
kritis
Ganda
spesifik dan nonspesifik spesifik.
setelah membaca artikel.
Peserta didik dapat menelaah peran IHN bagi
C5
Membuat
Pilihan
25
tubuh pasien Covid-19.
argumen
Ganda
Peserta didik dapat menelaah karakteristik sistem
C5
Berpikir
Pilihan
24
imun spesifik.
kritis
Ganda

Ket.
Ulangan
Harian
Soal
Latihan
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
Peserta didik menganalisis mekanisme kerja sel
C4
Berpikir
Pilihan
20
NK.
kritis
Ganda
Peserta didik dapat menganalisis komponenC4
Berpikir
Pilihan
5
komponen sistem imun non spesifik.
kritis
Ganda
3.12.3 Siswa dapat menjelaskan Peserta didik dapat menguraikan mekanisme
C4
Berpikir
Pilihan
16
interaksi antibodi dengan pengikatan alergen secara langsung dan
kreatif
Ganda
antigen
berdasarkan pengikatan antigen melalui perantara sel B.
bacaan pada suatu artikel. Peserta didik dapat merumuskan alasan mengapa
C5
Pemecahan
Pilihan
9
pemberian vitamin A dapat mengurangi
masalah
Ganda
parasitemia.
Peserta didik dapat menentukan alasan virus HIV
C5
Membuat
Pilihan
23
dapat dengan mudah menghindari imunitas
argumen
Ganda
tubuh.
3.12.4 Siswa dapat menentukan Peserta didik dapat menentukan jenis leukosit
C5
Membuat
Pilihan
7
jenis-jenis imunitas dan yang paling berperan dalam mendeteksi efek
argumen
Ganda
sel-sel yang terlibat dalam paparan radiasi.
respon
imunitas Peserta didik dapat menduga jenis sel imun pada
C4
Berpikir
Pilihan
8
berdasarkan
studi nanah.
kreatif
Ganda
literatur.
Peserta didik dapat menentukan jenis pertahanan
C4
Berpikir
Pilihan
1
tubuh dengan mengaitkan respon sel-sel sistem
kritis
Ganda
imun terhadap kehadiran antigen.
3.12.5 Siswa dapat menunjukkan Peserta didik dapat menyimpulkan peran
C6
Berpikir
Pilihan
3
perbedaan
respons imunitas humoral bagi ibu hamil.
kritis
Ganda
imunitas humoral dan

Ket.
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Soal
Latihan
Ulangan
Harian
Soal
Latihan
Soal
Latihan
Soal
Latihan
Ulangan
Harian
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
seluler melalui kajian
berbagai literatur.
3.12.6 Siswa dapat menguraikan Peserta didik dapat menginterpretasikan ilustrasi
C5
Berpikir
Pilihan
4
mekanisme
respons karakteristik antigen dengan mekanisme
kritis
Ganda
imunitas humoral dan terbentuknya antibodi.
seluler berdasarkan studi Peserta didik dapat mengaitkan peran IgE
C5
Berpikir
Pilihan
10
literatur.
sebagai alat pertahanan tubuh dengan alergi.
kritis
Ganda
Peserta didik dapat merumuskan pernyataan
C6
Membuat
Pilihan
9
yang tepat tentang mekanisme kerja sistem imun
argumen
Ganda
dalam mengatasi ludah nyamuk.
Peserta didik dapat mengaitkan siklus imunitas
C4
Berpikir
Pilihan
7
kanker dengan proses imunoterapi.
kreatif
Ganda
Peserta didik dapat menyimpulkan penyebab
C5
Berpikir
Pilihan
1
rendahnya jumlah sel limfosit T-CD4
kritis
Ganda
berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
Peserta didik dapat mengaitkan siklus imunitas
C4
Berpikir
Pilihan
8
kanker dengan proses imunoterapi.
kritis
Ganda
3.12.7 Siswa dapat menganalisis Peserta didik dapat menganalisis peran imunisasi
C4
Membuat
Pilihan
15
peran imunisasi dan asi terhadap lama gejala ISPA.
keputusan
Ganda
bagi
sistem
imun Peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan
C6
Pembuatan
Pilihan
13
berdasarkan bacaan pada wacana tentang mekanisme vaksinasi.
keputusan
Ganda
suatu artikel.
Peserta didik dapat membuat solusi yang paling
C6
Pemecahan
Pilihan
12
tepat untuk mencegah/mengatasi bronkiolotis
masalah
Ganda
khususnya pada bayi.

Ket.

Soal
Latihan
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
Peserta didik dapat menganalisis resiko yang
C4
Pengambilan Pilihan
5
dapat terjadi jika anak tidak mendapatkan
keputusan
Ganda
vaksinasi.
3.12.8 Siswa dapat menganalisis Peserta didik dapat merumuskan kesimpulan
C6
Pengambilan Pilihan
6
faktor-faktor
yang yang tepat tentang faktor yang menyebabkan
keputusan
Ganda
memengaruhi
sistem peningkatan/penurunan kadar limfosit.
pertahanan
tubuh
berdasarkan
tayangan Peserta didik dapat menyimpulkan cara
C5
Pemecahan
Pilihan
21
video.
meningkatkan imunitas.
masalah
Ganda
3.12.9

Siswa
dapat
mengumpulkan informasi
terkait gangguan sistem
imun
melalui
studi
literatur.

3.12.10 Siswa dapat menganalisis
penyebab dan gejala pada
gangguan sistem imun
berdasarkan
studi
literatur.

Peserta didik dapat menyimpulkan hasil
pemeriksaan kadar leukosit untuk mengetahui
kondisi pasien.
Peserta didik dapat merumuskan pernyataan
yang tepat tentang kemungkinan yang akan
muncul akibat inflamasi.
Peserta didik dapat mengaitkan kejadian Herpes
zoster dengan Varivella zoster.
Peserta didik dapat menentukan alasan mengapa
faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi
kambuhnya typus.
Peserta didik dapat menganalisis keluhankeluhan yang mungkin terjadi jika seseorang
terinfeksi virus HIV.

Ket.
Latihan
Soal
Soal
Latihan

Ulangan
Harian

C5

Berpikir
kritis

Pilihan
Ganda

2

Ulangan
Harian

C4

Membuat
keputusan

Pilihan
Ganda

11

Ulangan
Harian

C4

Membuat
argumen
Membuat
argumen

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

6

Ulangan
Harian
Soal
Latihan

Membuat
argumen

Pilihan
Ganda

C4

C4

10

22

Ulangan
Harian
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Kompetensi Dasar (KD)
3.12
Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh.
4.12
Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
Level
Aspek
Bentuk No.
IPK
Indikator Soal
Kognitif
HOTS
Soal
Soal
Peserta didik dapat merumuskan kemungkinanC6
Berpikir
Pilihan
19
kemungkinan yang terjadi pada sistem imunitas
kritis
Ganda
tubuh jika terserang LES.
Peserta didik dapat mendiagnosa jenis penyakit
C5
Pembuatan
Pilihan
17
autoimun.
keputusan
Ganda
Peserta didik menyimpulkan penyebab aging.
C5
Pengambilan Pilihan
4
keputusan
Ganda
Peserta didik dapat menyimpulkan jenis penyakit
C5
Membuat
Pilihan
18
berdasarkan gejala yang muncul.
argumen
Ganda
Peserta didik dapat mendiagnosis penyakit
C5
Berpikir
Pilihan
2
Hepatitis A.
kreatif
Ganda

Ket.
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Ulangan
Harian
Soal
Latihan
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Lampiran 9. Kartu Soal HOTS
KARTU SOAL HOTS (PILIHAN GANDA)
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Kurikulum

: Biologi
: XI/ Genap
: Sistem Imun
: 2013

A. Kompetensi Dasar
3.12 Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses
fisiologi di dalam tubuh.
4.12 Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam
program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun.
B. Kartu Soal Latihan
Soal Nomor 1
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang gejala yang menjadi tanda
bahwa tubuh terinfeksi mikrobia, peserta didik dapat
menentukan jenis pertahanan tubuh dengan mengaitkan
respon sel-sel sistem imun terhadap kehadiran antigen.
C4 (Mengaitkan)

Butir Soal:
Seorang anak mengalami peningkatan suhu tubuh atau demam ketika sakit.
Meningkatnya suhu tubuh di awal sakit menandakan bahwa tubuh sedang
didatangi oleh “musuh”. Tubuh akan terasa lelah dan membutuhkan
istirahat. Hal ini akan menghemat energi tubuh yang diperlukan untuk
memerangi musuh. Dalam sistem imun, manakah yang bertugas
meningkatkan suhu tubuh ketika ada musuh datang….
A. fagosit
C. limfosit B
E. antibodi
B. makrofag
D. limfosit T
Kunci: B
Mekanisme demam dapat terjadi melalui sinyal aferen nervus vagus yang
dimediasi oleh macrophage inflamatory protein -1 (MIP-1). MIP-1
merupakan jenis kemokin yang bekerja langsung terhadap hipotalamus
anterior. Demam akibat MIP-1 ini tidak dapat dihambat oleh antipiretik.
Demam ini terjadi dengan disengaja sebagai bentuk respon pirogen
endogen terhadap rangsangan pirogenik.
Referensi:
Atiq, B. 2009. Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Orangtua Mengenai
Pemberian Antipiretik pada Anak Sebelum Berobat
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Orang Tua. Skripsi. Fakultas
Kedokteran, Universitas Indonesia.
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Soal Nomor 2
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana keluhan seorang pasien, peserta didik
dapat mendiagnosis jenis penyakit berdasarkan keluhan
tersebut.
C5 (Mendiagnosis)

Butir Soal:
Valeri mengeluh mengalami demam 1 minggu sebelum masuk rumah
sakit. Demam yang dirasakan terlalu tinggi dan terjadi secara terus
menurus namun tidak disertai dengan menggigil. Ia mengaku sudah
istirahat dengan cukup dan mengkonsumsi obat penurun panas, tetapi
demamnya tidak menghilang. Urin Valeri menjadi berwarna kuning tua
seperti air teh sejak 4 hari setelah demam. Mata dan badannya tampak
menguning sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Valeri juga sering
merasakan nyeri pada perut sebelah kanan atas dan nafsu makannya
berkurang. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah makan bersama
salah satu temannya yang menderita sakit kuning.
Berdasarkan keluhan tersebut, Valeri kemungkinan mengidap penyakit ….
A. HIV/AIDS
D. lupus
B. hepatitis A
E. psoriasis
C. leukimia
Kunci: B
Keluhan tersebut menunjukkan bahwa pasien memiliki gejala terkena
hepatitis yang secara umum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inkubasi, masa
prodromal, fase ikterik, dan fase penyembuhan yang memerikan
manifestasi klinis. Perubahan warna urin juga menandakan bahwa pasien
terinfeksi virus Hepatitis A. Warna kuning pada urin menunjukkan bahwa
terjadi produksi bilirubin yang berlebihan. Pasien juga memiliki riwayat
kontak dengan temannya yang menderita sakit kuning dan mereka pernah
makan bersama. Hal ini sesuai dengan cara penularan infeksi virus hepatitis
A, yaitu melalui rute fekal oral atau mengkonsumsi makanan dan minuman
yang terkontaminasi oleh HAV.
Referensi:
Syah, S.M.M. 2014. Actual Viral Hepatitis Caused by Hepatitis A Virus in
Children. Jurnal Medula, Vol. 2 (3). Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung.
Soal Nomor 3
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang mekanisme SARS-Cov-2
dalam menginfeksi sistem imun, peserta didik dapat
menghubungkan mekanisme tersebut dengan respon
sistem imun spesifik.
C5 (Menghubungkan)

Butir Soal:
Virus SARS-Cov-2 memiliki kemampuan menular yang lebih cepat
daripadda SARS-Cov. Saat di dalam sel hidup, virus akan melepaskan
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RNA dari nuklekapsid ke sitoplasma yang kemudian di translasi oleh sel
inang untuk menghasilkan virus-virus baru. Proses replikasi virus berjalan
sangat cepat, sehingga menyebabkan kerusakan pada sel paru-paru yang
sehat. Serangan ini memicu sel limfosit T mengeluarkan sitokin dalam
jumlah yang besar. Hal ini memicu timbulnya hiperinflamasi,
meningkatnya permeabilitas pembuluh darah, serta kegagalan berbagai
organ. Kondisi ini membahayakan penderita Covid-19 karena dapat
menyebabkan kematian.
Pernyataan yang tidak berkaitan dengan wacana di atas adalah….
A. Virus SARS-Cov-2 dengan cepat menyerang sistem imun spesifik
yaitu sel limfosit T, sehingga menyebabkan peningkatan produksi
sitokin
B. Peningkatan produksi sitokin dapat membantu mengendalikan
replikasi virus, membatasi penyebaran virus, dan mengatasi
peradangan pada sel yang terinfeksi
C. Virus SARS-Cov-2 menyerang sistem imun non-spesifik sehingga
pasien yang terinfeksi akan mengalami gejala hiperinflamasi
D. Proses replikasi virus yang cepat menyebabkan kerusakan sel dan
jaringan, sehingga meningkatkan keparahan penyakit Covid-19
E. Produksi sitokin yang berlebih dapat menyababkan badai sitokin yang
memicu kegagalan berbagai organ tubuh
Kunci: C
Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus spesifik SARS-Cov2. Virus ini secara spesifik menyerang sistem imun pernapasan. SARSCov-2 memiliki kemampuan menular yang lebih cepat daripadda SARSCov. Virus ini bereplikasi dengan sangat ccepat dan menyebarkan virusvirus baru dalam jumlah yang banyak untuk menyerang sel paru-paru.
Serangan ini memicu sel T limfosit untuk meningkatkan produksi sitokin
sebagai bentuk perlawanan terhadap hadirnya SARS-Cov-2. Produksi
sitokin yang berlebih akan menyebabkan hiperinflamasi, meningkatkan
permeabilitas pembuluh darah, dan menyebabkan kegagalan berbagai
organ. Hal ini sangat membahayakan penderita Covid-19 dan diprediksi
dapat menyebabkan kematian.
Referensi:
Sumarmi, S. 2020. Kerja Harmoni Zat Gizi dalam Meningkatkan Imunitas
Tubuh terhadap Covid-19: Mini Review. DOI:10.2473, Vol
4(3), Hal. 250-256.
Rosyanti, L. dan Hadi, I. 2020. Respon Imunitas dan Badai Sitokin Severe
Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 Literature
Review. Jurnal Kesehatan Madani, Vol 11(2), Hal. 176-201.
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Soal Nomor 4
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan ilustrasi tentang karakteristik antigen pada
serum tikus, peserta didik dapat menginterpretasikan
ilustrasi dengan mekanisme terbentuknya antibodi.
C5 (Menginterpretasikan)

Butir Soal:
Perhatikan ilustrasi tentang karakteristik antigen di bawah ini!

Pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi di atas adalah….
A. Serum yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan kembali ke tikus A
akan dianggap sebagai antigen karena sudah dikenali sebelumnya,
sehingga tidak terbentuk antibodi.
B. Serum yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan kembali ke tikus A
tidak dianggap sebagai antigen, karena belum pernah dikenali
sebelumnya dikenali sebelumnya, sehingga tidak terbentuk antibodi.
C. Serum yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan ke tikus B dengan
cepat dikenali sebagai molekul asing oleh sistem imun, sehingga akan
terbentuk antibodi.
D. Serum yang diambil dari tikus A dan disuntikan ke tikus B akan tidak
akan dianggap sebagai antigen karena belum pernah dikenali
sebelumnya, sehingga terbentuk antibodi.
E. Serum dari dari tikus A yang diinjeksikan ke tikus B tidak tergolong
sebagai imunogen, sehingga sistem imun akan memproduksi antibodi
Kunci: D
Salah satu karakteristik antigen yaitu bersifat asing (foreigness). Suatu
molekul dianggap sebagai antigen karena merupakan molekul asing yang
belum pernah dikenali oleh sel imun terutama saat maturasi sel B (sumsum
tulang) dan sel T (thymus). Semakin tinggi perbedaan filogenetiknya, maka
akan semakin cepat dikenali sebagai molekul asing oleh sistem imun.
Serum albumin yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan kembali ke tikus
A tidak akan menghasilkan antibodi karena molekul sudah dikenali
sebelumnya, sehingga sistem imun tidak dianggap sebagai antigen. Serum
albumin yang diambil dari tikus A dan diinjeksikan ke tikus B akan
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memicu sistem imun tikus B untuk menghasilkan antibodi, karena serum
A dianggap sebagai molekul asing atau antigen yang belum pernah dikenali
sebelumnya.
Referensi:
Fatmawati, D. 2020. Handout Kuliah Antigen Modul. Semarang.
Soal Nomor 5
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang manfaat vaksinasi, peserta
didik dapat menganalisis resiko yang dapat terjadi jika
anak tidak mendapatkan vaksinasi.
C4 (Menganalisis)

Butir Soal:
Vaksin diciptakan untuk merangsang respon imunitas tanpa harus
mengalami sakit terlebih dahulu. Vaksin biasanya diberikan kepada anak
sejak usia dini untuk mencegah timbulnya penyakit seperti polio, campak,
hepatitis, dan lain sebagainya. Sebagian besar anak-anak yang memperoleh
vaksinasi secara lengkap dan berkala dapat hidup dengan sehat, namun ada
pula yang tidak pernah memperoleh vaksinasi tetapi bisa tetap sehat.
Berdasarkan kasus tersebut, resiko yang mungkin terjadi jika anak tidak
mendapatkan vaksinasi?
A. Anak akan memiliki imunitas non spesifik sehingga dapat terhindar
dari jenis penyakit tertentu
B. Anak akan memperoleh kekebalan kelompok dari anak lain yang sudah
divaksin, sehingga akan tetap sehat
C. Anak akan mudah tertular penyakit karena tidak memiliki imunitas non
spesifik yang diperoleh dari vaksinasi
D. Anak tidak memperoleh proteksi silang dari kelompok individu yang
sudah diimunisasi, sehingga mudah sakit
E. Anak akan mudah sakit karena mendapatkan kekebalan kelompok dari
orang-orang disekitarnya
Kunci: D
Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap
penyakit tertentu, sehingga apabila suatau saat terpajan dengan penyakit
tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jika
seseorang tidak menjalani vaksinasi, maka ia tidak memiliki kekebalan
spesifik yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Cakupan vaksinasi
yang tinggi dan merata di suatu daerah akan membentuk kekebalan
kelompok (herd immunity). Kekebalan kelompok akan menciptakan
proteksi silang, sehingga anak tetap sehat meskipun tidak diimunisasi,
karena anak-anak lain dilingkungan tempat tinggalnya sudah mendapatkan
imunisasi secara lengkap. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi akan
dilindungi oleh anak lain yang sudah kebal terhadap penyakit tertentu,
sehingga resiko tertular penyakit semakin kecil.
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Referensi:
Anonim. 2021. Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia.
Soal Nomor 6
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan data hasil pemeriksaan kadar limfosit pada
pekerja bangunan, peserta didik dapat merumuskan
kesimpulan yang tepat tentang faktor yang menyebabkan
peningkatan/penurunan kadar limfosit sesuai data yang
ada.
C6 (Merumuskan)

Butir Soal:
Pekerja bangunan rentan mengalami penurunan sisem imun, karena
intensitas dan beban kerja yang berlebih dapat mengganggu fisiologis tubuh
lalu akan menimbulkan stress. Aktivitas fisik yang maksimal pada pekerja
bangunan dan perpindahan limfosit dari sirkulasi darah ke jaringan akan
mempengaruhi kadar limfosit dalam tubuh. Peningkatan dan penurunan
kadar limfosit dapat mempengaruhi fungsi sistem imun. Pemeriksaan kadar
limfosit pada suatu kelompok pekerja bangungan yang sehat menunjukkan
hasil sebagai berikut:
Kadar Limfosit (%)
Normal (25-40)
Meningkat (>40)
Menurun (<25)
Total

(n)
17
4
9
30

(%)
56.7
13.3
30
100

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa….
A. Kadar rata-rata limfosit pada pekerja bangunan adalah normal. Hal ini
menunjukkan bahwa intentsitas dan beban kerja pekerja bangunan tidak
mengganggu fisiologis tubuh, sehingga kadar limfosit tetap stabil.
B. Peningkatan kadar limfosit sebesar >40% pada pekerja bangunan terjadi
karena aktivitas fisik dan beban kerja maksimal menyebabkan
kerusakan sel-sel jaringan. Peningkatan limfosit merupakan respon
untuk memperbaiki kerusakan sel.
C. Penurunan kadar limfosit sebesar <25% dapat terjadi karena limfosit
banyak digunakan untuk menyokong sistem imun pekerja yang
memiliki aktivitas fisik berlebih dan beban kerja yang berat, sehingga
jumlahnya akan semakin menurun.
D. Beban dan aktivitas fisik yang maksimal menyebabkan penurunan kadar
limfosit pada pekerja limfosit. Hal ini dapat menyebabkan
meningkatnya produksi antibodi, sehingga pekerja bangunan rentan
terkena stress.
E. Beban maksimal menyebabkan peningkatan fungsi limfosit secara
umum. Ini dapat terjadi karena beban maksimal mengganggu fungsi
fisiologi tubuh, sehingga merangsang sistem imun untuk meningkatkans
fungsi limfosit.
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Kunci: B
Kadar limfosit dipengaruhi oleh aktivitas fisik, pengobatan, dan penyakit.
Kadar limfosit pada penelitian sebagian besar berada alam batas normal.
Hal ini dikarenakan para pekerja bangunan sedang dalam keadaan sehat atau
tidak menderita penyakit infeksi. Presentase limfosit yang berada di bawah
normal terjadi karena banyak limfosit yang berpindah dari sirkulasi darah
ke jaringan. Beban maksimal juga menyebabkan menurunnya produksi
antibodi dan penurunan fungsi limfosit. Peningkatan limfosit menunjukkan
bahwa ada kerusakan sel-sel pada jaringan atau organ tubuh yang
mengharuskan adanya respon untuk destruksi sel-sel yang mengalami
kerusakan. Kerusakan ini juga dapat disebabkan oleh aktivitas fisik dan
beban berlebih.
Referensi:
Tiara, D., Tiho, M. dan Mewo, Y.M. 2016. Gambaran Kadar Limfosit pada
Pekerja Bangunan. Jurnal e-Biomedik (eBm), Vol. 4(2).
Soal Nomor 7
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan tentang efek sinar radiasi bagi kesehatan para
pekerja di bidang radiologi, peserta didik dapat
menentukan jenis leukosit yang paling berperan dalam
mendeteksi efek paparan radiasi.
C5 (Menentukan)

Butir Soal:
Paparan sinar radiasi secara langsung maupun tidak langsung memberikan
efek buruk bagi kesehatan pekerja, karena dapat menyebabkan inflamasi,
infeksi akut, dan kerusakan DNA. Leukosit memiliki lima jenis sel yang
salah satunya dapat digunakan sebagai indikator biologis untuk mendeteksi
paparan radiasi dalam tubuh. Berikut ini, jenis leukosit manakah yang
kemungkinan paling berperan dalam mendeteksi efek dari paparan sinar
radiasi?
A. Limfosit, karena penurunan jumlah limfosit total dapat digunakan untuk
memperkirakan tingkat keparahan akibat paparan radiasi karena sangat
sensitif terhadap sinar radiasi
B. Monosit, karena peningkatan jumlah monosit menandakan bahwa
monosit sedang melisiskan partikel-partikel yang dibawa oleh sinar
radiasi
C. Neutrofil, karena peningkatan jumlah neutrofil menandakan bahwa
neutrofil sedang memberikan respon inflamasi yang disebabkan oleh
paparan sinar radiasi
D. Eosinofil, karena penurunan jumlah eosinofil menandakan bahwa
eosinofil sedang mengeluarkan banyak fibrin untuk mengatasi inflamasi
akibat sinar radiasi
E. Basofil, karena peningkatan basofil menandakan bahwa terjadi infeksi
akut pada bagian tubuh yang terkena paparan sinar radiasi secara
langsung.
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Kunci: A
Pemanfaatan sinar radiasi dalam bidang medis merupakan sumber bahaya
bagi pekerja di bidang radiologi. Efek paparan sinar radiasi dapat
menyebabkan kerusakan DNA. Saat terkena paparan radiasi, limfosit
merupakan sel yang paling sensitif sehingga DNA-nya mudah rusak.
Penurunan jumlah limfosit total dapat digunakan untuk memperkirakan
tingkat keparahan yang terjadi akibat paparan radiasi akut pada pekerja
radiasi. Monosit berperan dalam memfagositos makrofag dan melisiskan
partikel yang berukuran besar. Jumlah monosit tetap dalam batas normal,
meskipun pekerja sering terpapar radiasi karena monosit memberikan
respon yang lambat terhadap proses infeksi akut dan inflamasi. Neutrofil
juga tidak memiliki resiko peningkatan pada pekerja yang terpajan.
Neutrofil tidak bisa dijadikan indikator efek radiasi karena mekanisme
kerjanya adalah melawan infeksi bakteri dan gangguan radang/ infeksi
jaringan yang berkaitan dengan penyakit non infeksi. Eosinofil dapat
digunakan sebagai indikator efek radiasi. Peningkatan eosnofil akan terjadi
sesudah paparan radiasi dan munculnya penyakit kulit. Eosinofil akan
mengeluarkan fibrin untuk mengatasi peradangan. Basofil tidak dapat
digunakan sebagai indikator, karena peningkatan basofil berhubungan
leukimia granulostik, basofilik myeloid metaplasia, dan reaksi alergi yang
disebut basofilia.
Referensi:
Giyartika, F. dan Keman, S. 2020. Perbedaan Peningkatan Leukosit pada
Radiografer di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. Jurnal
Kesehatan Lingkungan, Vol 12(2), Hal. 97-106.
Soal Nomor 8
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang tanda pasien terinfeksi bakteri
Staphylococcus aureus, peserta didik dapat menduga
jenis sel imun pada nanah.
C5 (Menelaah)

Butir Soal:
Seorang pasien diduga terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus yang
ditandai dengan munculnya bisul di area paha. Saat akan diobati, bisul
dipecah dan mengeluarkan nanah. Nanah tersebut sebenarnya adalah….
A. leukosit yang mengancurkan patogen
B. makrofag yang berasal dari pembuluh darah
C. neutrofil yang mati setelah melakukan fagositosis
D. sitokin yang dihasilkan oleh makrofag
E. monokin yang diproduksi oleh monosit dan makrofag
Kunci : C
Nanah atau pus merupakan suatu hasil proses peradangan yang terbentuk
dari sel-sel leukosit. Pus berasal dari campuran neutrofil dan bakteri. Infeksi
bakteri sering menyebabkan konsentrasi neutrofil lebih tinggi di dalam
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jaringan dan banyak dari sel ini mati serta membebaskan enzim-enzim
hidrolisis setelah proses fagositosis.
Referensi:
Chudiori, B., Kuswandi, M. dan Indrayudha, P. 2012. Pola Kuman dan
Resistensinya terhadap Antibiotika dari Spesimen Pus di RSUD
dr. Moewardi Tahun 2012. Pharmacon, Vol 13 (2). Fakultas
Farmasi, Universitas Gadjah Mada.
Soal Nomor 9
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan data hasil pemeriksaan parasitemia pada
kelompok orang yang terkena parasit plasmodium
penyebab malaria, peserta didik dapat merumuskan
alasan mengapa pemberian vitamin A dapat mengurangi
parasitemia.
C5 (Merumuskan)

Butir Soal:
Parasitemia plasmodium merupakan kondisi seseorang terkena parasit
plasmodium yang menyebabkan malaria. Parasitemia plasmodium
diturunkan dengan vitamin A, karena dapat membantu sistem imun
memproduksi sitokin dan mengaktivasi limfosit T. Pengaruh vitamin A
terhadap parasitemia dibuktikan pada sebuah penelitian dengan hasil
sebagai berikut:

Hari
Pengujian
D2
D4
D6
D8

Presentase Rata-rata Parasitemia (%)
Perlakuan C
Perlakuan D
Perlakuan A
Perlakuan
(Vitamin A 35 (Vitamin A 70
(kontrol -)
B (plasebo)
IU/g)
IU/g)
1.47
1.43
1.02
0.4
11.38
10.47
8.77
6.37
13.95
13.02
6.83
4.02
16.88
16.23
3.70
1.0

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemungkinan yang membuat
presentase rata-rata parasitemia pada perlakuan C dan D lebih rendah
daripada presentase pada perlakuan lainnya adalah….
A. Pemberian vitamin A menyebabkan tubuh mengalami defisiensi vitamin
A, sehingga mencit menjadi tidak mudah terkena parasitemia
plasmodium karena daya tahan tubuhnya meningkat
B. Pemberian vitamin A merangsang sistem imun menghasilkan sitokin
yang dapat menghambat pertumbuhan parasit pada leukosit dengan cara
merusak sel leukosit yang terinfeksi
C. Pemberian vitamin A merangsang sel limfosit T untuk mengaktifkan
makrofag yang dapat menghambat pertumbuhan parasit dan degenerasi
parasit, serta merusak sel yang terinfeksi
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D. Pemberian vitamin A merangsang sel limfosit T untuk mengaktifkan sel
NK untuk menghasilkan immunoglobulin yang dapat merusak dan
membunuh sel yang terinfeksi parasit secara langsung
E. Pemberian vitamin A dengan dosis maksimal menghasilkan lebih
banyak sel limfosit T, sehingga tubuh memiliki antibodi dan sel Thelper yang dapat melawan plasmodium penyebab malaria
Kunci: E
Vitamin A berperan sebagai imunostimulan yang memperkuat sistem
imun, sehingga tubuh tidak mudah terinfeksi. Jika tubuh mengalami
defisiensi vitamin A, maka daya tahan tubuh terhadap infeksi akan
berkurang. Vitamin A berpengaruh terhadap aktifasi sel limfosit T dan
produksi sitokin. Vitamin A meningkatkan proliferasi sel limfosit T yang
kemudian akan berdiferensiasi menjadi limfosit T-helper (CD4+ ) dan sel
T sitotoksik (CD8+ ). Sel T-helper berperan dalam mensekresikan sitokin
yang dapat menghambat pertumbuhan merozoit serta merusak sel eritrosit
yang terinfeksi, sehingga dapat membantu menurunkan angka parasitemia
pada kelompok perlakuan yang diberi vitamin A. Sel T-helper akan
menghasilkan sitokin IL-2, IFN, dan Tumor Necrosis Factor (TMF). IFN
dan TMF akan mengaktifkan makrofag untuk menghasilkan mediator
oksidan seperti NO, H2 O2 , O2 , dan OH- yang menghambat pertumbuhan
dan degenerasi penyakit melalui stress oksidan. Sel T-helper juga akan
mengaktifkan sel NK untuk membenuh sel yang terinfeksi melalui
Antibody Dependent Cell Cytotoxicity (ADCC). Semakin besar dosis
vitamin A, maka semakin banyak sel limfosit T yang dihasilkan.
Banyaknya sel limfosit T akan mempercepat pembentukan antibodi dan
menghasilkan lebih banyak sel T-helper yang akan mensintesis dan
membebaskan mediator penyebab degenerasi plasmodium di eritrosit.
Referensi:
Isnaeni, U., Iswari, R.S. dan Harini, N.W. 2012. Pengaruh Pemberian
Vitamin A terhadap Penurunan Parasitemia Mencit yang
Diinfeksi Plasmodium Berghei. Unnes Journal of Life Science,
Vol 1(1), Hal. 54-59.

Soal Nomor 10
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan faktor-faktor penyebab kambuhnya thypus,
peserta didik dapat menentukan alasan mengapa faktorfaktor tersebut dapat mempengaruhi kambuhnya typus.
C4 (Menentukan)

Butir Soal:
Typhus dapat kambuh atau relaps dalam jangka waktu yang pendek pada
orang yang mendapatkan infeksi ringan dan memiliki kekebalan tubuh
yang lemah. Typhus dapat kambuh karena beberapa faktor seperti
rendahnya imunitas, konsumsi makanan yang tidak dijaga higienitasnya,
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mengonsumsi air minum yang kotor, status gizi buruk, gaya hidup, dan
stress.
Alasan yang tidak tepat mengenai faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kambuhnya Typhus adalah….
A. Rendahnya sistem imun akan meningkatkan kerentanan tubuh terhadap
penyakit-penyakit infeksi, sehingga ada kemungkinan Salmonella
typhi kembali menginfeksi tubuh
B. Stress mengakibatkan ketidakseimbangan psikologis dan fisiologi
tubuh sehingga berpengaruh terhadap lamanya kesembuhan dan
kambuhnya penyakit sesorang
C. Bakteri Salmonella typhi banyak berkembang pada makanan yang
tidak higien sehingga bisa menyebabkan kambuhnya typhus
D. Gizi buruk dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, sehingga
mudah terserang typhus bahkan menurunkan angka mortalitas typhus
E. Air minum yang kotor kemungkinan besar sudah tercemar Salmonella
typhi, sehingga jika dikonsumsi dapat menyebabkan typus
Kunci: D
Demam tifoid atau typhus adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan
oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini menyerang saluran pencernaan
dengan gejala demam dan gangguan pada saluran pencernaan. Demam
tifoid beresiko menjadi carrier sementara maupun menahun. Typus dapat
kambuh dalam waktu yang pendek pada mereka yang mendapatkan infeksi
ringan dan memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi kambuhnya typhus yaitu:
1. Rendahnya imunitas yang membuat seseorang mudah terinfeksi
penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh bakteri
2. Kebersihan diri, makanan, dan lingkungan yang tidak dijaga
meningkatkan resiko penularan typus dan berkembangnya bakteri
Salmonella typhi
3. Stress dapat menyebabkan perubahan dan ketidakseimbangan reaksi
biokiminawi, fisiologis, psikologis, kognitif, dan perilaku seseorang
yang memicu kerentanan terserang penyakit.
Referensi:
Mayasar, D. dan Pratiwi, A. 2009. Hubungan Respon Imun dan Stres
dengan Tingkat Kekambuhan Demam Tifoid pada Masyarakat
di Wilayah Puskesmas Colomadu Karanganyar. Berita Ilmu
Keperawatan, Vol 2(1), Hal. 13-18.
Ramaningrum, G., Anggraheny, H.D. dan Putri, T.P. Faktor-faktor yang
mempengaruhi Kejadian Demam Tifoid pada Anak di RSUD
Tugurejo Semarang. Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Semarang.
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C. Kartu Soal Ulangan Harian
Soal Nomor 1
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan tabel hasil pemeriksaan jumlah sel T-CD4,
peserta didik dapat Menyimpulkan penyebab rendahnya
jumlah sel limfosit T-CD4 berdasarkan hasil
pemeriksaan tersebut.
C5 (Menyimpulkan)

