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A. Learning Activities Plan 

1. Course Identity (Module Handbook Summary) 

 



 



 
2. Course Topic 

The course is a study of direct instruction models, concept attainment model, 

meaningful learning, and discussion model of learning, SET-oriented learning, and learning 

strategies. The study carries out via presentation of concepts, presentation of operational 

examples of each learning model in the form of lesson plan, workshop of lesson plan 

development by students with orientation to each learning model and strategy. The study 

activity ends with a practice of implementing certain learning model by each student in a peer 

teaching forum and follows by discussion and reflection activities. 

3. Semester Learning Plan (RPS) 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 



 

4. Mapping Programme Learning Outcomes (PLOs)-Course Learning Outcomes (CLOs) 

Based on PEOs, Program Learning Outcome (PLOs) of Biology Teacher study program are 

described as follows. 

No PLO PLO Competence 

PLO-1 
Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and 
organism level and interaction with their environment. 
 

Knowledge 1 

(KN 1) 

PLO-2 

Able to demonstrate application skills of biological concept and 
environmental issues with relevant technologies in the 
management of natural resources and environment. 
 

Knowledge 2 

(KN 2) 

PLO-3 
Able to demonstrate pedagogic knowledge on designing, 
conducting, and evaluating biology learning. 

Knowledge 3 

(KN 3) 

PLO-4 
Able to demonstrate knowledge related to research of biology 
education. 

Knowledge 4 

(KN 4) 

PLO-5 
Able to design, conduct, and evaluate biology learning by using 
information and communication technology (ICT). 

Special 
competences 

1 (SC 1) 

PLO-6 
Able to design and perform experiments in biology learning to 
collect, analyze, and interpret data to solve various issues. 

Special 
competences 

2 (SC 2) 

PLO-7 
Able to design problem-solving methods by implementing 
transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco-
innovation, eco-opportunity, eco-commitment).  

Special 
competences 

3 (SC 3) 

PLO-8 
Able to communicate ideas, opinions, and results of study 
effectively, both orally and in writing. 

General 

Competences 

1 (GC1) 

PLO-9 
Able to make decisions based on data/information to finish tasks 
as part of their responsibility in works performed. 

General 

Competences 

2 (GC2) 



PLO-10 
Able to conduct long-life learning and working effectively, both 
individually and as a team, have passion for entrepreneurship 
and environmental care. 

General 

Competences 

3 (GC3) 

PLO-11 
Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in 
biology learnings, laboratory works, and their professional tasks. 

Attitude 1 

(AT 1) 

PLO-12 
Able to demonstrate religious and national cultural values and 
academic ethics in performing professional tasks. 
 

Attitude 2 

(AT 2) 

 

b.  Expected Learning Outcomes of Plant Anatomy and Physiology Course 
1. Creating character of independent and honest in carrying out task related to Innovatine Learning I. 

2. Able to make decision in designing innovative teacher-centered learning which is relevant to 

comtencies, subject characteristics, and student characteristics.  

3. Mastering the concepts of the characteristics of the learning model and learning strategies included 

in the Innovative Learning I.  

4. Able to apply innovative learning models/strategies that they have designed in the form of peer 

teaching. 

 

c. Mapping PLO and CLO in Plant Anatomy and Physiology Course 

CLO 
PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

 

B. Course Assessment 

1. Assessment Rubrics 
a. Attitudes/Affective Domain 

In this domain, we evaluated students’ participation in classroom in term of their communication 

skills and responsibility. The rubric that was used in this course is as follows: 

Criteria Score 

(SA) 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; always attend the class on time; always 
submit the assignment on time; and always 
participate in the completion of group assignment. 

85 ≤ SA ≤ 100 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; 80% of attendance; submit 90  
% of the assignment; and often participate in the 
completion of group assignment. 

70 ≤ SA < 85 

Communicate ineffectively, appreciate others’ 
opinions; 75% of attendance; submit the 70% of 
assignment on time; and participate in the 
completion of group assignment. 

55 ≤ SA < 70 



Communicate ineffectively, do not appreciate 
others’ opinions; rarely attend the class; rarely 
submit the assignment; and rarely participate in the 
completion of group assignment. 

