
Lampiran 3 

Intrumen Evaluasi 

 
Satuan Pendidikan : SMAN 2 Unggulan Talang Ubi 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Kelas / Semester : XII Mipa 1 / Ganjil 
Kompetensi Dasar : 3.4 Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan  

  sifat dari induk kepada keturunannya. 
Kurikulum  : 2013 
Penyusun  : Erwin Saputra, S.Pd. 
 

A. Kisi-Kisi Soal 
NO KOMPETENSI  

DASAR 

IPK MATERI INDIKATOR SOAL LEVEL 

KOGNITIF 

Skor BENTUK 

SOAL 

NO 

SOAL 

1 3.4 Menganalisis 

proses pembelahan sel 

sebagai dasar penurunan 

sifat 

dari induk kepada 

keturunannya 

Menganalisis fase pada 

pembelahan mitosis 

Mitosis Disajikan gambar siklus 

interfase, peserta didik 

dapat menganalisis volume 

materi genetic (DNA) 

dengan benar. 

C4 1 Pilihan 

Ganda 

1 

2 Menganalisis fase pada 
pembelahan mitosis 

Mitosis Disajikan data ketika sel 

sedang membelah, 

peserta didik dapat 

menganalisis tahapan 

profase mitosis dengan 

benar. 

C4 1 Pilihan 

Ganda 

2 

3 Menganalisis fase pada 

pembelahan meiosis 

Meiosis Disajikan gambar 

pembelahan meiosis, 

peserta didik dapat 

menganalisis jenis 

pembelahan dan fase 

pembelahan dengan tepat. 

C4 1 Pilihan 

Ganda 

3 



4 Menganalisis fase pada 

pembelahan meiosis 

Meiosis Disajikan karakter tentang 

pembelahan sel meiosis, 

peserta didik dapat 

menganalisis fase yang 

membentuk sel rekombinan 

dengan benar. 

  

C4 1 Pilihan 

Ganda 

4 

5 Membandingkan fase 

pembelahan mitosis dan 

meiosis. 

Hasil 

Pengamatan 

Pembelahan 

sel 

Disajikan data hasil 

pengamatan pembelahan 

sel ujung akar bawang 

merah, peserta didik dapat 

menyimpulkan data 

pembelahan sel dengan 

benar. 

C5 1 Pilihan 

Ganda 

5 

6  Membandingkan fase 

pembelahan mitosis dan 

meiosis. 

Perbandingan 

Karakter 

Mitosis dan 

Meiosis 

Disajikan beberapa 

karakter pembeda antara 

pembelahan mitosis dan 

meiosis berdasarkan 

tempat terjadinya, jumlah 

kromosom, jumlah sel anak 

yang dihasilkan, jenis 

kromatid pada tahap 

metaphase, jumlah 

pembelahan, dan 

fungsinya, peserta didik 

dapat membandingkan 

mitosis dengan meiosis 

berdasarkan karakter 

jumlah sel anak dan jumlah 

kromosom yang dihasilkan 

dengan benar 

C5 5 Esai 6 

 



B. Kartu Soal 

Mata Pelajaran Biologi 

Kelas/Semester XII/ Ganjil 

Kurikulum 2013 

KD Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya 

Indikator Soal Disajikan gambar siklus interfase, peserta didik dapat menganalisis volume materi genetic (DNA) dengan benar. 

Level Kognitif C4 (menganalisis) 

Kontruksi Soal 

1. Perhatikan bagan siklus sel berikut ini. 

 

Analisis yang tepat bahwa sel akan memiliki volume materi genetic (DNA) dua kali lipat dari keadaan semula terjadi pada tahap… 

A.  Sitokinesis,G1, S, G2 
B.  S, G2, Profase, Metafase 
C.   Metafase, Anfase, Telofase, Sitokinesis 
D.  G1 dan S saja 

      E.   S dan G2 saja 

Kunci B 

Penjelasan Volume DNA akan meningkat 2 kali lipat pada fase S,G2, Profase, Metafase. Berkurang saat Anafase 

 



Mata Pelajaran Biologi 

Kelas/Semester XII/ Ganjil 

Kurikulum 2013 

KD Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya 

Indikator Soal Disajikan data ketika sel sedang membelah, peserta didik dapat menganalisis tahapan profase mitosis dengan benar. 