Butir Soal:
HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan jenis virus Cito Patik
yang menginfeksi sel limfosit T-CD4 (Cluster Diferensiasi 4). Jumlah CD4
normal adalah 410 sel/mm³ - 1590 sel/mm³. Pemeriksaan sel limfosit T-CD4
HIV/AIDS di UPTD Laboratorium Kesehatan Padang menunjukkan hasil
sebagai berikut:
Jumlah Sel T-CD4 (sel/mm)
<200
>200
N

Jumlah
81
116
197

Presentase (%)
41,12
58,88
100

Kemungkinan yang menyebabkan rendahnya jumlah sel limfosit T-CD4
yaitu, kecuali….
A. membran sel telah terinveksi virus
B. menurunnya kemampuan sel limfosit T-CD4 untuk memproduksi
sitokin
C. menurunnya respon pengenalan terhadap antigen yang pernah dikenal
D. antigen, mitogen, dan sitokin menonaktifkan sel yang terinfeksi
E. virus menyebar ke sel yang belum terinfeksi akibat formasi syncytia (sel
giant)
Kunci: D
Penyebab utama sistem imun gagal untuk mencegah infeksi HIV adalah
karena sel limfosit T-CD4 merupakan target yang akan diserang dan
dihancurkan oleh virus HIV. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah sel
limfosit T-CD4, khususnya sel yang spesifik dengan HIV. Penurunan sel TCD4 kemungkinan dapat mengakibatkan membran sel terinfeksi virus dan
kemampuan untuk memproduksi sitokin semakin menurun. Formasi synctia
juga bisa mengakibatkan penyebaran ke sel-sel yang belum terinfeksi.
Referensi:
Seliska, L. 2019. Gambaran Hasil Limfosit T Cluster Diferensiasi 4 pada
Penderita HIV/AIDS di Unit Pelayanan Teknisi Daerah
Laboratorium Kesehatan Padang. Karya Tulis Ilmiah. Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang.
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Soal Nomor 2
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan tabel hasil pemeriksaan jumlah leukosit
individu yang tidur dengan lampu menyala dan lampu
dipadamkan, peserta didik dapat menyimpulkan hasil
pemeriksaan kadar leukosit untuk mengetahui kondisi
pasien.
C5 (Mendiagnosis)

Butir Soal:
Perhatikan tabel hasil perhitungan jumlah leukosit di bawah ini!
Individu
1
2
3
4
5

Ket:
X
Y

Jumlah Leukosit (mm³)
X
Y
7.000
4.600
5.000
6.950
4.900
5.900
5.250
9.850
4.500
4.850

: Individu yang tidur dengan lampu menyala
: Individu yang tidur dengan lampu dipadamkan

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling benar adalah….
A. semua individu yang tidur dengan lampu menyala mengidap leukopenia
B. semua individu yang tidur dengan lampu dipadamkan mengidap
leukimia
C. individu ke 4 yang tidur dengan lampu dipadamkan mengidap leukimia
D. individu ke 5 yang tidur dengan lampu menyala mengidap leukopenia
E. Tidak ada individu yang mengalami leukopenia maupun leukimia
Kunci: E
Nilai normal leukosit dalam darah manusia adalah 4.000 – 11.000 mm³.
Hasil perhitungan jumlah leukosit pada individu yang tidur dengan lampu
menyala maupun lampu yang dipadamkan menunjukkan nilai yang normal.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah leukosit yang menunjukkan angka > 4.000
mm³. Normalnya, jumlah leukosit pada individu yang tidur dengan lampu
menyala dan lampu yang dipadamkan menunjukkan individu tersebut tidak
sedang sakit dan memiliki pertahanan yang cukup terhadap paparan zat
asing yang dapat masuk ke dalam.
Referensi:
Bakhri, S. 2018. Analisis Jumlah Leukosit dan Jenis Leukosit pada Individu
yang Tidur dengan Lampu Menyala dan yang Dipadamkan.
Jurnal Media Analisis Kesehatan, Vol. 1 (1).
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Soal Nomor 3
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang mekanisme imunitas seluler
dalam melindungi ibu hamil dan janinnya dari infeksi,
peserta didik dapat menyimpulkan peran imunitas
humoral bagi ibu hamil.
C5 (Menyimpulkan)

Butir Soal:
Bacalah wacana di bawah ini!
Ibu hamil sangat rentan terhadap infeksi. Pertahanan tubuh terakhir yang
dapat melindungi ibu hamil adalah imunitas seluler, yaitu sistem imun yang
diperantari sel T. Ketika hamil, aktivitas sel T akan menurun dan
aktivitasnya akan meningkat (terutama sel T CD8+) ketika terjadi infeksi.
Sel T CD8+ memiliki sifat sitotoksik, sehingga aktivitasnya akan meningkat
ketika ibu hamil terkena infeksi. Akan tetapi, jika aktivitas sel TCD8+
terjadi secara berlebihan, maka akan memberikan dampak buruh terhdap
janin bahkan bisa mengakibatkan keguguran. Sel T-CD8+ akan
berdiferensiasi menjadi sel T-helper untuk merangsang sel TCD8+ agar
melakukan proses sitotoksik dan merangsang sel B menghasilkan antibodi,
sel NK, serta makrofag. Selama masa kehamilan, Th 1 menurun dan Th 2
akan meningkat. Hal ini membuat ibu dan janin sangat rentan terhadap
infeksi. Bayi yang ada di dalam kandungan juga dianggap sebagai benda
asing oleh sistem imun tubuh. Keadaan ini disebut dengan imunosupresif.
Keadaan ini dapat melindungi bayi dari sel imun, tetapi juga bisa
menyebabkan ibu dan janin rentan terinfeksi.
Kesimpulan yang benar berdasarkan wacana di atas adalah….
A. Sel T-helper merangsang aktivitas sitotoksik sel TCD8+ untuk
mencegah terjadinya infeksi dan imunosupresif pada masa kehamilan
B. Sifat sitotoksik sel TCD8+ akan meningkatkan aktivitas Th1 dan Th2
dalam menghasilkan antibodi sel NK, dan makrofag yang bisa melawan
infeksi
C. Imunitas seluler berperan penting dalam menjaga kestabilan fungsi
tubuh ibu dan janin selama masa kehaliman melalui penyesuaian
kuanitias Th1 dan Th2
D. Imunosupresif tidak akan menyebabkan gangguan dan infeksi pada ibu
dan janin jika sistem aktivitas imun seluler pada ibu hamil terus
mengalami peningkatan
E. Penurunan Th1 selama masa kehamilan membuat ibu dan janin rentan
terkena infeksi karena Th1 berperan dalam mengatasi mekanisme alergi
Kunci: C
Berdasarkan wacana diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem imun seluler
memiliki peran penting terhadap ibu hamil dan janin, yaitu menjaga
kestabilan fungsi tubuh ibu dan janin melalui penyesuaian kuantitas Th1 dan
Th2. Th1 berperan dalam respon inflamasi, sedangkan Th2 berperan dalam
respon alergi. Selama masa kehamilan, Th1 akan menurun, sedangkan Th2
akan meningkat. Hal ini akan memicu kerentanan tubuh terhadap infeksi,
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karena peningkatan Th2 tidak diimbangi dengan peningkatan Th1.
Penurunan Th1 akan menciptakan kondisi menjadi proinflamasi, sedangkan
peningkatan aktivitas Th2 akan menciptakan kondisi anti-inflamasi.
Keadaan imunosupresif terjadi secara dominan pada masa kehamilan.
Imunisuoresif sebenarnya dapat melindungi bayi dari sel imun maternal,
tetapi juga bisa memberikan dampak buruk bagi ibu dan janin, yaitu menjadi
rentan terhadap agen infeksi seperti virus. Prevalensi infeksi pada masa
kehaliman dapat dicegah atau dikurangi dengan menjaga pola hidup bersih
dan sehat, agar sistem imun tubuh terhaga sehingga tubuh bisa menjalankan
seluruh fungsi fisiologisnya dengan baik.
Referensi:
Runtukahu, A.T.Z., Marunduh, S.R. dan Polii, H. 2021. Peran Imunitas
Seluler pada Ibu Hamil. eBiomedik, Vol 9(2), Hlm. 215-221.
Soal Nomor 4
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi masalah aging pada orang tua, peserta
didik mengaitkan pengaruh aging terhadap sistem
imun.
C4 (Mengaitkan)

Butir Soal:
Aging yang terjadi pada orang tua berkaitan erat dengan sistem imun
spesifik. Masalah utama aging ada pada kemampuan sel limfosit T dan
limfosit B untuk mengadakan pembelahan sel secara cepat. Dengan
bertambahnya usia, sel limfosit T menjadi kurang responsif terhadap
adanya antigen dan prduksi sel T-helper juga menurun. Akibatnya, orang
tua cenderung lebih sering sakit.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan permasalahan di atas adalah….
A. aging menyebabkan kerusakan fungsi sel T-helper pada orang tua
B. orang tua mudah sakit karena sistem imun tidak dapat mengimbangi
pembelahan sel bakteri dan virus
C. pertambahan usia menyebabkan sel limfosit T menjadi hiperesponsif
terhadap ransangan tertentu
D. aging menurunkan respon sel limfosit T terhadap antigen
E. aging menurunkan jumlah sel limfosit T-helper dan T-Sitotoksik
Kunci: C
Aging menyebabkan penurunan fungsi pertahanan tubuh sehingga setiap
organ tubuh lebih mudah terserang penyakit infeksi. Masalah utama aging
pada sistem imun spesifik terletak pada kemampuan sel limfosit T dan
limfosit B untuk mengadakan pembelahan sel secara cepat. Akibatnya,
sistem imun tidak dapat mengimbangi kecepatan pembelahan sel oleh
bakteri dan virus dan tubuh tidak dapat mengimbanginya. Dengan
demikian, orang yang tua cenderung lebih sering sakit dan lebih parah.
Aging menyebabkan adanya gangguan aktifitas sel limfosit T. Dengan
bertambahnya usia, produksi sel T helper juga menurun. Sel limfosit T juga
menjadi hiporesponsif terhadap rangsangan yang dimediasi oleh
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koreseptor tertentu. Aging menyebabkan sel limfosit T kurang respon
terhadap adanya antigen sehingga jumlah sel limfosit sitotoksik yang
melawan suatu infeksi lebih sedikit.
Referensi:
Arina, Y.M.D. 2013. Pengaruh Aging terhadap Sistem Imun. JKM, Vol.
3(1). Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember.
Soal Nomor 5
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang keringat dan sebaseus sebagai
bagian dari sistem imun non spesifik, peserta didik
dapat menganalisis komponen-komponen sistem imun
non spesifik.
C4 (Menganalisis)

Butir Soal:
Kulit merupakan alat pertahanan tubuh utama yang mencegah patogen
masuk ke tubuh. Di dalam kulit terdapat kelenjar sebaseus. Proses sekresi
sebaseus di kulit akan menghasilkan keringat yang digunakan sebagai alat
pertahanan biokimia dalam komponen sistem imun nonspesifik.
Keduanya dapat mencegah terjadinya infeksi oleh bakteri karena….
A. mengandung lizozim yang dapat menghancurkan lapisan
peptidoglikan dinding bakteri gram positif
B. mengandung laktooksidase dan asam neuraminik yang bersifat
antibakterial terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus
C. mengandung antibodi yang berfungsi sebagai opsionin dalam lisis sel
mikroba
D. mengandung asam hidroklorida yang berperan dalam menciptakan
lingkungan yang dapat mencegah infeksi
E. mengandung asam lemak yang dapat mendenaturasi protein membran
sel bakteri atau virus untuk mencegah infeksi
Kunci: E
Keringat hasil sekresi sebaseus memiliki pH yang asam dan mengandung
berbagai jenis asam lemak. Keringat mempunyai efek denaturasi terhadap
protein membran sel. Keringat juga berperan dalam mengurangi
pertumbuhan bakteri pada permukaan kulit, sehingga mencegah
terjadinya infeksi oleh virus.
Referensi:
Sudiono, J. 2014. Sistem Kekebalan Tubuh. Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC.
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Soal Nomor 6
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang penderita Herpes zoster,
peserta didik dapat mengaitkan kejadian Herpes zoster
dengan Varivella zoster.
C4 (Mengaitkan)

Butir Soal:
Seorang pasien berusia 69 tahun memiliki keluhan timbul gelembunggelembung berisi air yang terasa nyeri dan panas di daerah kepala dan
wajah bagian kanan. Pasien didiagnosis menderita Herpes zoster. Ia
belum pernah menderita penyakit ini sebelumnya dan tidak ada riwayat
penyakit ini di dalam keluarganya. Pasien hanya mengatakan bahwa ia
pernah terkena cacar air (varisela zoster) ketika berada di bangku SD. Ada
kemungkinan bahwa virus penyebab varisela zoster yaitu virus varicella
zoster (VVZ) masih menetap di dalam tubuh pasien.
Berdasarkan kasus di atas, hubungan yang benar antara Herpes Zoster
dan Varicella Zoster adalah….
A. Herpes zoster dapat terjadi karena VVZ kemungkinan menetap di
dalam tubuh dalam keadaan dorman, sehingga ketika teraktivasi virus
ini akan memberikan respon infeksi dalam bentuk cacar air yang lebih
parah
B. VVZ yang menyerang pasien ketika masih berada di bangku SD
menjadi aktif kembali karena pasien sudah berusia lanjut, sehingga
mengalami penurunan imunitas humoral yang membuat rentan
terkena Herpes Zoster
C. Herpes Zoster merupakan bentuk reaktivasi VVZ yang terjadi karena
pasien telah mengalami infeksi sekunder oleh virus yang sama yang
menyebabkan pasien terkena Varicella Zoster ketika masih SD
D. Herpes Zoster dan Variela Zoster terjadi karena infeksi virus VVS
yang ditandai dengan munculnya respon autoimun berupa gelembunggelembung berisi cairan dan bersifat self limiting disease atau dapat
sembuh sendiri
E. Reaktivasi VVZ akan menimbulkan Herpes Zoster yang
menyebabkan peradangan kronis pada pembuluh darah, sehingga pada
bagian tubuh pasien akan muncul gelembung berisi cairan
Kunci: A
Virus Varicella zoster (VVZ) merupakan virus yang menyebabkan
varisela atau cacar air. Virus ini dadpat menginfeksi hampir setiap
individu di seluruh dunia. Virus varisela akan menetap laten (dalam
keadaan dorman) pada ganglia radiks dorsalis setelah cacar air sembuh.
VVZ dapat mengalami reaktivasi menjadi Herpes zoster (HZ) atau
dompo. HZ merupakan reaktivasi akibat infeksi awal yang bermanifestasi
sebagai Varicekka zoster. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya ruam
kulit dengan distribusi dermatomal yang disertai rasa nyeri yang hebat.
Reaktivasi VVZ dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lanjut
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usia, radiasi, pembedahan, menurunnya daya tahan tubuh, kondisi
malnutrisi, atau sedang menderita penyakit sistemik seperti hipertensi.
Referensi:
Saragih. 2014. Herpes Zoster pada Geriatri. Medula, Vol 2(1), hlm. 1421.