0 ≤ SA < 55 

 
b. Knowledge/Cognitive Domain 

The students’ knowledge assessed through assignments (individual and group) and tests (mid- and 

final semester). The criteria of assignment (individual and group) according to Assignment Rubrics 

(see Appendix 1). The criteria for tests (mid- and final semester) that use in this course are: 

1) The ability to give answers correctly according to the Key and Rubrics; 

2) The ability to provide robust argumentation according to theory; 

3) The ability to provide systematic explanations; and 

4) The ability to apply the substantive concepts in a situation comprehensively according to the 

Key and Rubrics. 

 

c. Skills/Psychomotor Domain 

The students’ skills focused on science process skills. These skills assessed based on direct 

assessment of practical skills (DAPS) and indirect assessment of practical skills (IAPS) based on 

their reports. 

2. Universitas Negeri Surabaya’s Assessment System 

University students are considered to be competent and pass if at least get 40% of the maximum final 

grade. The final grade (NA) is calculated based on the following weight: 
 

Assessment Components Percentage 

Contribution 

Participation (including attitudes/affective) 20% 

Assignment 30% 

Mid-semester test 20% 

Final semester test 30% 

Total 100% 

 

 The final grade (NA) category according to the Universitas Negeri Surabaya Academic 

Regulation, that is: 

 

NA Interval 
(out of 100) 

Grade Point Letter Grade 

85 ≤ NA ≤ 100 4.00 A 
80 ≤ NA < 85 3.75 A- 

75 ≤ NA < 80 3.50 B+ 

70 ≤ NA < 75 3.00 B 

65 ≤ NA < 70 2.75 B- 

60 ≤ NA < 65 2.50 C+ 

55 ≤ NA < 60 2.00 C 
40 ≤ NA < 55 1.00 D 

0 ≤ NA < 40 0 E 
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C. Course Evaluation & Development 
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Appendix 1 

Rubric for Assessing Student 
 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

Appendix 2 
Course Activities Records 

Sample of Students’ Attendance 
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UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Jl. Lidah Wetan, Surabaya - 60213

Telepon :+6231-99424932

Faksimile :+6231-99424932

e-mail :bakpk@unesa.ac.id

PRESENSI KULIAH

Periode 2019/2020 Genap 

Mata Kuliah : Pembelajaran Inovatif I Dosen : Prof. Dr. H. Muslimin Ibrahim, M.Pd.

Prof. Dr. Endang Susantini, M.Pd.

Dr. Sifak Indana, M.Pd.

Pramita Yakub, S.Pd., M.Pd.

Kelas : 2018U    

Prodi : S1 Pendidikan Biologi    

         

No NIM Nama Mahasiswa

Pertemuan Ke

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06

Feb

20

13

Feb

20

20

Feb

20

27

Feb

20

05

Mar

20

12

Mar

20

19

Mar

20

26

Mar

20

02

Apr

20

09

Apr

20

16

Apr

20

23

Apr

20

30

Apr

20

07

May

20

14

May

20

1. 18030204007 TYAS CRICILIA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

2. 18030204016 JADSNA ROHMA HANIDA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

3. 18030204021 ALMA DWI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

4. 18030204023 CAROLINA ADVENTIA KRISWANTI H H H I H H H H H H H H H H H 100 %

5. 18030204024 BERLIANA MELANITA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

6. 18030204033 INDRIANA RESTIANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

7. 18030204040 WAHYU SIFASARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

8. 18030204045 BIMA PURNAMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

9. 18030204049 ALFYN ABDAN NURAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

10. 18030204053 MUHAMMAD YUSUF ABDUL

ROCHIM

H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

11. 18030204057 SITI MUFAROCHA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

12. 18030204063 INDIARTI DWI FINA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

13. 18030204064 NANDITA EKA SAVITRI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

14. 18030204072 HIDAYAH NOR ADILLA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

15. 18030204073 MARINI ALIF AFIFA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

16. 18030204076 AULIA DHITA NANDA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