Level Kognitif C4 (Menganalisis) 

Kontruksi Soal 

2. Berikut adalah data yang ditemukan ketika sel sedang membalelah. 

1.  Kromatid berjajar di bidang equator 

2.  Membrane inti melebur 
3.  Benang kromatin memadat dan memendek 
4.  Terjadi invaginasi membrane plasma 
5.  Kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan 

Analisis yang tepat pada tahap profase mitosis ditunjukkan oleh nomor …. 
A.  1 dan 3 
B.  3 dan 4 
C.   4 dan 5 
D.  2 dan 3  
E.  2 dan 4 

Kunci D 

Penjelasan Kromatin memendek dan menebal serta membrane inti melebur merupakan ciri profase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mata Pelajaran Biologi 

Kelas/Semester XII/ Ganjil 

Kurikulum 2013 

KD Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya 

Indikator Soal Disajikan gambar pembelahan meiosis, peserta didik dapat menganalisis jenis pembelahan dan fase pembelahan dengan tepat. 

Level Kognitif C4 (Menganalisis) 

Kontruksi Soal 

  3.  Perhatikan gambar pembelahan sel berikut! 

 
Analisis yang tepat terkait  nama jenis pembelahan dan fase yang ditunjukkan pada gambar adalah …. 

A. Mitosis _Telofase   

B. Meiosis I _ Telofase I 

C. Meiosis II _ Anafase II 

D. Mitosis _ Anafase 

E. Meiosis I _ Anafase I 
 

Kunci E 

Penjelasan Ciri Meiosis I Anafase I adalah kromosom tetrad (4 lengan) menuju kutub yang berlawanan  

 
 
 



 
Mata Pelajaran Biologi 

Kelas/Semester XII/ Ganjil 

Kurikulum 2013 

KD Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya 

Indikator Soal Disajikan karakter tentang pembelahan sel meiosis, peserta didik dapat menganalisis fase yang membentuk sel rekombinan dengan benar. 

Level Kognitif C4 (Menganalisis) 

Kontruksi Soal 

 

 4.  Melalui pembelahan meiosis diperoleh sel anak yang rekombinan. Analisis yang tepat terkait pembentukan  sel rekombinan adalah …. 

A. Profase I, saat pasangan kromosom saling melilit 

B. Profase II, saat kromosom pada posisi tetrad 

C. Metafase II, saat pasangan kromosom saling melilit 

D. Profase I ke metafase I, saat pasangan kromosom bersinapsis 

E. Metafase II, saat pasangan kromosom berjajar di bidang ekuator 

Kunci A 

Penjelasan Rekombinasi adalah pencampuran materi genetic terjadi sangat jelas pada tahap diploten dari profase I (Meiosis I) melalui proses kiasma 

(titik persilangan). Peristiwa ini merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman makhluk hidup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mata Pelajaran Biologi 

Kelas/Semester XII/ Ganjil 

Kurikulum 2013 

KD Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya 

Indikator Soal Disajikan data hasil pengamatan pembelahan sel ujung akar bawang merah, peserta didik dapat menyimpulkan data pembelahan sel dengan 
benar 

Level Kognitif C5 (Menyimpulkan) 

Kontruksi Soal 

   

5. Seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah. Siswa menemukan sebuah sel yang kromosomnya berjajar pada bidang 

equator dengan kromosom diad. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa sel sedang berada pada fase pembelahan …. 

A. Interfase 

B. Profase 

C. Metaphase 

D. Anaphase 

E. Telofase  

Kunci C 

Penjelasan Ciri Metafase : Kromosom diad berjajar di bidang equator 

 
 
 



 
Mata Pelajaran Biologi 

Kelas/Semester XII/ Ganjil 

Kurikulum 2013 

KD Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya 

Indikator Soal Disajikan beberapa karakter pembeda antara pembelahan mitosis dengan meiosis berdasarkan tempat terjadinya, jumlah kromosom, 
jumlah sel anak yang dihasilkan, jenis kromatid pada tahap metaphase, jumlah pembelahan, dan fungsinya, peserta didik dapat 
membandingkan fase pembelahan mitosis dengan meiosis berdasarkan karakter jumlah sel anak dan jumlah kromosom yang dihasilkan 
dengan benar. 

Level Kognitif C5 (Membandingkan) 

Kontruksi Soal 

   

6.    Karakter pembeda antara pembelahan mitosis dengan meiosis dapat dilihat berdasarkan tempat terjadinya, jumlah kromosom, jumlah sel anak yang 

dihasilkan, jenis kromatid pada tahap metaphase, jumlah pembelahan, dan fungsinya, Dari pernyataan tersebut, bandingkan pembelahan mitosis dengan 

meiosis berdasarkan karakter jumlah sel anak dan jumlah kromosom yang dihasilkan! 

 

Jawaban 

 

Karakter Perbandingan Mitosis Meiosis 

Jumlah sel anak yang 

dihasilkan 

2 Sel anak yang identic dengan induknya 4 Sel anak yang tidak identic dengan induknya 

Jumlah kromosom Sel Diploid (2n) 

Sama dengan jumlah kromosom induk 

Haploid (n) 

½ dari kromosom induk 
 

Kunci  

Penjelasan  

 