Soal Nomor 7
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan hasil diagnosis dan grafik pola serologi pada
pasien Hepatitis B akut simptomatik, peserta didik
dapat menafsirkan grafik pola serologi Hepatitis B akut
simptomatik.
C5 (Menafsirkan)

Butir Soal:
Seseorang didiagnosa mengidap penyakit Hepatitis B akut simptomatik.
Hal ini ditandai dengan tingginya kadar HBsAg (antigen surface), HBeAg
(antigen envelope), serta titer HBV di dalam serum yang diikuti dengan
munculnya anti-HBe. Hasil uji laboratorium menunjukkan pola serologi
(reaksi antigen-antibodi) sebagai berikut:

Pernyataan yang benar berdasarkan hasil diagnosa dan grafik di atas
adalah….
A. HBsAg mulai terdeteksi pada minggu ke 8 dan bertahan selama 6
bulan
B. IgM anti-HBc muncul pada awal infeksi dan bertahan lebih dari 6
bulan
C. Anti-HBs muncul pada bulan pertama dan bertahan kurang dari 6
bulan
D. Adanya HBsAg setelah 6 bulan menandakan penyakit semakin
membaik
E. HBsAg akan muncul secara bersamaan dengan IgG anti-HBC
Kunci: B
Imunologi Hepatitis B berperan dalam mendeteksi antigen dan antibodi
spesifik virus hepatitis B. Antigen pertama yang muncul adalah HBsAg
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(antigen surface). HBsAg muncul dua minggu sebelum timbul gejala
klinik sebagai tanda bahwa penderita dapat menularkan HBV ke orang
lain. Antibodi anti-HBs biasanya mulai dihasilkan pada minggu ke-32 dan
HBsAg biasanya akan menghilang atau sudah tidak ditemukan sejak
minggu ke 24. Apabila virus bereplikasi di hepatosit, maka akan muncul
HBeAg (antigen envevlope) yang menandakan bahwa penderita dalam
keadaan sangat infeksius dan biasanya selalu ditemukan pada semua
infeksi akut. IgM dan IgG merupakan penanda untuk mendeteksi infeksi
baru atau infeksi yang sudah lama. IgM anti-HBc biasanya terlihat pada
awal infeksi dan bertahan lebih dari 6 bulan, sedangkan IgG anti-HBc
akan muncul sebagai tanda bahwa ada pertumbuhan dari infeksi HBV
secara alamiah di masa yang sudah lama atau infeksi HBV kronis. Jika
sesudah 6 bulan masih ada HbsAg, maka penyakit akan menjadi kronis.
Referensi:
Wahyudi, H. 2017. Hepatitis. Ilmu Penyakit Dalam, UNUD.
Juspar, E. 2017. Tes Hepatitis B Virus Deoxyribo Nucleic Aid (HBV
DNA) pada Ibu Hamil Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)
Non Reaktif di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi
Makassar. Tesis. Makasar: Sekolah Pascasarjana Universitas
Hasanuddin.
Soal Nomor 8
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan gambar dan ilustrasi tentang siklus imunitas
kanker, peserta didik dapat mengaitkan siklus imunitas
kanker dengan proses imunoterapi
C4 (Mengaitkan)

Butir Soal:
Sistem imun masih memiliki kegagalan sebesar 0,0001% untuk mengenali
dan membunuh mutasi sel kanker. Sel kanker dapat berkamuflase untuk
mengelabuhi sistem imun sehingga terlihat seperti sel normal.
4

3

5

2

6

1

7
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Siklus imunitas kanker menunjukkan bagaimana cara kerja sistem imun
dalam mengenali dan membunuh sel kanker. Siklus imunitas kanker dapat
terpicu melalui proses imunoterapi. Berdasarkan gambar di atas, pengaruh
imunoterapi terhadap PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1) untuk
meningkatkan kekebalan tubuh dapat terjadi pada tahap ke…..
A. 3
D. 5
B. 4
E. 2
C. 7
Kunci: C
Siklus imunitas sel kanker terdiri dari 7 tahap yang menunjukkan siklus
cara kerja sistem imun dalam dalam mengenali dan membunuh sel kanker.
Imunoterapi merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat memicu
siklus imunitas kanker tanpa merusak sel-sel normal. Tahapan dari siklus
imunitas kanker, yaitu:
1. Tahap 1, sel kanker melepaskan antigen yang berbeda dari sel normal.
Antigen ini akan dikenali oleh sistem imun.
2. Tahap 2, sel imun memiliki tugas untuk menemukan antigen kanker
dan membawanya ke sel T di kelenjar getah bening. Pada tahap ini,
imunitas dapat diperkuat dengan imunoterapi.
3. Tahap 3, sel T akan teraktivasi karena ada pengenalan antigen asing.
Hal ini memulai respon imunitas untuk melawan sel kanker.
4. Tahap 4, sel T yang sudah aktif akan bergerak melalui pembuluh darah
menuju lokasi tumor.
5. Tahap 5, sel T yang sudah sampai di lokasi sel kanker akan
menginfiltrasi tumor untuk menyerangnya.
6. Tahap 6, sel T dapat mengenali sel kanker yang bersifat asing
berdasarkan antigen yang dihasilkan sebelumnya.
7. Tahap 7, sel T menghancurkan sel kanker dengan mengaktifkan
serangkaian tindakan untuk membunuh sel. Pada tahap inilah
imunoterapi bisa memengaruhi PD-L1, sehingga daya imun menjadi
lebih kuat. Sel kanker yang sudah mati akan melepaskan antigen lagi
dan siklus imunitas kanker akan terulang lagi.
Referensi:
https://www.roche.co.id/id/sekilas_tentang_roche/lingkup_usaha/farmasi/
onkologi/imunoterapikanker/Siklus-Imunitas-Kanker.html
Soal Nomor 9
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang mekanisme imun dalam
merespon gigitan nyamuk, peserta didik dapat
merumuskan pernyataan yang tepat tentang mekanisme
kerja sistem imun dalam mengatasi ludah nyamuk.
C6 (Merumuskan)

Butir Soal:
Nyamuk akan memasukkan ludahnya melalui moncongnya yang panjang
ketika menggigit tubuh manusia. Ludah nyamuk mengandung protein yang
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bersifat antigen sehingga akan merangsang sistem imun untuk melepaskan
senyawa histamin. Akibatnya, tubuh akan memberikan respon berupa rasa
gatal dan pembengkakan pada area gigitan.
Berikut ini, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan paragraf di
atas….
A. menggaruk bekas gigitan akan merangsang tubuh melepaskan lebih
banyak histamin
B. histamin akan mencegah masuknya protein dalam ludah nyamuk agar
tidak menyebar ke dalam tubuh
C. pembengkakan terjadi karena histamin memicu peningkatan aliran
darah dan jumlah sel darah putih
D. rasa gatal akan berkurang jika kita menggaruk area bekas gigitan
nyamuk secara terus menerus
E. ludah nyamuk dapat menghentikan pembekuan darah pada orang yang
digigit
Kunci: D
Gigitan nyamuk akan merangsang sistem imunitas untuk memberikan
respon yang mirip dengan reaksi alergi dan benjolan yang terasa gatal.
Saat menggigit bagian tubuh manusia, nyamuk akan menyuntikkan air liur
atau ludah ke kulit. Ludah nyamuk mengandung protein yang akan
dikenali sebagai zat asing oleh tubuh manusia. Sistem imun akan berusaha
menghalau zat asing tersebut dengan memproduksi histamin. Histamin
akan meningkatkan aliran darah dan jumlah sel darah putih, sehingga
timbul peradangan atau pembengkakan. Histamin juga akan mengirimkan
sinyal ke syaraf di sekitar gigitan sehingga memunculkan rasa gatal. Rasa
gatal akan merangsang seseorang untuk menggaruk bagian yang terkena
gigitan. Menggaruk akan melepaskan histamin yang menyebabkan gigitan
menajdi lebih gatal. Menggaruk juga bisa menyebabkan luka yang dapat
menetap untuk waktu yang lebih lama, sehingga membutuhkan lebih
banyak waktu untuk sembuh.
Referensi:
Pertiwi, A.M., Saimora, A.F., Cahyani, S.L., Prabhawati, T.B., Andarini,
D.W., Sari, E.P., Zaini, O.S., Labibah, M., Azizah, N.,
Nafisah, S., Wicaksono, A.N., Mufarrihah. 2018. Identifikasi
Penanganan Sengatan dan Gigitan Serangga di Masyarakat.
Jurnal Farmasi Komunitas, Vol. 5 (2), Hal. 50-55.
Anonim. 2020. Kenapa Gigitan Nyamuk Membuat Gatal?. Diakses dari
https://bit.ly/2TiyuTD.
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Soal Nomor 10
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang peran IgE dalam mengikat
alergen, siswa dapat mengaitkan peran IgE sebagai alat
pertahanan tubuh dengan alergi.
C5 (Mengaitkan)

Butir Soal:
IgE adalah jenis imunoglobulin yang berperan dalam mekanisme alergi.
Ketika seseorang terpapar alergen, tubuhnya akan bereaksi dengan
memproduksi IgE yang dapat mengikat alergen. Berikut ini yang bukan
merupakan hubungan antara IgE dengan alergi adalah….
A. IgE akan bereaksi dengan sel mast untuk merespon alergi
B. IgE dapat mengeluarkan histamin yang menyebabkan reaksi alergi
C. alergi dapat muncul kembali jika terjadi kontak antigen dengan IgE
secara berkala
D. pasien memiliki kemungkinan alergi apabila total IgE dalam tubuh
lebih tinggi dari batas normal
E. reaksi alergi oleh rangsangan IgE dapat terjadi dalam waktu 3 jam
setelah terpapar alergen
Kunci: E
Seseorang dapat didiagnosa terkena alergi apabila total IgE dalam tubuh
melebihi batas normal. IgE merupakan jenis imunoglobulin yang terikat
pada reseptor sel mast dan basofil. Saat alergen tertangkap, IgE akan
bereaksi dengan sel mast yang merupakan sinyal untuk mengaktifkan
respon alergi cepat dengan berbagai proses inflamasi. Inflamasi ditandai
dengan pelepasan mediator seperti histamin, triptase, dan protease dari sel
mast dan basofil. Reaksi alergi akan terjadi segera setelah mengalami
gangguan sistemik. Alergi dapat muncul kembali apabila antigen
mengalami kontak dengan IgE secara berkala.
Referensi:
Sastra, I.M.W. 2017. Hipersensitifitas: Proses Imun yang Menyebabkan
Cedera Jaringan. Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran,
UNUD.
Soal Nomor 11
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang inflamasi, peserta didik dapat
merumuskan pernyataan yang tepat tentang
kemungkinan yang akan muncul akibat inflamasi.
C4 (Menganalisis)

Butir Soal:
Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang
disebabkan oleh toksin, bakteri, gigitan serangga, atau terbakar. Tandatanda lokal respon inflamasi, yaitu kemerahan, panas, pembengkakan,
nyeri, dan kehilangan fungsi.
Akibat yang mungkin ditimbulkan dari inflamasi adalah….
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A. produksi leukosit dalam sumsum tulang meningkat, sehingga leukosit
meningkat
B. menurunnya suhu tubuh pasien hingga inflamasi dapat di atasi
C. permeabilitas kapiler akan meningkat dan menyebabkan perdarahan
serta peningkatan cairan ekstraseluler
D. akan terbentuk abses sebagai respon inflamasi yang dapat mengatasi
cedera atau infeksi
E. terjadi penurunan aliran dan volume darah karena pembuluh darah
melebar
Kunci: A
Inflamasi merupakan respon protektif lokal terhadap infeksi, cedera, atau
kerusakan jaringan. Inflamasi berperan dalam menghancurkan,
mengurangi, atau mengurung agen yang menyebabkan infeksi, cedera,
atau kerusakan jaringan. Inflamasi ditandai dengan nyeri, panas,
kemerahan, bengkak, dan hilangnya fungsi. Inflamasi akan memberikan
efek demam hingga infeksi teratasi, serta efek leukositis (peningkatan
jumlah leukosit dalam darah) karena produksi leukosit dalam sumsum
tulang meningkat.
Referensi:
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Soal Nomor 12
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang mekanisme bronkiolitis,
peserta didik dapat merumuskan solusi yang paling
tepat
untuk
mencegah/mengatasi
bronkiolotis
khususnya pada bayi.
C6 (Merumuskan)

Butir Soal:
Bronkiolitis adalah penyakit infeksi respiratorik akut (IRA) yang ditandai
dengan munculnya inflamasi pada bronkiolus. Infeksi ini umunya disebabkan
oleh RSV (Respiratory Syncitial Virus). Penyakit ini biasanya terjadi pada anakanak mulai dari usia 2-24 bulan. Infeksi pertama biasanya terjadi pada bayi
berusia 0-6 bulan dan dapat terulang kembali pada tahun selanjutnya dengan
virus yang yang sama. Frekuensi serangan SRV akan menurun seiring
bertambahnya usia, namun frekuensi infeksi saluran napas bawah pada anak
tidak berkurang hingga usia 4 tahun. Oleh karena itu, anak perlu mendapat
asupan ASI ekslusif ketika masih kecil.
Berdasarkan data tersebut, manakah solusi yang paling tepat untuk mencegah
atau mengatasi bronkiolitis khususnya pada bayi….
A. Memberikan ASI ekslusif pada bayi berusia 0-6 bulan, karena ASI dapat
membentuk antibodi bayi sehingga bisa terhindar dari serangan SRV.
B. Memberikan terapi oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen bayi yang
terganggu karena penyumbatan pada ventilasi paru-paru
C. Memberikan terapi profilaksis terhadap infeksi paru yang disebabkan oleh
RSV segera setelah bayi dilhairkan
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D. Memberikan obat antivirus di awal kelahiran untuk menurunkan angka
morbiditas dan mortalitas penderita bronkiolitis
E. Memberikan antibiotik segera setelah terinfeksi RSV untuk mencegah
kegagalan napas pada bayi
Kunci: A
Salah satu bentuk pencegahan terhadap RSV adalah higiene perorangan meliputi
desinfeksi tangan menggunakan alcohol based rubs atau dengan air dan sabun
sebelum dan sesudah kontak langsung dengan pasien atau objek tertentu yang
berdekatan dengan pasien. Perlindungan terhadap paparan asap rokok serta
polusi udara serta pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan mencegah kejadian
bronkiolitis. Cara pencegahan yang lain yaitu memberikan suplemen vitamin D.
Prinsip pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi bronkiolitis yaitu, 1)
melakukan oksigenisasi pada semua anak dengan metode yang
direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan oksigen, 2) memberikan cairan
untuk mencegah dehidrasi pada anak yang menderita bronkiolitis, 3)
memberikan nebulisasi hypertonic saline untuk meningkatkan kerja mukosilia
saluran napas dalam mebersihkan lendir dan kotoran-kotoran pada saluran
pernapasan, 4) memberikan rabivirin atau obat antivirus yang bersifat statik
untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas penderita bronkiolitis, 5)
memberikan antibiotik kepada anak yang membutuhkan intubasi dan ventilasi
mekanik untuk mencegah gagal napas, dan 6) memberikan fisioterapi dengan
teknik vibrasi maupun teknik pernapasan pasif untuk menghisap sekret pada
daerah nasofaring agar bisa meredakan penyumbatan pada hidung.

Referensi:
Junawanto, I., Goutama, I.L. dan Sylvani. 2016. Diagnosis dan Penanganan
Terkini Bronkiolitias pada Anak. CDK-241, Vol 43(6), Hal. 427-430.
Wahyuningsih, R., Arief, Y.S. dan Krisnana, I. Hubungan Pemberian Air Susu
Ibu (ASI) Ekslusif dengan Kejadian Bronkiolitis pada Bayi Usia 7-24
Bulan. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

Soal Nomor 13
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang mekanisme vaksinasi,
peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan
wacana tersebut.
C6 (Menyimpulkan)

Butir Soal:
Vaksin adalah produk biologi yang berasal dari virus yang dilemahkan
atau sudah mati dan berfungsi untuk membantu tubuh melawan penyakit
tertentu. Tubuh yang disudah divaksin akan membentuk antibodi dan
kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin yang dibuat dari virus yang
dilemahkan akan membantu tubuh untuk mengenali virus asli dan
merangsang sistem imun untuk memproduksi antibodi yang bisa melawan
suatu penyakit. Antibodi akan menyerang dan menetralisasi virus yang
menginfeksi tubuh. Hal ini dapat mengurangi kerusakan lebih berat pada
sistem organ, meminimalkan morbiditas, dan menekan risiko kematian ke
titik nol.
Kesimpulan yang tepat berdasarkan wacana di atas adalah….
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A. dengan vaksin, kekebalan tubuh akan terbentuk dapat terbentuk
meskipun sistem imun tubuh belum pernah mengenali antigen yang
menginfeksi
B. pemberian vaksin akan meningkatkan respon cepat dan kuat pada saat
terjadi infeksi oleh antigen yang belum dikenali sebelumnya
C. tubuh yang sudah divaksin akan memproduksi antibodi tertentu
sehingga dapat terhindar dari semua jenis penyakit akibat infeksi virus
atau bakteri
D. di dalam tubuh yang sudah divaksin akan terbentuk sistem pertahanan
yang dapat menghalau antigen yang sudah dikenali sebelumnya
E. pemberian vaksin merangsang sel imun non spesifik memproduksi
antibodi untuk menghancurkan dan menetralisasi virus yang
menginfeksi tubuh
Kunci: D
Vaksin berperan dalam meperkenalkan antigen tertentu untuk merangsang
sistem imun agar mengeluarkan antibodi spesifik. Vaksin yang dibuat dari
virus yang dilemahkan akan membantu sistem imun mengenali virus asli
dan melatih sistem imun untuk melawannya. Oleh karena itu, tubuh yang
sudah divaksin akan dengan cepat membentuk antibodi terhadap untuk
menghalau antigen tertentu yang sudah dikenali sebelumnya.
Referensi:
Anonim. 2021. Begini Cara Kerja Vaksin dalam Tubuh. Diakses dari
https://rsud.tulungagung.go.id/begini-cara-kerja-vaksindalam-tubuh/

Soal Nomor 14
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan data kadar IgG orang-orang di wilayah
endemik DBD, peserta didik dapat menguraikan peran
IgG yang muncul pada serum orang sehat.
C4 (Menguraikan)

Butir Soal:
Seseorang melakukan sebuah penelitian di suatu wilayah endemik
Demam Berdarah Dengue (DBD). DBD muncul ketika individu terpapar
oleh virus dengue tipe DENV-1, DENV-2, DENV3, dan DENV-4 yang
ada pada saliva nyamuk Aedes aegypti. Pada penelitian ini dilakukan
pengujian kadar IgG serum individual dan kelompok (pool) serum.
Berikut adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan:
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0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Rata-rata Serum
Individual
Kontrol