17. 18030204077 ZAIDA FITHROTUL 'ILMA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

18. 18030204078 DYAH AYU NING TYAS H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

19. 18030204082 FERINA FATIHAH SARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

20. 18030204084 MAHDA RIZQINA MAFTUHA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

21. 18030204086 FARADIBA WIDIASTI H H I I H H H H H H H H H H H 100 %

22. 18030204093 NAILUL HIKMATURROSYIDAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

Tanda Tangan Dosen / Asisten
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Ketintang

Jalan Ketintang, Surabaya 60231

T: +6231-8293484

F: +6231-8293484

laman: unesa.ac.id

email : bakpk@unesa.ac.id

Aktivitas Perkuliahan

Nama Matakuliah : Pembelajaran Inovatif I  
Dosen : MUSLIMIN IBRAHIM

(195104011974121002) 

ENDANG SUSANTINI

(196607131991032001) 

SIFAK INDANA (196808181993032002) 

PRAMITA YAKUB (198802212015042001) 

Kelas : 2018U  

Jadwal & Ruang : C03.02.03 (09.30 - 12.00) R.
 

No. Tanggal Pertemuan Topik Peserta Status Dosen
1 06-02-2020 Pertemuan

ke 1

Model

Pembelajaran

dengan Arahan /

Direct Instruction
(DI)

Teori behavioristic
dan teori lain

pendukung model

pembelajaran

Direct Instruction
(DI)

22 Terjadwal Endang Susantini

2 13-02-2020 Pertemuan

ke 2

RPP 1 halaman DI 22 Terjadwal Endang Susantini

3 20-02-2020 Pertemuan

ke 3

1. Strategi Belajar2.

Diskusi memilih strategi

belajar tertentu yang

sesuai dengan

karakteristik materi

biologi

21 Terjadwal Endang Susantini

4 27-02-2020 Pertemuan

ke 4

Pembelajaran

dengan Learning
Strategy (LS).

Teori konstruktivis

dan teori lain

pendukung

Learning Strategy
(LS).

20 Terjadwal Endang Susantini

5 05-03-2020 Pertemuan

ke 5

Contoh-contoh

perangkat pembelajaran

Learning Strategy (LS).

Langkah-langkah

pembelajaran

menggunakan

Learning Strategy
(LS)

Contoh-contoh

perangkat

pembelajaran

Learning Strategy

(LS)..

Langkah-langkah

pembelajaran

22 Terjadwal Sifak Indana



menggunakan

Learning Strategy

(LS).

6 12-03-2020 Pertemuan

ke 6

Prosedur pengembangan

perangkat pembelajaran

Learning Strategy (LS)

22 Terjadwal Sifak Indana

7 19-03-2020 Pertemuan

ke 7

Contoh-contoh

perangkat

pembelajaran

model

pembelajaran

Diskusi.

Model

pembelajaran

Diskusi.

22 Terjadwal Sifak Indana

8 26-03-2020 Pertemuan

ke 8

1. Ujian Tengah

Semester

22 Terjadwal Pramita Yakub

9 02-04-2020 Pertemuan

ke 9

1. Konsep dan

Pembelajaran

Model

Pemerolehan

Konsep

22 Terjadwal Sifak Indana

10 09-04-2020 Pertemuan

ke 10

1. RPP CAM dan

Modi�kasi CAM

untuk mengubah

konsepsi siswa

22 Terjadwal Sifak Indana

11 16-04-2020 Pertemuan

ke 11

1. Model

pembelajaran

Verbal bermakna

Susubel

22 Terjadwal Sifak Indana

12 23-04-2020 Pertemuan

ke 12

1. Modeling MVL dan

persiapan Peer

teaching

22 Terjadwal Sifak Indana

13 30-04-2020 Pertemuan

ke 13

1. Workshop

pengembangan

perangkat dan

video Peer

teaching

mahasiswa

22 Terjadwal Sifak Indana

14 07-05-2020 Pertemuan

ke 14

1. Penuntasan

Perangkat dan

Video Peer teachng

masing-masing

mahasiswa

22 Terjadwal Sifak Indana

15 14-05-2020 Pertemuan

ke 15

Review 22 Terjadwal Sifak Indana
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Sample of Test (Mid & Final-Semester Test) 
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UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Mata Kuliah 
Dosen 
Prodi/Angkatan/Kelas 
Hari/Tanggal 
Waktu 