Pool Serum
Neonatus

Penderita DBD

Orang Sehat

Adanya IgG pada serum orang sehat menunjukkan bahwa….
A. orang sehat belum terpapar virus dengue, sehingga sistem imun akan
merespon dengan mengaktifkan lebih banyak IgG
B. orang sehat bisa mengalami sakit DBD karena di dalam serum sudah
terbentuk IgG yang menjadi tanda seseorang terinveksi virus dengue
C. orang sehat di wilayah endemik juga terpapar saliva Aedes aegypti
namun tidak sakit karena sistem imun mengembangkan antibodi
spesifik berupa IgG
D. orang sehat sudah terpapar virus dengue namun virus tidak dapat
berikatan dengan IgG yang ada di dalam serum sehingga jumlah IgG
tidak berkurang
E. orang sehat memiliki IgG sebagai bentuk pertahanan mekanis untuk
menghalangi paparan virus dengue yang dibawa oleh saliva nyamuk
Aedes aegypti
Kunci: C
Imunoglobulin G (IgG) terdeteksi di dalam serum orang sehat
menunjukkan bahwa orang sehat di wilayah endemik juga terpapar saliva
Aedes aegypti. Hal ini menunjukkan bahwa orang sehat yang sering
terpapar saliva Aedes aegypt akan merangsang sistem imun untuk
membentuk antibodi spesifik terhadap protein saliva Aedes aygpti. Orang
sehat tidak mengalami sakit DBD karena tidak semua nyamuk Aedes
aegypti yang melakukan blood feed membawa virus dengue.
Referensi:
Qudsiyah, S.U.R. 2015. Respon Imun Humoral Manusia (IgG) terhadap
Ekstrak Kelenjar Saliva Aedes aegypti L. (Dipetera: Culicidae)
di Wilayah Endemik DBD Kabupaten Jember. Skripsi.
Universitas Jember: Jurusan Biologi, FMIPA.
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Soal Nomor 15
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan tabel distribusi lama gejala ISPA pada balita,
peserta didik dapat menganalisis peran imunisasi
terhadap lama gejala ISPA.
C4 (Menganalisis)

Butir Soal:
Perhatikan tabel distribusi lama gejala ISPA pada balita di bawah ini!
Lama Gejala
ISPA (hari)
4
5
6
7
8
10
12
14
15
Total

Imunisasi Lengkap
n
%
1
5.9
3
17.6
3
17.6
6
35.3
1
5.9
1
5.9
1
5.9
0
0
1
5.9
17
100

Imunisasi Tidak Lengkap
n
%
0
0
4
23.5
4
23.5
3
17.6
0
0
0
0
1
0
1
5.9
5
29.4
17
100

Pernyataan yang tepat tentang pengaruh imunisasi terhadap lama gejala
ISPA adalah….
A. Kelompok balita dengan imunisasi tidak lengkap cenderung banyak
yang mengalami ISPA, karena individu balita memperoleh imunisasi
yang dapat mencegah penyakit ISPA
B. Balita yang memiliki status imunisasi lengkap sebagian besar
mengalami gejala ISPA hanya selama 4-7 hari, karena imunisasi
lengkap dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit
tertentu
C. Kelompok balita yang memperoleh imunisasi lengkap mengalami
gejala ISPA yang lebih lama, karena balita tidak mendapatkan vaksin
yang bisa mencegah ISPA
D. Balita dengan status imunisasi lengkap memilik presentase lama
gejala ISPA yang sama dengan balita yang memiliki status imunisasi
lengkap, karena keduanya mendapatkan imunisasi yang mampu
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit ISPA
E. Lama gejala ISPA 15 hari paling banyak terjadi pada kelompok balita
dengan status imunisasi tidak lengkap, karena imunisasi tidak lengkap
menyebabkan peningkatan mekanisme sistem imun, sehingga balita
menjadi rentan sakit
Kunci: B
Balita yang memiliki status imunisasi lengkap sebagian besar mengalami
gejala ISPA hanya selama 4-7 hari. Imunisasi lengkap membuat
kekebalan tubuh balita menjadi semakin kuat, sehingga tidak mudah
terkena infeksi atau terserang penyakit. ISPA dapat disebabkan oleh
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti difteri, partusis,
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dan campak. Oleh karena itu, balita perlu mendapatkan imunisasi lengkap,
sehingga daya tahan tubuhnya semakin kuat dan terhindar dari serangan
infeksi atau penyakit.
Referensi:
Masyaroh, S. 2016. Pengaruh Imunisasi terhadap Tingkat Morbiditas dan
Status Gizi (IMT/U) pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas
Polokarto Sukoharjo. Skripsi. Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu
Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Soal Nomor 16
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan dua mekanisme alergi pengikatan alergen
oleh IgE, peserta didik dapat menguraikan mekanisme
pengikatan alergen secara langsung dan pengikatan
antigen melalui perantara sel B.
C4 (Menguraikan)

Butir Soal:
Hipersensitivitas tipe I (alergi) merupakan kondisi ketika tubuh manusia
beraksi berlebihan terhadap zat antigenik atau alergen. Alergen dapat
menimbulkan alergi ketika menginfeksi tubuh untuk pertama kali maupun
kedua kalinya. Berikut adalah gambar mekanisme reaksi hipersensitivitas
tipe I.

Gambar A

Gambar B

Pernyataan yang benar berkaitan dengan mekanisme alergi pada gambar
A dan gambar B adalah….
A. Pada gambar A, alergen tidak langsung terikat pada Ig E yang berada
di permukaan sel mast karena sebelumnya penderita sudah terpapar
alergen sehingga IgE telah terbentuk
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B. Pada gambar A, alergen langsung terikat pada IgE yang berada di
permukaan sel mast karena penderita belum pernah terpapar alergen
sebelumnya
C. Pada gambar A, alergen langsung terikat dengan IgE yang sudah
terbentuk sehingga menyebabkan keluarnya mediator kimia seperti
histamine dan leukotrin
D. Pada gambar B, alergen langsung berikatan dengan sel B, sehingga sel
B berubah menjadi sel plasma yang akan memproduksi interleukin
E. Pada gambar B, alergen langsung terikat pada IgE sehingga
menyebabkan pecahnya sel mas yang mengakibatkan keluarnya
mediator
Kunci: C
Pada gambar A, alergen langsung terikat pada IgE yang ada di permukaan
sel mast/basofil. Ini terjadi karena penderita telah terpapar alergen
sebelumnya, sehingga IgE sudah terbentuk. Ikatan antara alergen dengan
IgE akan menyebabkan keluarnya mediator kimia seperti histamine dan
leukotrine. Pada gambar B, alergen yang masuk ke dalam tubuh akan
berikatan dengan sel B, sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel
plasma yang akan memproduksi IgE. IgE selanjutnya melekat pada
permukaan sel mast dan akan mengikat alergen. Ikatan antara sel mast,
IgE dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel mast dan mengeluarkan
mediator kimia.
Referensi:
Hikmah, N. dan Dewanti, I.D.A.R. 2010. Seputar Reaksi Hipersensitivitas
(Alergi). Stomatognatic (J.K.G Unej), Vol. 7(2), Hal. 108-112.
Soal Nomor 17
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan hasil pemeriksaan tulang dan sendi
menggunakan
X-Ray,
peserta
didik
dapat
mendiagnosa jenis penyakit.
C5 (Mendiagnosa)

Butir Soal:
Seorang pasien dianjurkan melakukan uji radiologi untuk melihat
kelainan tulang dan sendi yang menyebabkan penyakit tertentu. Hasil
pemeriksaan pertama menggunakan X-Ray menunjukkan bahwa kondisi
tulang masih normal. Pada pemeriksaan berikutnya, didapatkan hasil
seperti gambar berikut:
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Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pasien sebenarnya
mengalami….
A. Imunodefiensi
D. Inflamasi
B. Hipersensitivitas
E. Autoimun
C. Sindrom Down
Kunci: E
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien mengidap penyakit
Artritis Reumatoid (AR). Artritis Reumatoid merupakan salah satu
penyakit inflamasi autoimun sistemik yang dapat memicu kerusakan
sendi-sendi sinovial. AR akan memproduksi respon inflamasi dari
sinovium sehingga menyebabkan hiperplasia sel-sel sinovium, produksi
cairan sinovial yang berlebih, dan terbentuknya pannus pada sinovium.
Proses inflamasi ini biasanya menyebabkan kerusakan pada tulang rawan
sendi dan ankilosing sendi.
Referensi:
Klippel, J.H., Stone, J.H., Crofford, L.J. dan White, P.H. 2008. Primer on
the Rheumatic Disease. 13th ed. New York: Arthritis
Foundation, Springer, USA.
Soal Nomor 18
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan gambar dan wacana tentang tanda-tanda
sindrom Steven Johnson (SJJ), peserta didik dapat
menyimpulkan jenis penyakit SJJ tersebut.
C5 (Menyimpulkan)

Butir Soal:
Pak Dion baru saja mengkonsumi obat parasetamol untuk mengatasi
demamnya. Setelah beberapa hari, demamnya tidak menghilang. Ia justru
mengalami gangguan lain seperti radang tenggorokan, nyeri sendi,
peradangan selaput mata, kulit terasa sakit serta muncul bercak kemerahan
seperti gambar di bawah ini.

Berdasarkan tanda-tanda di atas, Pak Dion kemungkinan menderita
penyakit….
A. Steven Johnson Syndrome (SJJ)
B. Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
C. Multiple Sclerosis (MS)
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D. Serum Sickness
E. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)
Kunci: A
Steven Johnson’s Syndrome (SJJ) merupakan penyakit akut yang ditandai
dengan nekrosis dan pelepasan epidermis yang dikenal dengan trias
kelainan, yaitu pada kulit vesikobulosa, mukosa orifisium, dan mata. SJJ
ditandai dengan kelainan pada kulit dan mukosa. Sel-sel kulit bagian
epidermis mengelupas dan memisahkan diri dari dermis. Gejala seseorang
mengidap SJJ antara lain memiliki bercak kemerahan di kulit, perdarahan
di bawah kulit, lepuh seperti luka bakar, kulit terkelupas. SJJ sering
menyerang bagian wajah, bagian tubuh atas, tangan, dan kaki. Penderita
SJJ biasanya mengalami demam, radang tenggorokan, nyeri sendi, kulit
terasa sakit, bagian mulut tampak seperti sariawan hebat, peradangan
selaput mata, dan bisa mengalami koma.
Referensi:
Putri, N.D., Mutiara, H., Hasudungan, Sibero, H.T. dan Sukohar, A. 2016.
Steven-Johnson Syndrom et causa Paracetamol. Jurnal Medula
Unila, Vol. 6(1).
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Soal Nomor 19
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang Lupus Erythematosus (LES),
peserta didik dapat merumuskan kemungkinankemungkinan yang terjadi pada sistem imunitas tubuh
jika terserang LES.
C6 (Merumuskan)

Butir Soal:
Lupus Erythematosus (LES) merupakan penyakit yang terjadi akibat
terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan auto-antibodi yang
berlebihan. Gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi
antara faktor-faktor genetik, hormonal, dan lingkungan. Akibatnya, sistem
imun tubuh akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antigen dari
sel dan jaringan tubuh. Kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat
terjadi jika sistem imun mengalami reaksi imunologi, kecuali ….
A. sistem imun akan menghasilkan antibodi secara terus menerus
B. sistem imun dapat membedakan substansi asing dengan sel dan
jaringan tubuh sendiri
C. antibodi yang berperan dalam pembentukan kompleks imun dapat
memicu penyakit inflamasi sistemik
D. produksi antibodi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan
multiorgan
E. sistem imun akan menghasilkan antibodi yang dapat melawan antigen
dari tubuh sendiri
Kunci: B
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Lupus Erythematosus (LES) adalah penyakit inflamasi autoimun kronik
yang penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Pada umunya LES dapat
terjadi karena adanya kombinasi dari pengaruh genetik, lingkungan,
hormonal, dan Neuroendocrine system. Akibatnya, sistem imun akan
kehilangan kemampuan untuk membedakan antigen dari sel dan jaringan
dan jaringan tubuh sendiri. Penyimpangan reaksi imunologi ini akan
menghasilkan antibodi secara terus menerus. Antibodi berperan dalam
pembentukan kompleks imun, sehingga akan menimbulkan penyakit
inflamasi imun sestimen dengan kerusakan multiorgan. Dalam keadaan
normal, sistem imun akan membantu tubuh untuk melawan infeksi. Pada
penyakit LES, sistem imun justru akan melawan antigen dari tubuh
sendiri. Antibodi yang dihasilkan justru akan menyerang sel tubuhnya
sendiri, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan organ.
Referensi:
Aulia. 2017. LES (Lupus Eritematosus Sistemik). Diakses dari
http://www.p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subditpenyakit-paru-kronik-dan-gangguan-imunologi/les-lupuseritematosus-sistemik.
Soal Nomor 20
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan narasi tentang sifat dan karakteristik sel NK,
peserta didik menganalisis mekanisme kerja sel NK.
C4 (Menganalisis)

Butir Soal:
Sel Natural Killer (NK) merupakan salah satu jenis sel limfosit sitotoksik
yang penting dalam sistem imun alamiah. Sel NK berperan dalam
memberikan respon cepat pada sel-sel yang terinfeksi virus dan pada
pembentukan tumor. Sifat unik dari sel NK adalah memiliki kemampuan
untuk mengenali sel-sel yang mengalami stress tanpa adanya antibodi.
Sifat dan karakteristik di atas memungkinkan sel NK untuk….
A. memperlambat reaksi imun
B. membunuh sel tertentu tanpa aktivasi
C. melisiskan target tumor tertentu secara manual
D. mengenali target dengan ekspresi MHC kelas I
E. menelan sel-sel antigen secara enzimatik
Kunci: B
Sel NK merupakan jenis sel limfosit yang penting dalam sistem imun
alamiah. NK memberikan respons yang cepat pada sel-sel yang terinfeksi
virus dan pembentukan tumor. Sel NK memiliki sifat unik karena mampu
mengenali sel-sel yang mengalami stress tanpa adanya antibodi dan MHC.
Hal ini memungkinkan reaksi imun jauh lebih cepat. NK dapat membunuh
sel yang kehilangan MHC tanpa memerlukan aktivasi terlebih dahulu. Sel
NK memiliki kemampuan untuk melisiskan target tumor tertentu secara
spontan, baik secara in vivo maupun in vitro tanpa mengalami sensitisasi
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sebelumnya. Sel NK juga mampu mengeliminasi sel-sel metastatik dalam
sirkulasi.
Referensi:
Saraswati, W., Santoso, H., Endang, R.K., Hoesin, F., dan Sudiana, I.K.
2014. Profil Sel Natural Killer (NK) dalam Darah Perifer dan
Jaringan Tumor Penderita Lesi Prakaknker dan Karsinoma Sel
Skuamosa. Indonesia Journal of Cancer, Vol. 8(4).
Soal Nomor 21
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang cara meningkatkan
imunitas, peserta didik dapat menyimpulkan wacana
tersebut.
C5 (Menyimpulkan)

Butir Soal:
Di masa pandemi Covid-19 ini, tubuh sangat rentan dengan infeksi virus
tersebut. Virus Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja. Virus ini
menyerang imunitas pada sistem pernapasan. Tubuh memerlukan
imunostimulan untuk meningkatkan kemampuan sistem imun dalam
mencegah infeksi virus. Sistem imunitas tubuh dapat ditingkatkan dengan
mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E, maupun mengkonsumsi
sediaan herbal seperti herbal Echinacea, propolis, dan empon-empon.
Kita juga bisa mencegah invasi virus dengan menjaga kebersihan diri dan
lingkungan.
Pernyataan yang tidak tepat berdasarkan wacana di atas adalah….
A. Rajin mandi dan mencuci tangan dapat mencegah terinfeksi virus
Covid-19
B. Vitamin C, vitamin D, propolis, dan empon-empon termasuk
imunostimulan
C. Imunitas tubuh dapat dipengaruhi oleh faktor makanan dan
lingkungan
D. Imunitas tubuh dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi makanan
bergizi
E. Infeksi virus Covid-19 dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan status
kesehatan
Kunci: E
Berdasarkan wacana, dapat disimpulkan bahwa virus covid-19 dapat
menyerang siapa saja. Artinya, virus ini dapat menginfeksi semua orang
tanpa pandang usia, jenis kelamin, status kesehatan, bahkan staus sosial.
Agar dapat terhindar dari infeksi Covid-19, maka harus rajin mandi dan
mencuci tangan. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan imunitas tubuh.
Imunitas tubuh pada umumnya dipengaruhi oleh faktor makanan dan
lingkungan. Imunitas tubuh dapat ditingkatkan dengan imunostimulan
seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, maupun mengkonsumsi sediaan
herbal seperti herbal Echinacea, propolis, dan empon-empon.
Referensi:
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Anonim. 2020. Perlunya Peningkatan Sistem Imun pada Pandemi
COVID-19.
Diakses
dari
https://farmasi.ugm.ac.id/id/perlunya-peningkatan-sistemimun-pada-pandemi-covid-19/.
Soal Nomor 22
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang mekanisme virus HIV
dalam menginfeksi imunitas tubuh, peserta didik dapat
menganalisis keluhan-keluhan yang mungkin terjadi
jika seseorang terinfeksi virus HIV.
C4 (Menganalisis)