:  Pembelajaran Inovatif I 
:  Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd dan Tim  
:  Pendidikan Biologi/2019 A+B+U 
:  Jumat, 27 Maret  2020 
:  200 menit (13.00-16.20) 

 
  Petunjuk Pengerjaan Soal: 

a. Kerjakan Soal I dan II secara terpisah pada dua file Microsoft Words. 
b. Penamaan file mengikuti format berikut: NIM_Nama_Soal I/II (contoh: 17030244039_Alif 

Pratama_Soal I) 
c. Jawaban Soal I dikirim ke alamat email: endangsusantini@unesa.ac.id cc 

pramitayakub@unesa.ac.id  dan jawaban Soal II dikirim ke sifakindana@unesa.ac.id cc 
pramitayakub@unesa.ac.id . Batas waktu pengiriman  Jumat, 27 Maret 2020 pk. 16.50 WIB. 

d. Kerjakan secara individu dilarang kerjasama atau berbuat curang. Allah Maha Melihat. 
 

SOAL I (Prof. Dr. Endang Susantini, M.Pd) 
A. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat keyakinan 

Anda! 

1. Tujuan model pembelajaran DI untuk mencapai ketuntasan ... . 
A.   pengetahuan terstruktur dengan baik dan keterampilan  
B.   keterampilan kompleks dan berpikir tinggi 
C.   ketrampilan sederhana dan berpikir tinggi 
D.   pengetahuan tidak terstruktur dan berpikir tinggi  
E.   pengetahuan tidak terstruktur dan keterampilan  
Alasan:   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Teori yang melandasi model pembelajaran Direct Instruction adalah ... . 
A.   Pemrosesan informasi Pavlov 
B.   Teori belajar perilaku Bandura 
C.   Teori belajar sosial Piaget 
D.   Modeling Bandura 
E.   Kognitif Piaget 
Alasan:   
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:   A. Yakin             B. Kurang yakin             C. Tidak Yakin 

3. Seperti model pengajaran lainnya, pengajaran langsung dapat digambarkan dalam tiga fitur 
yaitu ... .  
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A. sintaks, jenis hasil belajar, dan tuntas pengetahuan 
B.   sintaks, lingkungan belajar, dan tuntas pengetahuan 
C.   sintaks, tuntas keterampilan, dan jenis proses belajar 
D. jenis hasil belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 
E.   jenis proses belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 
Alasan:   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

4. Guru perlu memberikan umpan balik kepada siswa dengan beberapa panduan berikut ini, 
kecuali .... 
A. konsentratrasi pada perilaku dan bukan keinginan interpretasi 
B. segera dan susuai dengan tingkat perkembangan siswa 
C. membantu siswa fokus perhatiannya pada hasil, bukan pada proses 
D. spesifik  dan cocok dengan tingkat perkembangan siswa 
E. memberikan umpan balik negatif dan menunjukkan cara melaksanakan dengan benar 
Alasan:   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5. Berikut ini adalah contoh tes pengetahuan yang sesuai dengan model pembelajaran DI ... . 
A. Buatlah ringkasan materi Ekosistem maksimal 1 halaman  
B. Hitunglah perbandingan fenotip pada persilangan antara buah masam dengan buah 

manis heterozigot 
C. Gambarlah spesimen awetan kelompok Echinodermata pada lembar yang telah 

disediakan   
D. Rangkailah respirometer sederhana untuk mengukur laju pernafasan serangga selama 

15 menit 
E. Buatlah produk daur ulang limbah plastik yang bisa digunakan di lingkungan sekolah  
Alasan:   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
 

6. Strategi belajar merupakan strategi kognitif yang digunakan ... . 
A. guru untuk memecahkan masalah pembelajaran 
B. guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir tinggi 
C. siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
D. siswa untuk memecahkan masalah kompleks 
E. siswa untuk memecahkan masalah belajar 
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Alasan:  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

7. Berikut ciri-ciri seorang pebelajar mandiri adalah sebagai berikut, kecuali ... .  
A. memonitor keefektivan strategi 
B. memilih strategi belajar tertentu 
C. mampu bekerja secara individu  
D. mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu 
E. termotivasi dalam situasi belajar sampai masalah selesai 

Alasan:  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 
8. Tahapan membuat mind map adalah sebagai berikut, kecuali ... . 

A. menyimpan mindmap dalam file gambar, powerpoint, atau pdf 
B. membaca dan menggarisbawahi buku bacaan materi 
C. memberikan warna pada cabang dan kata 
D. menempatkan ide sentral/konsep utama di pusat mind map 
E. memberikan gambar/simbol pada setiap cabang 

Alasan: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:    A. Yakin             B. Kurang yakin              C. Tidak Yakin 
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9. Berikut ini adalah prinsip esensial dari pembelajaran menggunakan strategi belajar, 
kecuali.... 
A. siswa diberi kesempatan untuk menguasai penerapan strategi belajar 
B. strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran 
C. jenis strategi belajar harus disesuaikan dengan karakteristik materi 
D. guru menentukan strategi belajar yang harus digunakan oleh siswa 
E. guru meminta siswa memonitor penerapan strategi belajar dan cara meningkatkan 

efekivitasnya 
Alasan:           
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

10. Berikut ini merupakan tahap-tahap strategi metakognitif menggunakan Lembar Penilaian 
Pemahaman Diri/LPPD: 
1) Mengidentifikasi masalah 
2) Menentukan pengetahuan awal 
3) Menemukan konsep 
4) Mendemonstrasikan pengetahuan 
5) Membandingkan konsep 
6) Memberikan penilaian diri 
7) Menentukan tingkat keyakinan 
Urutan tahapan metakognitif menggunakan LPPD yang benar adalah ... . 
A.  1, 2, 4, 3, 5 
B.   2, 3, 4, 5, 6 
C.   1, 4, 3, 5, 7 
D.   2, 7, 3, 5, 6 
E.   1, 7, 5, 3, 6 
Alasan:  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 
Soal no 1-3 berdasarkan cerita berikut. 
Bu Ani adalah seorang guru Biologi kelas XI SMA. Pada materi sel, Bu Ani memilih melakukan 
pembelajaran menggunakan model Direct Instruction. Di awal pembelajaran Bu Ani 
menyajikan sebuah video yang didalamnya terdapat penampang sel tumbuhan berikut 
fungsi bagian-bagian sel tersebut, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Bu Ani juga menjelaskan bahwa penampang sel setiap tumbuhan berbeda, oleh karena itu 
untuk mengetahui bagaimana sel suatu tumbuhan kita perlu mengamati sel tersebut di 
bawah mikroskop. Bu Anipun mencontohkan bagaimana cara menyayat bagian tumbuhan 
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(daun), meletakkannya ke kaca benda yang telah ditetesi air, menutup nya menggunakan 
kaca penutup, dan mengamatinya di mikroskop.  
Setelah itu, Bu Ani meminta siswa membentuk kelompok dan melakukan pengamatan sel 
daun seperti yang telah dicontohkan. Setelah beberapa saat, bu Ani meminta beberapa 
kelompok maju ke depan kelas mempresentasikan hasil yang diperolehnya selama bekerja 
dalam kelompok tersebut (ada kelompok yang berhasil dan ada kelompok yang gagal). 
Sehingga bu Ani bersama siswa dapat menganalisis kesalahan apa saja yang tidak boleh 
dilakukan selama kegiatan pengamatan. Di akhir pembelajaran bu Ani meminta setiap 
kelompok untuk mengamati bagian tumbuhan yang berbeda atau daun dari jenis 
tumbuhan yang berbeda, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk power point. 
1. Sesuaikah model pembelajaran yang dipilih bu Ani dengan karakteristik materi yang 

diajarkan serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ? Beri alasan! 
_________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin  
 

2. Tuliskan fase fase DI sesuai dengan skenario proses pembalajaran yang dilakukan Bu Ani! 
_________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

3. Termasuk pengetahuan deklaratif ataukah prosedural materi yang diajarkan Bu Ani? 
Jelaskan jawaban Anda!, dan apakah perbedaan antara keduanya? 
_________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin  
4. Mengapa system memory dimasukkan dalam salah satu teori yang mendukung strategi 

belajar? 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 
5. Guru Biologi sedang mengajarkan akronim pada materi pembelajaran Basa Nitrogen. 