Butir Soal:
Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyebab dari
penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Virus ini
menyerang sistem imunitas tubuh manusia, sehingga penderita akan lebih
rentan terkena infeksi atau penyakit. HIV akan menyerang dan
menghancurkan sel limfosit T-CD4 yang sangat diperlukan untuk
melindungi tubuh dari infeksi atau penyakit. Pasien yang positif terinfeksi
virus HIV akan mengalami keluhan pada berbagai sistem organ seperti
area kelamin, sistem saraf pusat, sistem pencernaan, sistem pernapasan,
dan penghilatan. Keluhan ini muncul sebagai respon imunitas tubuh untuk
melawan virus tersebut.
Di bawah ini, pernyataan yang kurang tepat mengenai keluhan-keluhan
yang dapat muncul ketika seseorang terinfeksi virus HIV adalah….
A. memiliki sariawan di rongga mulut selama lebih dari 2 minggu
B. badan terasa lemas disertai dengan muntah dan pusing
C. mengalami batuk berdahak dengan dahak warna putih dan beberapa
hari kemudian dahak menjadi berwarna merah
D. mengalami penurunan berat badan sekitar 15 kg selama kurang lebih
1 minggu
E. mengalami demam dan diare yang hilang timbul selama 1 minggu lalu
sembuh
Kunci: E
Keluhan-keluhan atau gejala seseorang terinfeksi virus HIV, antara lain
memiliki sariawan di seluruh rongga mulut selama ± 1 minggu; badan
terasa lemas (disertai mual, muntah, dan pusing); batuh berdahak dengan
dahak berwarna putih dan beberapa hari kemudian mengalami batuk
berdahak dengan dahak berwarna merah; demam selama ± 1 minggu;
penurunan berat badan sampai ± 13kg dalam kurun waktu 1 minggu;
sering mengalami diare dan demam hilang timbul selama ± 2 bulan atau
lebih.
Referensi:
Dewita, G., Barus, A.B., Yusuf, A.I. dan Tjiptaningrum, A. 2016.
Pendekatan Diagnostik dan Penatalaksanaan pada Pasien HIVAIDS Secara Umum. Jurnal Medula Unila, Vol 6(1).
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Soal Nomor 23
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang pengaruh infeksi virus HIV
terhadap sistem imun, peserta didik dapat
menentukan alasan virus HIV dapat dengan mudah
menghindari imunitas tubuh.
C5 (Menentukan)

Butir Soal:
Infeksi virus HIV dapat melemahkan sistem imunitas dan membuat
tubuh rentan terhadap penyakit. Virus ini akan menginfeksi dan
menghancurkan limfosit T-helper CD4+. Infeksi HIV akan menimbulkan
efek sitopatik dan sitotoksik yang dapat mengurangi jumlah sel T-CD4+
bahkan membunuhnya. Akibatnya, respon imun selular dan humoral
akan gagal mengatasi infeksi virus tersebut. Virus HIV dapat dengan
mudah menghindari imunitas tubuh karena….
A. sel terinfeksi HIV tidak dapat menghindari sel T-sitotoksik dengan
cara down-regulations ekspresi molekul MCH
B. infeksi HIV tidak dapat menghambat imunitas seluler
C. HIV memiliki tingkat mutasi yang tinggi sehingga dapat menghindari
deteksi oleh antibodi
D. infeksi HIV dapat menciptakan regulasi imun yang menurunkan
kerentanan terhadap infeksi mikroba intraselular
E. mutasi titik pada genom virus terjadi setiap 3 hari sekali
Kunci: C
Kegagalan respons imun selular dan humoral untuk mengatasi infeksi
HIV disebabkan berbagai faktor. Penurunan jumlah dan gangguan fungsi
sel T CD4⁺ respons imun tidak mampu mengeliminasi virus. Selain itu,
HIV mempunyai berbagai cara utuk menghindari imunitas tubuh. HIV
memiliki tingkat mutasi yang sangat tinggi sehingga dapat menghindari
deteksi oleh antibodi atau sel T yang terbentuk. Seseorang yang terinfeksi
HIV diperkirakan mengalami mutasi titik (point mutation) pada genom
virus setiap hari. Sel-sel yang terinfeksi HIV juga dapat menghindari sel
T-sitotoksik dengan cara downregulation ekspresi molekul MCH kelas
1. Protein HIV akan menghambat ekspersi molekul MCH kelas 1 dengan
cara meningkatkan internalisasi molekul-molekul tersebut.
Referensi:
Budiarti, R. 2018. HIV Infection: Immunopathogenesis and Risk Factor
to Fishermen. Oceana Biomedicina Journal, Vol. 1 (1).
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Soal Nomor 24
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan pilihan jawaban tentang karakteristik suatu
sistem imun, peserta didik dapat menelaah
karakteristik sistem imun spesifik.
C5 (Menelaah)

Butir Soal:
Sistem imunitas tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem
imunitas spesifik dan sistem imunitas non spesifik. Keduanya dibedakan
oleh mekanisme imunitas yang dihasilkan. Di bawah ini, manakah
pernyataan yang tidak benar tentang imunitas spesifik?
A. Memiliki kekebalan yang diperantarai sel atau cell mediated
immunity (CMI)
B. Bereaksi spesifik dengan limfosit B untuk membentuk antibodi
C. Ada di dalam darah, limfa, dan jaringan vaskuler dalam bentuk
Imunoglobulin (Ig)
D. Kekebalan spesifik dapat dicapai melalui vaksinasi
E. Tidak dapat merespon zat asing karena tubuh belum pernah
mengenali zat tersebut
Kunci: E
Imunitas spesifik merupakan suatu sistem kompleks yang memberikan
respon imun terhadap antigen spesifik. Imunitas spesifik memiliki
kemampuan mengenal antigen asing dan memiliki memori terhadap
kontak sebelumnya dengan antigen tertentu. Antigen pertama yang
menginfeksi tubuh akan segera dikenal dan menimbulkan sensitisasai
(kontak pertama kali), sehingga jika ada antigen yang sama masuk untuk
kedua kalinya, maka sistem imun akan segera mengenali dan
memberikan respon cepat untuk menghancurkan antigen tersebut.
Imunitas spesifik memiliki kekebalan yang diperantarai sel atau cell
mediated immunity (CMI) Bereaksi spesifik dengan limfosit B untuk
membentuk antibodi. Imun ini ada di dalam darah, limpa, dan jaringan
vaskuler dalam bentuk Imunoglobulin (Ig). Kekebalan spesifik dapat
dicapai melalui vaksinasi.
Referensi:
Sudiono, J. 2014. Sistem Kekebalan Tubuh. Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC.
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit
Erlangga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
208

Soal Nomor 25
Indikator Soal

:

Level Kognitif

:

Disajikan wacana tentang pengaruh SARS-Cov-2
terhadap produksi interferon (IFN), peserta didik
dapat menelaah peran IHN bagi tubuh pasien Covid19.
C5 (Menelaah)

Butir Soal:
Seorang peneliti bernama Terrier dan teman-temannya, melaporkan
bahwa pasien Covid-19 dalam kategori parah sering menunjukkan
penurunan produksi interferon (IFN) yang sangat besar. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, virus secara spesifik berhasil
mengganggu pertahanan seluler ini. Infeksi SARS-Cov-2 secara
signifikan akan mengurangi splicing (penyambungan), translasi, dan
transportasi protein dalam sel manusia, sehingga akan menekan respon
interferon.
Seorang pasien Covid-19 harus memiliki produksi interferon yang
cukup, karena….
A. IFN dapat menghancurkan SARS-Cov-2
B. IFN dapat mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat SARS-Cov-2
C. IFN dapat mencegah multiplikasi SARS-Cov-2
D. IFN memicu produksi antibodi untuk menghancurkan SARS-Cov-2
E. IFN dapat memicu komplemen untuk melisiskan SARS-Cov-2
Kunci: C
Interferon (IFN) merupakan salah satu zat antimikroba nonspesifik yang
dapat bekerja tanpa adanya interaksi antigen dan antibodi sebagai
pemicu. IFN ada di dalam tubuh dalam bentuk protein antivirus. Protein
ini dapat disintesis oleh sebagaian besar sel tubuh sebagai respons
terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas, dan stimulan kimia. IFN
berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Contoh IFN yaitu, IFN-α
(diproduksi oleh leukosit yang terinfeksi virus) dan IFN-β (diproduksi
oleh fibroblas yang terinfeksi virus).
Referensi:
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Anonim. 2020. Virus Corona disebut Lumpuhkan Kekebalan Tubuh
Manusia. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20201023203151-255-562205/virus-corona-disebutlumpuhkan-kekebalan-tubuh-manusia.
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RUBRIK PENILAIAN

A. LATIHAN SOAL
No. Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jawaban

B
B
C
D
D
B
A
C
E
D
Skor Total

Skor
B
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B. ULANGAN HARIAN
No.
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jawaban
D
E
C
C
E
A
B
C
D
E
A
A
D

Skor
B
S
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0

No.
Soal
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jawaban
C
B
C
E
A
B
B
E
E
C
E
C
Skor Total

Skor
B
S
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
100
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Lampiran 10. Hasil Validasi
a. Validator 1
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c. Validator 3
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e. Validator 5
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Lampiran 11. Tabulasi Data Hasil Validasi

a. Hasil Validasi Butir Soal Latihan
No.
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
̅ 𝒏𝒊
𝑿
̅
𝒙

Validator
1
4.86
4.86
4.14
4.57
4.71
4.14
5.00
5.00
5.00
4.43

Aspek Materi
Validator Validator
2
3
5
4.14
5
4.00
5
4.14
5
4.14
5
4.14
5
4.29
5
4.29
5
4.29
5
4.29
5
4.29
4.63

Validator
4
4.22
4.78
4.44
4.67
4.56
4.67
4.78
4.67
4.78
4.89

Validator
1
4.89
4.89
5
5
5
5
5
5
5
5

Skor Validator
Aspek Konstruksi
Validator Validator
2
3
5
4.44
5
4.44
5
4.33
5
4.33
5
4.44
5
4.33
5
4.22
5
4.22
5
4.22
5
4.22
4.74
4.72

Validator
4
4.22
4.78
4.44
4.67
4.56
4.67
4.78
4.67
4.78
4.89

Validator
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Aspek Bahasa
Validator Validator
2
3
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
5
4.5
4.80

Validator
4
4.75
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.5
4.75
4.75
4.75
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b. Hasil Validasi Butir Soal Ulangan Harian
No.
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
̅ 𝒏𝒊
𝑿

Skor Validator
Aspek Konstruksi

Aspek Materi

Aspek Bahasa

Validator
1

Validator
2

Validator
3

Validator
4

Validator
1

Validator
2

Validator
3

Validator
4

Validator
1

Validator
2

Validator
3

Validator
4

5.00
5.00
5.00
5.00
4.57
4.71
5.00
5.00
5.00
5.00
4.71
4.57
5.00
4.71
4.57
5.00
5.00
4.71
5.00
4.57
5.00
5.00
5.00
4.71
5.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.29
4.29
4.29
4.29
4.29
4.43
4.43
4.43
4.29
4.43
4.43
4.43
4.29
4.29
4.29
4.29
4.43
4.43
4.29
4.29
4.29
4.29
4.29
4.29
4.29

4.71
5.00
4.71
4.71
4.57
4.57
4.71
4.71
4.86
4.57
4.57
4.57
4.57
4.86
5.00
4.71
4.43
4.29
4.43
4.57
4.71
4.71
4.71
4.57
4.57

4.78
4.89
4.89
4.78
4.67
4.67
4.89
4.89
4.78
4.78
4.67
4.56
4.78
4.78
4.67
4.78
4.89
4.89
4.78
4.67
4.78
4.78
4.78
4.44
4.78

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11
4.11

4.78
4.78
4.67
4.56
4.56
4.44
4.33
4.33
4.33
4.33
4.44
4.67
4.56
4.56
4.22
4.22
4.33
4.33
4.33
4.44
4.67
4.67
4.56
4.44
4.44

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

5
5
5
5
4.75
4.75
4.5
4.5
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
5
5
5
5
4.75
4.5
4.5
4.5
4.5

4.71

4.58
4.67

4.74
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c. Hasil Validasi Materi Soal
Validator
1
2
5
4
̅ 𝒏𝒊
𝑿
̅
𝒙

Kesesuaian Materi
dengan SK & KD
4.5
5
4.25
4.25
4.50

Skor per Aspek
Keakuratan
Berpikir
Materi
Kritis
4.14
5.00
5.00
5.00
4.14
5.00
4.86
5.00
4.53
5
4.72

Tata Tulis
dan Bahasa
4.67
5.00
4.67
5.00
4.83

d. Hasil Validasi Media
Validator
6
2
4
̅
𝑿𝒏𝒊
̅
𝒙

Skor per Aspek
Tampilan
4.2
5.00
3.8
4.33

Organisasi
4.5
5.00
3.75
4.41
4.58

Konsistensi
5.00
5.00
5.00
5
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Lampiran 12. Hasil Analisis Kebutuhan Sekolah

1. Hasil Wawancara Pertama
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kroya
Nama Guru

: Kurnianingsih, S.Pd.

Aspek

Metode dan Model
Pembelajaran

a
b
c
1

2

3

Pertanyaan
Sudah berapa lama Ibu mengajar Biologi?
Ibu pernah mengajar di kelas berapa saja?
Saat ini Ibu menjadi guru biologi kelas berapa?
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan
metode/model pembelajaran yang bervariasi
dalam pembelajaran daring?
Metode/model pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan saat mengajar selama
pembelajaran luring dan daring?
Apakah model/metode pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran luring dan daring?
Jelaskan!

Jawaban
25 tahun (1995-2020)
X, XI, XII
XI dan XII
Ya, sudah cukup bervariasi.

Luring: Discovery learning, Project based learning, dan
Cooperative learning, Diskusi
Daring: Sole, Project based learning, Diskusi
Ya. Sejauh ini sudah cukup efektif. Model-model yang digunakan
saat pembelajaran luring cukup meningkatkan antusias siswa
dalam belajar. Siswa merasa senang ketika diberik sebuah proyek
karena mereka bebas berekspresi dan bereksperimen. Selain itu,
pembelajaran cooperative learning juga memudahkan siswa
dalam belajar, karena mereka bisa belajar dengan temanya.
Mereka saling bekerjasama untuk memahami materi yang harus
dipelajari.
Kalau selama belajar daring, anak lebih suka melakukan diskusi
secara tatap muka melalui video confference karena mereka bisa
lebih memahami materi, dan lebih mudah dalam bertanya kepada
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Aspek

Penggunaan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
(TIK)

Pertanyaan

4

Kesulitan apa saja yang Ibu temui selama proses
penerapan
metode/model
pembelajaran
tersebut?

5

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

6

Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran daring? (WAG,
google classroom, video conference, edmodo
dll)
Platform belajar online apa saja yang disepakati
sekolah?
Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah
mendukung penggunaan IT pada pembelajaran
daring? (wifi, kuota, komputer dll)

7
8

9

Jawaban
guru. Mereka juga merasa senang ketika diberikan tugas untuk
membuat sesuatu atau melakukan praktikum sederhana di rumah,
karena itu tidak membosankan.
Kesulitannya antara daring dan luring hampir sama, yaitu sulit
untuk mempertahan mood belajar siswa. Lalu, selama
pembelajaran daring ini juga terkendala oleh sinyal jaringan dan
kuota yang terkadang mengakibatkan siswa telat hadir atau tidak
bisa hadir mengikuti pembelajaran di dalam kelas.
Sejauh ini respon siswa baik. Siswa cenderung lebih antusias
untuk melakukan berbasis proyek atau kooperatif dibandingkan
diskusi.
LMS Sekolah, Zoom Meet, Google Classroom, WAG

LMS Sekolah dan Zoom

Di lingkungan sekolah sendiri, sarana dan prasarananya sudah
memadai. Sekolah menyediakan komputer dan akses wifi yang
baik. Fasilitas ini dapat diakses dan digunakan oleh seluruh warga
sekolah. Akan tetapi, kalau dilihat dari sisi siswa, masih ada siswa
yang
belum
memiliki
kelengkapan
IT
seperti
komputer/laptop/smartphone. Akses internet anak-anak kadang
juga tidak sebagus akses internet di sekolah.
Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru Dari sisi guru sendiri kesulitannya adalah sulit mencari media
selama penggunaan IT pada pembelajaran pembelajaran digital yang menarik, mudah dipahami, serta
daring?
mudah digunakan dan diakses oleh siswa. Terkadang beberapa
platform atau aplikasi belajar menarik perlu di download dan
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Aspek

Media Pembelajaran

Pertanyaan

10

11

12

13

Jawaban
disimpan di dalam ponsel. Siswa sering mengeluhkan kuota untuk
mendownload sumber dan ruang penyimpanan yang tidak cukup.
Beberapa platform juga ada yang berbayar, jadi harus benar-benar
memilih yang baik dan yang paling tepat.