Apakah tujuan guru Biologi tersebut? Termasuk dalam jenis strategi belajar apakah 
membuat akronim tersebut, berikan penjelasan! 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 
6. Silabus mata pelajaran Biologi Kelas XI materi 6, Struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem pernapasan/respirasi, pada kolom Penilaian mencantumkan: 
Tes : Peta konsep/peta pikiran/outline yang menjelaskan tentang kaitan antara struktur sel 
penyusun jaringan pada sistem pernapasan dengan fungsinya dan hubungannya dengan 
aspek kesehatan akibat rokok. 
Pertanyaan: Buatlah skenario pembelajaran singkat yang dilakukan seorang guru 
biologi, jika menerapkan Penilaian Tes seperti yang disarankan dalam Silabus di atas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
 
 

SOAL II (Dr. Sifak Indana, M.Pd.) 
Cermati Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berikut,  kemudian jawablah 
pertanyaan soal nomor 1-3.  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Bahan Kajian : Penyelidikan/penelitian ilmiah 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menjelaskan  langkah prosedur penyelidikan dengan benar 
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2. Siswa dapat merumuskan permasalahan dalam kegiatan pengamatan/percobaan tentang 

kehidupan di sekitar 

3. Siswa dapat merumuskan tujuan dalam kegiatan tersebut 

4. Siswa dapat menyebutkan sumber-sumber referensi yang dapat digunakan dalam 

penyelidikan/penelitian 

5. Siswa dapat membuat kesimpulan 

6. Siswa dapat melakukan kegiatan pengamatan/penyelidikan sesuai dengan  prosedur yang 

benar 

7. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok 

8. Siswa dapat berpartisipasi dalam urun pendapat 

 

B. Pembelajaran 

o Model Pembelajaran : Pembelajaran Diskusi Kelas Tipe Buzz Group 

 

o Kegiatan Pembelajaran : 

 

I. Pendahuluan 

1. Guru memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan Apakah beda kerja yang dilakukan 

oleh seorang ibu ketika memasak dengan seorang peneliti? Kemudian dari jawaban siswa 

diarahkan pada penyampaian tujuan pembelajaran hari ini terkait tentang kompetensi yang 

harus dikuasai siswa pada kerja ilmiah.Sebelum kegiatan inti dimulai guru meminta siswa 

untuk mengatur diri dalam kelompok kecil diskusi (Fase-1) 

II.  Inti Pembelajaran 

2. Guru mengarahkan  fokus diskusi dengan meminta siswa membuka dan mempelajari  LKS 

1a tentang metode-metode sains. Guru meminta siswa dalam kelompok untuk mencermati 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS tersebut (Fase – 2) 

3. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS tersebut siswa diminta berdiskusi 

dalam kelompok kecil dengan tipe diskusi kelompok aktif, guru mengendalikan 

(memberikan pertanyaan, mendengarkan gagasan siswa, menanggapi gagasan siswa, 

mengatur pemerataan keaktifan siswa dalam diskusi, mengarahkan dan menyampaikan 
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alternatif penyelesaian, mengatur tenggang waktu diskusi, termasuk membuat catatan 

diskusi.  Guru juga mengingatkan siswa untuk mengisi Lembar evaluasi kelompok dan 

individual LEK 1a dan LED 1a. Sementara guru menilai kemampuan kinerja baik kelompok 

maupun individual PK 1. (Fase-3) 

4. Guru mengakhiri diskusi, meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi tentang kerja 

ilmiah. Jika ternyata dalam menyimpulkan ada yang kurang benar, perlu dibahas ulang 

bersama siswa hingga diperoleh hasil yang benar (Fase-4)  

5. Berdasarkan proses diskusi tersebut guru meminta siswa untuk memeriksa tahap-tahap dan 

proses berfikir mereka terutama dari Evaluasi diri yang telah mereka isi (Fase-5) 

  

 III. Penutup 

6. Guru mengakhiri pelajaran dengan meminta siswa merangkum materi pelajaran hari ini 

berdasakan kegiatan yang telah dilakukan 

 

C. PENILAIAN 

1. Sikap: catatan jurnal  

2. Pengetahuan : tes tertulis = Kuis 

3. Keterampilan: Praktek (PK 1) 

 

SOAL NOMOR 1 

Berdasarkan RPP tersebut tuliskan dalam tabel sintaks model dan tipe yang ada dalam RPP 

SOAL NOMOR 2 

Berdasarkan RPP yang disajikan tujuan hasil belajar apa yang diperoleh dari model pembelajaran 

tersebut? 

SOAL NOMOR 3 

Berdasarkan RPP tersebut  

a. Mengapa perlu mengembangkan LKS? 

b. Mengapa perlu mengembangkan Instrumen penilaian?  

c. Menurutmu apakah instrument yang digunakan untuk mengukur sikap? 

d. Pengetahuan ditagih dalam bentuk apa?  
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e. Keterampilan ditagih dalam bentuk apa?   

f. Media apa saja yang dibutuhkan dalam membelajarkan model pembelajaran tersebut? 

Berikan alasannya. 

 

 

Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses 
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___________________________________________________________________________ 

PETUNJUK: UAS dilaksanakan dalam bentuk Tes Kinerja yang Terdiri Atas: (1) Kinerja 
Perancangan Pembelajaran Sesuai Model Tertentu (2) Pelaksanaan Pembelajaran 

 
1. Kinerja Perancangan: Susunlah sebuah rancangan pembelajaran dengan 

perangkat pendukungnya, yang mengacu ke SALAH SATU model pembelajaran 
atau Strategi Belajar yang berasal dari rumpun Pembelajaran Inovatif 1:, yaitu: 
Direct Instruction, Learning Strategies, SET, Concept Attainment Model, Meaningful 
Learning, atau discussion. (Penilaian dilakukan terhadap produk rancangan) 

 
2. Kinerja Pelaksanaan Pembelajaran: Rekamlah kinerja Anda dalam melaksanakan 

proses Pembelajaran dengan mengimplementasikan rancangan yang telah Anda 
buat pada nomor 1. Pembelajaran tidak dilakukan dengan melibatkan siswa. Fokus 
rekaman adalah pada kinerja Anda mengimplementasikan rancangan terkait 
(Penilaian dilakukan terhadap kinerja Anda berdasar pada rekaman Video yang 
Anda buatkan) 

 
 
Catatan Rancangan yang dipilih harus sama dengan yang ditampilkan di dalam Video. 
Kirim semua produk rancangan dan rekaman video kinerja Anda ke alamat google drive 
yang sudah ditetapkan 
  



	
	 	 	
	
	
	

2	

	

Lembar Penilaian Produk Rancangan Pembelajaran 

 
No. Aspek Yang dinilai  Skor  

    

 
1 

Rancangan pembelajaran memiliki identitas 
yang sekurang-kurangnya berisi satuan 
Pendidikan, Topik atau pokok bahasan, kelas, 
semester, dan 
alokasi waktu 

    

2 Terdapat rumusan Kompetensi Dasar yang 
dikutip dari kurikulum yang terkait 

    

 
3 

Terdapat rumusan indicator yang mewakili 
KD. Rumjsan indicator terdiri atas kata kerja 
operasional dan konten (materi) pelajaran 

    

 
4 

Terdapat rumusan tujuan lengkap 
mengandung komponen A, B, C, dan D atau 
minimal A dan B 
serta C merupakan kondisi penilaian 

    

5 Terdapat pokok-pokok materi yang sesuai dengan 
indikator 

    

 
 