Dari sisi siswa mungkin kendalanya ada pada ketersediaan
laptop/komputer/smarthpone dan kuota, serta kemampuan
mengoperasikan media pembelajaran digital. Sekolah sebenarnya
sudah menggunakan LMS sejak lama, namun tidak sepenuhnya
digunakan untuk belajar, jadi siswa harus beradaptasi lagi. Pada
awal pengalihan pembelajaran dari tatap muka di kelas menjadi
pembelajaran online menggunakan LMS, banyak siswa yang
tidak hadir dalam kelas online. Mereka mengeluh kesulitan
mengakses LMS dan belum paham bagaimana belajar melalui
LMS. Siswa harus dibimbing satu persatu.
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media Ya, sudah.
pembelajaran
yang
bervariasi
dalam
pembelajaran daring?
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu Luring: video interaktif, buku paket, PPT, virtual lab.
gunakan saat mengajar selama pembelajaran Daring: video interaktif, buku paket, PPT interaktif, virtual lab,
luring dan daring? Mengapa memilih media video presentasi, games.
tersebut?
Media-media tersebut dipilih karena menarik, mudah digunakan
dan mudah diakses.
Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu Guru rasa sejauh ini cukup efektif, karena siswa juga merasa
gunakan sudah efektif dalam menunjang antusias dan senang. Rata-rata hasil belajarnya juga cukup bagus.
pembelajaran daring? Jelaskan!
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama Kesulitannya itu ketika mencari dan menentukan medianya. Guru
proses penyusunan dan penerapan media harus memilih media yang mudah diakses oleh Guru dan oleh
pembelajaran daring tersebut?
siswa, agar pembelajaran lebih nyaman.
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Aspek
14
Evaluasi
Pembelajaran

15

Pertanyaan
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
media pembelajaran yang digunakan?
Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan selama pembelajaran luring dan
daring?

Jawaban
Antusias dan senang.
Evaluasinya biasanya dalam bentuk soal ujian atau proyek.
Evaluasinya berupa penilaian harian (pre-test /post-test/tugas)
dan penilaian akhir (UTS dan UAS). Ketika pembelajaran luring,
bentuk soal bisa bermacam-macam mulai dari pilihan ganda,
sebab-akibat, isian singkat, maupun essay. Tetapi ketika
pembelajaran daring, soal-soal ujian disepakati untuk diberikan
dalam bentuk pilihan ganda saja. Ini bertujuan untuk
memudahkan siswa dalam mengerjakan soal. Meskipun begitu,
guru tetap mengusahakan agar soal-soal yang diberikan tetap
sesuai dengan standar penilaian level kognitif yang ada.
Pada materi tertentu, siswa juga diberikan tugas untuk membuat
proyek. Saat pembelajaran luring, proyek yang diberikan lebih
bervariatif dan level kesulitannya juga lebih tinggi, namun saat
pembelajaran daring, proyek yang diberikan adalah proyekproyek sederhana. Harapannya, siswa bisa mengimplementasikan
ilmu yang didapatkannya selama mengikuti pembelajaran daring
untuk membuat sebuah produk atau karya dengan alat dan bahan
sederhana yang ada dilingkungan sekitarnya. Produk tersebut
diharapkan juga tidak hanya digunakan sebagai bahan penilaian,
tetapi bisa dimanfaatkan siswa di kehidupan sehari-hari.

16

Evaluasi daring diberikan melalui LMS/Google form/Quizzis.
Penilaian afektif dilakukan dengan jurnal sikap. Penilaian
psikomotrik diambil dari hasil unjuk kerja.
Apakah alat evaluasi pembelajaran yang Alat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran luring sudah
Bapak/Ibu
gunakan
sudah
memenuhi cukup memenuhi capaian kompetensi yang diharapkan. Akan
pencapaian kompetensi yang diharapkan?
tetapi, dalam pembelajaran daring ada beberapa kompetensi yang

254

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Aspek

Pertanyaan

17

Motivasi Belajar
Siswa

18

Materi Pembelajaran

19

Jawaban
memang sulit untuk dicapai menggunakan pembelajaran daring,
seperti penilaian keterampilan praktikum.
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama Kesulitannya adalah saat membuat soal. Apalagi pembelajaran
proses penyusunan dan penerapan alat evaluasi daring soal evaluasi disepakati untuk disajikan dalam bentuk
pembelajaran daring tersebut?
pilihan ganda. Guru harus membuat soal-soal dengan level
kognitif tinggi agar bisa mengasah keterampilan berpikir siswa
dan terhindar dari kecurangan. Tuntutan kurikulum 2013 untuk
menyajikan soal-soal HOTS dalam evaluasi juga menjadi salah
satu kendalanya. Guru belum terbiasa membuat soal-soal HOTS
dan siswa juga belum terbiasa untuk mengerjakan soal dengan
tipe tersebut. Contoh-contoh soal HOTS juga masih sedikit. Jika
guru hanya membuat soal-soal tipe LOT, maka siswa hanya akan
memiliki keterampilan dasar saja, yaitu mengingat, mejelaskan,
dan memahami. Penggunaan soal LOT juga rawan kecurangan,
apalagi jawaban bisa saja sudah tertulis di bahan belajar. Siswa
hanya tinggal menyalin saja.
Bagaimana motivasi belajar siswa selama Guru rasa motivasi belajar siswa lebih tinggi ketika pembelajaran
pembelajaran luring dan daring?
luring dibandingkan daring. Saat pembelajaran luring, ada
interaksi langsung secara tatap muka antara guru dengan siswa
dan siswa dengan siswa lainnya. Hal ini memicu semangat siswa
untuk datang belajar sekolah. Selama pembelajaran daring,
motivasi belajar siswa terlihat menurun, karena banyak yang
mengeluhkan kalau mereka sulit memahami materi jika tidak
melihat gurunya menjelaskan materi. Selain itu, interaksi dengan
guru dan teman-teman sebayanya juga semakin terbatas. Capaian
hasil belajar siswa selama pembelajaran daring maupun luring
menunjukkan hasil yang cukup baik. Ketuntasan Ulangan Harian
mencapai 70%, Tugas 80%, Ujian Semester 65%.
Materi pembelajaran apa yang dirasa sulit
Kelas X : Virus
untuk diajarkan selama pembelajaran daring?
Kelas XI : Sistem Kekebalan Tubuh
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Aspek

Pertanyaan

20

21

Pertanyaan Terkait
Pengembangan

22

Jawaban
Kelas XII : Hereditas, Metabolisme Sel
Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
Kelas X : Virus merupakan materi yang abstrak, sulit
sulit?
dibayangkan dan objek bahasannya adalah objek renik yang tidak
kasat mata.
Kelas XI : Materi Sistem Kekebalan tubuh melibatkan proses,
istilah-istilah sulit (banyak bahasa biologi dalam dunia
kedokteran), abstrak dan hafalan, materi sulit namun waktu
terbatas.
Kelas XII : Materi hereditas terlalu abstrak, banyak hitungan, sulit
dihafalkan, dan banyak hafalan. Materi metabolisme juga sulit
karena melibatkan proses-proses yang abstrak, banyak hafalan
dan konsep, serta banyak istilah-istilah biologi yang sulit
dipahami.
Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan
Untuk materi-materi yang mempelajari objek renik atau kasat
tersebut?
mata, biasanya guru menggunakan tambahan video atau virual
lab. Materi-materi yang banyak menghafal biasanya guru
membuat games. Guru juga biasanya membuat jembatan keledai
untuk menghafal proses. Guru selalu mengupayakan untuk
menggunakan banyak media belajar dan model pembelajaran
yang menarik dan sesuai, agar motivasi belajar siswa dapat
meningkat dan siswa mudah memahami materi.
Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran 1. Media Interaktif. Sekolah membutuhkan media interaktif
apa yang perlu dikembangkan untuk menunjang
yang melibatkan siswa untuk memvisualisasikan materipembelajaran daring? Berikan alasannya!
materi yang abstrak dan banyak agar tidak pembelajaran tidak
monoton.
2. Soal-soal Evaluasi, alasannya karena sekolah membutuhkan
soal-soal evaluasi tipe HOTS untuk digunakan dalam ujian,
agar lebih mengasah keterampilan berpikir siswa dan
mengurangi kecurangan dalam pekerjaan. Akan tetapi,
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Aspek

Pertanyaan

Jawaban
contoh-contoh yang ada masih sedikit, sehingga belum bisa
dimanfaatkan secara optimal.

2. Hasil Wawancara Kedua
Nama Sekolah

: SMA Xaverius Pringsewu

Nama Guru : Lusia Kadarwati, S. Pd.
Aspek

Metode dan Model
Pembelajaran

a
b
c
1

2

3

Pertanyaan
Sudah berapa lama Ibu mengajar Biologi?
Ibu pernah mengajar di kelas berapa saja?
Saat ini Ibu menjadi guru biologi kelas berapa?
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan
metode/model pembelajaran yang bervariasi
dalam pembelajaran daring?
Metode/model pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan saat mengajar selama
pembelajaran luring dan daring?
Apakah model/metode pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran luring dan daring?
Jelaskan!

Jawaban
22 tahun
X, XI, XII
XII
Ya, sudah cukup bervariasi.

Model pembelajaran interaktif (Interactive Learning Model)

Ya. Sejauh ini sudah cukup efektif.
Model pembelajaran ini merangsang siswa untuk bertanya dan
menemukan jawaban mereka sendiri, siswa leluasa belajar
mandiri dan terus maju sesuai kemampuannya dengan bantuan
dan arahan dari guru. Pertanyaan yang muncul dari siswa dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal
siswa. Disini guru berperan untuk membimbing siswa agar
pertanyaan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran.
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Aspek
4

5
Penggunaan
Teknologi Informasi
dan
Komunikasi
(TIK)

6

7

8

9

Pertanyaan
Jawaban
Kesulitan apa saja yang Ibu temui selama proses Model pembelajaran interaktif membutuhkan tatap muka, namun
penerapan
metode/model
pembelajaran kendalanya adalah sulit sinyal. Ketika menggunakan zoom lebih
tersebut?
sulit lagi, sebagian besar siswa mengatakan sulit sinyal/jaringan
dan boros kuota internet. Terkadang siswa juga masih ngantuk
karena kurang motivasi dan pengawasan dari orang tua, waktu
yang terbatas.
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan Sejauh ini respon siswa baik. Mereka tetap semangat belajar.
metode/model pembelajaran yang digunakan?
Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan - WA grup
dalam proses pembelajaran daring? (WAG, - WA japri (VC)
google classroom, video conference, edmodo - Google classroom
dll)
- Zoom
Platform belajar online apa saja yang disepakati - WA grup
sekolah?
- WA japri (VC)
- Google classroom
Zoom
Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah Sudah mendukung dengan baik, namun terkadang tetap
mendukung penggunaan IT pada pembelajaran terkendala sinyal/jaringan (jika ada gangguan central) sebagai
daring? (wifi, kuota, komputer dll)
pendukung utama.
Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru - Kesulitan dari sekolah pernah ada (ketika ada gangguan
selama penggunaan IT pada pembelajaran
jaringan secara sentral dan kita tidak bisa berbuat apa-apa)
daring?
- Banyak siswa yang mengatakan kendala letak rumah yang
terlalu terpencil, sehingga tidak dapat melakukan
pembelajaran daring dengan lancar.
- Banyak siswa yang mengatakan mahalnya harga kuota
internet terutama untuk beberapa aplikasi (video, zoom dll)
- Kesulitan tetap pada siswa siswi, karena pembelajaran daring
tetap membutuhkan kedisiplinan, kesadaran/niat dari hati
untuk tetap mengikuti pembelajaran dengan setia, butuh
dukungan dari orang tua.
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Aspek
Media Pembelajaran

10

11

Pertanyaan
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media
pembelajaran
yang
bervariasi
dalam
pembelajaran daring?
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan saat mengajar selama pembelajaran
luring dan daring? Mengapa memilih media
tersebut?

Jawaban
Ya, sudah.

-

12

13

14
Evaluasi
Pembelajaran

15

Buku acuan yang mendukung
Power point untuk ringkasan materi penting, menampilkan:
gambar, bagan, uraian singkat.
Video pembelajaran/ gambar animasi bergerak yang
mendukung penjelasan sebuah proses.
Peragaan langsung dengan gerak tangan, atau benda yang ada
di dalam dan di sekitar kelas.

Selama ini media tersebut sangat mendukung, karena sederhana,
mudah dibuat mudah dipahami, dan sebagian besar siswa
mengatakan merasa bisa memahami materi sulit tersebut.
Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu Sejauh ini sudah efektif
gunakan sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran daring? Jelaskan!
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama Kesulitannya itu ketika mencari dan menentukan medianya. Guru
proses penyusunan dan penerapan media harus memilih media yang mudah diakses oleh Guru dan oleh
pembelajaran daring tersebut?
siswa, agar pembelajaran lebih nyaman.
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan Antusias dan senang.
media pembelajaran yang digunakan?
Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu - Mengambil nilai dari uji lisan/ saat pembelajaran interaktif.
gunakan selama pembelajaran luring dan - Memberikan tugas berkelompok, untuk didiskusikan dengan
daring?
metode tutor sebaya.
- Memberikan tugas pribadi dari materi terkait yang dapat
dikerjakan di luar kelas ataupun di rumah.
- Mengadakan Tagihan Harian untuk materi terkait, biasanya
berupa soal pilihan ganda supaya jumlah soal bisa banyak
dan sebarannya merata.
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Aspek

Pertanyaan

16

17

Motivasi
Siswa

Belajar

18

Materi Pembelajaran

19

20

Jawaban
- Mengadakan praktikum sederhana yang mendukung.
Apakah alat evaluasi pembelajaran yang Ya, sudah.
Bapak/Ibu
gunakan
sudah
memenuhi
pencapaian kompetensi yang diharapkan?
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama Kesulitannya adalah contoh soal HOTS sedikit.
proses penyusunan dan penerapan alat evaluasi
pembelajaran daring tersebut?
Bagaimana motivasi belajar siswa selama Sebagian siswa tetap semangat (motivasi tinggi), namun sebagian
pembelajaran luring dan daring?
lagi seakan merasa kesulitan bahkan seolah pasrah dan menyerah,
ketika ditanya mengerti atau belum mereka mengatakan setengah
mengerti dan biasanya hanya sekitar 25% dari jumlah siswa yang
dapat menjawab benar saat guru interaktif melemparkan
pertanyaan sekitar proses pembelajaran dari materi tersebut.
Materi pembelajaran apa yang dirasa sulit
Kelas X: Materi Klasifikasi Makhluk Hidup
untuk diajarkan selama pembelajaran daring?
Kelas XI: Materi Sistem Koordinasi
Kelas XII; Metabolisme dan Substansi Genetik
Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
Kelas X:
sulit?
Materi Klasifikasi Makhluk Hidup. Karena materinya sangat
banyak, beragam, dan banyak menggunakan bahasa latin.
Kelas XI:
Materi Sistem Koordinasi. Karena materinya rumit dan banyak
istilah asing dalam bahasa latin, guru juga sulit membawa siswa
untuk memahami alur jalannya sistem syaraf karena alur syaraf
sangat cepat yaitu dalam hitungan detik.
Kelas XII.
Materi Metabolisme dan Substansi Genetik. Materi ini menjadi
rumit karena kita harus membayangkan sebuah proses yang
terjadi di dalam organel sel, suatu proses yang terjadi dengan
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Aspek

Pertanyaan

21

Upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi
masalah tersebut?

Jawaban
sangat cepat. Tidak terlihat dan sulit untuk dirasakan. Dan kedua
materi ini belum dipelajari di tingkat SMP sehingga menjadi
pengalaman baru bagi siswa.
Materi Klasifikasi Makhluk Hidup
Menggunakan metode praktik langsung, yaitu mencari dan
menemukan spesies, melakukan identifikasi spesies dan
mengklasifikasi.
Materi Sistem Koordinasi
Memotivasi siswa untuk banyak membaca (beberapa harus
dihafalkan dan dipahami), kemudian dalam proses pembelajaran,
guru menjelaskan dan membawa siswa memahami kerja system
syaraf seperti alur air mengalir, seolah-oleh terlihat dari start
sampai finish.

Pertanyaan Terkait
Pengembangan

22

Materi Metabolisme dan Substansi Genetik
Memotivasi siswa untuk banyak membaca (beberapa harus
dihafalkan dan dipahami), guru membuat alat peraga atau
memperagakan proses yang terjadi dengan gerakan tangan atau
gerakan tubuh serta menjelaskan menggunakan bagan.
Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran  Buku elektronik yang mendukung
apa yang perlu dikembangkan untuk menunjang  Ringkasan materi untuk diberikan kepada siswa
pembelajaran daring? Berikan alasannya!
 Power point untuk ringkasan materi penting, menampilkan:
gambar, bagan, uraian singkat.
 LKS dan Penuntun Praktikum yang disederhanakan namun
tidak mengurangi kualitas materi pelajaran yang harus
disampaikan.
 Mengembangkan google form
 Membuat contoh-contoh soal HOTS
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Aspek

Pertanyaan
Jawaban
Bagaimana capaian hasil belajar siswa pada Capaian Kognitif:
materi/KD yang dirasa sulit tersebut? (kognitif, Saat dilakukan penilaian lisan interaktif, hanya sekitar 25% siswa
afektif dan psikomotor)
yang mencapai pemahaman yang baik. Saat penilaian tertulis
(data dari sekitar 5 tahunan) hanya sekitar 25% siswa yang
mencapai nilai sama dengan atau diatas KKM (dengan metode
yang dibuat berbeda atau bervariasi, hasilnya tetap belum
menunjukkan peningkatan yang signifikan).
Capaian Afektif
Dilihat dari pengalaman selama beberapa tahun: 25% dari jumlah
siswa mendapat nilai tinggi 50% dari jumlah siswa mendapat nilai
sedang 25% dari jumlah siswa mendapat nilai rendah.
Capaian Psikomotorik
Umumnya baik, bisa mencapai nilai rata-rata 85, hal ini sangat
terkait dengan kesukaan/ minat siswa dalam praktikum.

3. Hasil Wawancara Ketiga
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Depok
Nama Guru

: Sukma Ridarwati, S. Pd.

Aspek

Metode dan Model
Pembelajaran

a
b
c
1

Pertanyaan
Sudah berapa lama Ibu mengajar Biologi?
Ibu pernah mengajar di kelas berapa saja?
Saat ini Ibu menjadi guru biologi kelas berapa?
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan
metode/model pembelajaran yang bervariasi
dalam pembelajaran daring?

Jawaban
30 tahun
X, XI, XII
X, XI, XII
Ya, sudah cukup bervariasi.
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Aspek
2

3

4

5
Penggunaan
Teknologi Informasi
dan
Komunikasi
(TIK)

6

7
8

9

Media Pembelajaran

10

Pertanyaan
Metode/model pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan saat mengajar selama
pembelajaran luring dan daring?
Apakah model/metode pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran luring dan daring?
Kesulitan apa saja yang Ibu temui selama proses
penerapan
metode/model
pembelajaran
tersebut?

Jawaban
Diskusi dan ceramah

Ya. Sejauh ini sudah cukup efektif.

Kesulitannya antara daring dan luring hampir sama, yaitu sulit
untuk mempertahan mood belajar siswa. Lalu, selama
pembelajaran daring ini juga terkendala oleh sinyal jaringan dan
kuota yang terkadang mengakibatkan siswa telat hadir atau tidak
bisa hadir mengikuti pembelajaran di dalam kelas.
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan Sejauh ini respon siswa baik. Siswa senang selama belajar dan
metode/model pembelajaran yang digunakan?
antusias.
Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan Etmodo, Baldicom, Google Classroom
dalam proses pembelajaran daring? (WAG,
google classroom, video conference, edmodo
dll)
Platform belajar online apa saja yang disepakati Etmodo
sekolah?
Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah Ya, sudah bagus. Sekolah menyediakan komputer dan akses wifi
mendukung penggunaan IT pada pembelajaran yang baik. Fasilitas ini dapat diakses dan digunakan oleh seluruh
daring? (wifi, kuota, komputer dll)
warga sekolah.
Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru Dari sisi guru sendiri kesulitannya adalah sulit mencari media
selama penggunaan IT pada pembelajaran pembelajaran digital yang menarik, mudah dipahami, serta
daring?
mudah digunakan dan diakses oleh siswa.
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media Variasi medianya belum banyak karena keterbatasan akses.
pembelajaran
yang
bervariasi
dalam
pembelajaran daring?
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Aspek
11

12

13

14
Evaluasi
Pembelajaran

15

16

17

Motivasi
Siswa

Belajar

18

Pertanyaan
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan saat mengajar selama pembelajaran
luring dan daring? Mengapa memilih media
tersebut?
Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran daring? Jelaskan!
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan media
pembelajaran daring tersebut?
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
media pembelajaran yang digunakan?
Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan selama pembelajaran luring dan
daring?
Apakah alat evaluasi pembelajaran yang
Bapak/Ibu
gunakan
sudah
memenuhi
pencapaian kompetensi yang diharapkan?
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan alat evaluasi
pembelajaran daring tersebut?

Jawaban
Luring: video interaktif, buku paket, PPT
Daring: PPT, Video dari Youtube/Quipper

Guru rasa sejauh ini cukup efektif, siswa juga bisa paham dengan
baik.
Kesulitannya itu ketika mencari dan menentukan medianya. Guru
harus memilih media yang mudah diakses oleh Guru dan oleh
siswa, agar pembelajaran lebih nyaman.
Antusias dan senang.
Luring: Penilaian harian, ujian semester
Daring: kuis, assessment, tugas melalui google classroom atau
etmodo.
Alat evaluasi yang digunakan belum memenuhi target jumlah soal
HOTS. Bentuk soal Pilihan Ganda (25% HOTS, 57% LOT).

Kesulitannya adalah saat membuat soal. Apalagi pembelajaran
daring soal evaluasi disepakati untuk disajikan dalam bentuk
pilihan ganda. Guru harus membuat soal-soal dengan level
kognitif tinggi agar bisa mengasah keterampilan berpikir siswa
dan terhindar dari kecurangan. Contoh-contoh soal HOTS juga
masih sedikit. Penggunaan soal LOT juga rawan kecurangan,
apalagi jawaban bisa saja sudah tertulis di bahan belajar. Siswa
hanya tinggal menyalin saja. Guru juga mengaku kesulitan
mengoreksi jawaban.
Bagaimana motivasi belajar siswa selama Motivasi belajar siswa saat daring lebih rendah daripada saat
pembelajaran luring dan daring?
luring, karena siswa tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru
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Aspek

Pertanyaan

Materi Pembelajaran

19

Materi pembelajaran apa yang dirasa sulit
untuk diajarkan selama pembelajaran daring?

20

Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
sulit?

21
Pertanyaan Terkait
Pengembangan

22

Jawaban
dan teman-teman sebayanya. Meskipun begitu, mereka selalu
berusaha untuk aktif dalam kelass.
Kelas X : tidak ada
Kelas XI : Sistem Kekebalan Tubuh
Kelas XII : Sintesis Protein dan Genetika
Materi Sistem Kekebalan Tubuh dan Sintesis Protein banyak
bersifat konseptual dan banyak mekanisme yang harus di hafal.
Bahasa-bahasa yang digunakan juga cukup sulit dipahami oleh
siswa SMA.
Genetika merupakan materi yang abstrak, banyak hitungan, sulit
dihafalkan, dan banyak hafalan.

Waktu yang terbatas membuat penjelasan juga terbatas. Nilai
ulangan harian pada materi-materi juga rendah.
Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan Guru memberikan video penjelasan
tersebut?
Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran
- Soal-soal evaluasi tipe HOTS
apa yang perlu dikembangkan untuk menunjang
- Panduan praktikum pembelahan sel
pembelajaran daring? Berikan alasannya!
- Panduan praktikum pembelahan sel

4. Hasil Wawancara Keempat
Nama Sekolah : SMA Tarsisius Vireta
Nama Guru

: Sri Prihartini, S. Pd.

Aspek
a
b
c

Pertanyaan
Sudah berapa lama Ibu mengajar Biologi?
Ibu pernah mengajar di kelas berapa saja?
Saat ini Ibu menjadi guru biologi kelas berapa?

Jawaban
23 tahun
X, XI, XII
X, XI, XII
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Aspek
Metode dan Model
Pembelajaran

1

2

3

4

5
Penggunaan
Teknologi Informasi
dan
Komunikasi
(TIK)

6

7
8

9

Pertanyaan
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan
metode/model pembelajaran yang bervariasi
dalam pembelajaran daring?
Metode/model pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan saat mengajar selama
pembelajaran luring dan daring?
Apakah model/metode pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran luring dan daring?
Jelaskan!
Kesulitan apa saja yang Ibu temui selama proses
penerapan
metode/model
pembelajaran
tersebut?
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
metode/model pembelajaran yang digunakan?
Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran daring? (WAG,
google classroom, video conference, edmodo
dll)
Platform belajar online apa saja yang disepakati
sekolah?
Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah
mendukung penggunaan IT pada pembelajaran
daring? (wifi, kuota, komputer dll)
Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru
selama penggunaan IT pada pembelajaran
daring?

Jawaban
Kurang bervariasi. Hanya menggunakan satu atau dua
metode/model pembelajaran saja.
Luring: Jigsaw, Diskusi
Daring: Diskusi
Ya. Sejauh ini sudah cukup efektif. Siswa bisa mengikuti
pembelajaran dengan baik dan memahami materi dengan baik.

Belum ada kesulitan. Selama ini masih lancar dan semangat
belajar siswa juga masih baik.
Sejauh ini respon siswa baik. Mereka melakukan pembelajaran
dengan baik dan penuh suka cita.
Google form, google clasroom, zoom meeting

Google classroom
Akses IT mudah. Sekolah memiliki wifi yang memadai. Siswa
juga diberikan subsidi kuota.
Penggunaan IT sudah sangat baik, jadi belum ada kesulitan.
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Aspek
Media Pembelajaran

10

11

12

13

14
Evaluasi
Pembelajaran

15

16

17

Motivasi
Siswa

Belajar

18

Pertanyaan
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media
pembelajaran
yang
bervariasi
dalam
pembelajaran daring?
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan saat mengajar selama pembelajaran
luring dan daring? Mengapa memilih media
tersebut?
Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran daring? Jelaskan!
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan media
pembelajaran daring tersebut?
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
media pembelajaran yang digunakan?
Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan selama pembelajaran luring dan
daring?
Apakah alat evaluasi pembelajaran yang
Bapak/Ibu
gunakan
sudah
memenuhi
pencapaian kompetensi yang diharapkan?

Jawaban
Ya, sudah.

Luring: video interaktif, buku paket, PPT
Daring: PPT recording, video dari youtube
Media-media tersebut dipilih karena menarik, mudah digunakan
dan mudah diakses.
Siswa merasa nyaman belajar dengan media tersebut. Guru juga
sudah berusaha untuk sekreatif mungkin dan menurutnya itu
efektif untuk pembelajaran.
Kesulitannya belum ada.

Antusias dan senang.
Kuis dan tugas menggunakan
menggunakan whatsapp call

google

form, tes

lisan

Alat evaluasi belum sepenuhnya memenuhi pencapaian
kompetensi yang diharapkan. Instrumen evaluasi baru menilai
sebatas level kognitif C1-C3. Soal-soal ujian masih pada level
LOT. Siswa jadi rentan untuk mencontek dan melakukan copy
paste jawaban dari google.
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama Kesulitannya adalah saat membuat soal HOTS karena contoh
proses penyusunan dan penerapan alat evaluasi sedikit dan guru belum terbiasa membuatnya.
pembelajaran daring tersebut?
Bagaimana motivasi belajar siswa selama Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran luring maupun daring
pembelajaran luring dan daring?
masih baik.
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Aspek
Materi Pembelajaran

19

20

Pertanyaan
Materi pembelajaran apa yang dirasa sulit
untuk diajarkan selama pembelajaran daring?

Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
sulit?

Jawaban
Kelas X : Virus
Kelas XI : Sistem Kekebalan Tubuh, Sistem Syaraf, Sistem
Reproduksi Manusia
Kelas XII : Hereditas
Virus merupakan materi yang abstrak, sulit dibayangkan dan
objek bahasannya adalah objek renik yang tidak kasat mata.
Materi Sistem Kekebalan tubuh melibatkan proses dan banyak
menggunakan bahasa ilmiah kedokteran. Topik imuno globulin
juga sangat sulit, karena pembahasannya terlalu kompleks.
Materi Sistem Syaraf dan Sistem Reproduksi manusia merupakan
materi yang banyak hafalan dan banyak menampilkan proses atau
mekanisme yang abstrak. Siswa juga masih malu-malu untuk
belajar tentang sistem reproduksi manusia.

21

Pertanyaan Terkait
Pengembangan

22

Materi hereditas banyak hitungan, sulit dihafalkan, dan banyak
hafalan.
Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan
Membuat video pembelajaran, lagu-lagu tentang materi yang
tersebut?
sulit, video, PPT interaktif, melakukan presentasi, membuat video
demonstrasi, menggunakan alat peraga.
Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran - Kumpulan soal-soal HOTS yang banyak, agar bisa
apa yang perlu dikembangkan untuk menunjang
mengetahui kemampuan siswa dengan lebih baik dan siswa
pembelajaran daring? Berikan alasannya!
tidak menyalin jawaban dari google. Harapannya soal-soal
yang dibuat benar-benar jarang atau bahkan belum ada di
google.
- Mengembangkan modul materi Hukum Mendel
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5. Hasil Wawancara Kelima
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bunyu
Nama Guru

: Sri Supadmi, S. Pd.

Aspek

Metode dan Model
Pembelajaran

a
b
c
1

2

3

4

5

Penggunaan
Teknologi Informasi

6

Pertanyaan
Sudah berapa lama Ibu mengajar Biologi?
Ibu pernah mengajar di kelas berapa saja?
Saat ini Ibu menjadi guru biologi kelas berapa?
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan
metode/model pembelajaran yang bervariasi
dalam pembelajaran daring?
Metode/model pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan saat mengajar selama
pembelajaran luring dan daring?
Apakah model/metode pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah efektif dalam
menunjang pembelajaran luring dan daring?
Jelaskan!
Kesulitan apa saja yang Ibu temui selama proses
penerapan
metode/model
pembelajaran
tersebut?

Jawaban

X dan XII
Belum

Biasanya hanya mengunakan model pembelajaran discovery
learning dan scientific approach.
Iya, karena dengan model discovery learning siswa akan
memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya
itu tidak melalui pemberitahuan melainkan dengan cara
ditemukan sendiri.
Menentukan model/metode pembelajaran yang cocok digunakan
untuk pembelajaran daring agar menarik minat siswa untuk
belajar dan tidak bosan.

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

Saat disuruh untuk melakukan eksplorasi sendiri siswa
terasa antusias.
Guru juga memberikan batas waktu untuk melakukan
elsplorasi sehingga pembelajaran dapat dilakukan sesuai
dengan jadwalnya.
Platform apa saja yang Bapak/Ibu gunakan WAG, google classroom, google meet.
dalam proses pembelajaran daring? (WAG,
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dan
(TIK)

Aspek
Komunikasi
7
8

9

Media Pembelajaran

10

11

12

Pertanyaan
Jawaban
google classroom, video conference, edmodo
dll)
Platform belajar online apa saja yang disepakati WAG, google classroom, google meet.
sekolah?
Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah Mendukung. Sekolah menyediakan komputer dadn wifi.
mendukung penggunaan IT pada pembelajaran
daring? (wifi, kuota, komputer dll)
Kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru Guru:
selama penggunaan IT pada pembelajaran - Minat pembelajaran siswa yang kurang, sehingga guru
daring?
harus mencari alternatif agar siswa tidak bosan dalam
pembelajaran seperti mengganti platfrom pembelajaran ex:
minggu ini pake wag minggu depan mengunakan GM
- Kurang mengerti mengunakan aplikasi
Siswa
- Keterbatasan kuota, karena siswa belajar bukan hanya 1
mata pelajaran saja.
- Minat belajar yang kurang.
Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media Ya, sudah.
pembelajaran
yang
bervariasi
dalam
pembelajaran daring?
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu PPT, membuat animasi sendiri, video game, kuis dengan
gunakan saat mengajar selama pembelajaran aplikasi quizzis, video game.
luring dan daring? Mengapa memilih media
tersebut?
Apakah media pembelajaran yang Bapak/Ibu Iya sudah.
gunakan sudah efektif dalam menunjang
pembelajaran daring? Jelaskan!
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Aspek
13

14
Evaluasi
Pembelajaran

Motivasi
Belajar
Siswa
Materi Pembelajaran

15

Pertanyaan
Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu temui selama
proses penyusunan dan penerapan media
pembelajaran daring tersebut?
Bagaimana respon siswa terhadap penggunanan
media pembelajaran yang digunakan?
Bentuk evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu
gunakan selama pembelajaran luring dan
daring?

-

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

Antusias, karena siswa bebas bereksplorasi.
-

Kognitif: dengan memberi soal berupa PG, Essai, dan
uraian.
- Psikomotor: Hasil praktikum
- Afektif: keaktifan saat pembelajaran daring maupun
menjawab pertanyaan saat ditunjuk.
- Saat mengunakan GM prestasi belajar rendah karena saat
pembelajaran banyak siswa yang pasif
- Saat mengunakan WAG prestasi belajar naik banyak siswa
yang aktiv saat diskusi dan saat ulangan harian nilai lebih
tinggi dibandingkan sebelumnya.
KD dari pembelajaran yang diajarkan hanya diberikan secara
terbatas karena keterbatasan waktu, kemudian materi yang
diberikan hanya yang dasar saja.

16

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

17

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

18

Bagaimana motivasi belajar siswa selama Motivasi belajar baik.
pembelajaran luring dan daring?
Materi pembelajaran apa yang dirasa sulit
Kelas X : Protista
untuk diajarkan selama pembelajaran daring?
Kelas XI : Sel
Kelas XII : Metabolisme Sel
Mengapa materi pembelajaran tersebut dirasa
Kelas X : karena media pembelajarannya yang sulit
sulit?
Kelas XI : karena materi yang lumayan banyak dan abstrak
sehingga butuh waktu untuk menjelaskan sedangkan saat daring
sulit untuk dilakukan.

19

20
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Aspek

Pertanyaan

21
Pertanyaan Terkait
Pengembangan

22

Jawaban
Kelas XII : karena materi yang dianggap sulit seperti Enzim,
respirasi dan fotosintesis. Selain itu, pada materi ini juga banyak
mempelajari proses, jalur, siklus dan reaksi- reaksi dalam
metabolisme sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang baik
untuk dapat menjelaskan materi.
Memberikan video.

Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan
tersebut?
Menurut Bapak/Ibu perangkat pembelajaran Video pembelajaran, karena video pembelajaran sangat
apa yang perlu dikembangkan untuk menunjang membantu guru untuk menjelaskan maksud materi terutama
pembelajaran daring?
materi yang sulit dimengerti oleh siswa.
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