6 

Memiliki tahapan pembelajaran kegiatan 
awal berupa kegiatan pemotivasian, 
apersepsi, dan penyampaian tujuan yang 
dikemas sebagai satu 
kegiatan utuh bertujuan memunculkan 
masalah atau topik pembelajaran 

    

 
 

7 

Memiliki tahapan kegiatan inti yang dijabarkan 
dalam bentuk kegiatan menyelesaikan masalah 
yang muncul di dalam kgiatan awal atau 
kegiatan mengelaborasi topik yang muncul 
pada kegiatan 
awal. Pada akhir kegiatan inti terdapat 
jawaban atas masalah atau elaborasi tentang 
topik 

    

 
 

8 

Memiliki tahapan kegiatan Penutup yang 
bertujuan meningkatkan retensi siswa seperti 
membuat rangkuman atau melakukan evaluasi 
atau memberi tugas tindak lanjut atau mencari 
bentuk aplikasi 
konsep yang dipelajari 

    

 
9 

Di dalam tiga tahapan pembelajaran (butir 6, 7, 
8) terancang secara eksplisit Langkah-langkah 
(sintaks) pembelajaran sesuai model atau 
strategi 
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No. Aspek Yang dinilai  Skor  

belajar yang dipilih 

 
10 

Memilki rancangan penilaian yang adekuat 
(sesuai) dengan indicator atau tujuan 
yang dirancangan untuk dinilai ases 

    

 Skor total 50 (empat puluh)     

	

Lembar Pengamatan Kinerja Pembelajaran (Berbasis) VIDEO 

 

No. Aspek Yang dinilai 
 Skor  
    

 
1 

Mahasiswa melakukan set induction untuk 
melakukan apersepsi, pemotivasian, 
penyampaian tujuan dalam rangka 
memunculkan permasalahan, 
apertanyaan atau topik pelajaran 

    

 
2 

Mahasiswa melakukan kegiatan inti yang 
relevan dengan masalah, pertanyaan atau topik 
serta mengikuti langkah sintaks model yang 
dipilih 
secara lengkap 

    

3 Media yang digunakan sangat sesuai 
untuk menyampaikan pesan selama 
pembelajaran 

    

 
4 

Suara guru tidak monoton, ada saat suara keras, 
memberi penekanan, ada saat diam 
memberi kesempatan siswa untuk berpikir 

    

5 Alokasi waktu sangat sesuai dengan rencana 
yang telah dibuat 

    

 
6 

Keterampilan komunikasi, penggunaan Bahasa, 
pemilhan kosa kata, dan keterampilan 
menjelaskan menunjukkan skill yang sangat 
sesuai dengan 
situasi saat pembelajaran 

    

 
7 

Memilki rancangan penilaian yang 
adekuat (sesuai) dengan indicator atau 
tujuan yang 
dirancangan untuk dinilai ases 
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No. Aspek Yang dinilai 
 Skor  
    

 
8 

Pada akhir kegiatan inti semua masalah atau 
pertanyaan sudah dijawab dan topik pelajaran 
sudah terelaborasi sesuai dengan konten 
pelajaran 
yang harus disampaikan 

    

 
9 

Mahasiswa melakukan kegiatan penutup untuk 
memperkuat retensi siswa dengan cara 
membuat rangkuman, evaluasi atau bentuk-
benuk penerapan 
konsep yang telah dipelajari 

    

 
10 

Secara umum keseluruhan proses 
pembelajaran yang dilakukan telah 
menunjukkan model pembelajaran atau 
strategi pembelajaran yang 
dipilih 

    

 
Skor total 50 (empat puluh) 

    

 

Rubrik Penilaian: 

Untuk setiap butir berilah skor maksimal (5) jika kinerja mahasiswa menunjukkan 
rancangan/aktivitas seperti deskripsi aspek yang dinilai, dan berangsur-angsur berkurang (4, 2 
atau 1) selaras dengan berkurangnya kualitas rancangan/kinerja sehingga berbeda dari 
tuntutan deskripsi 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dan semoga 

sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. 

Berkat limpahan rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku Perangkat 

Perkuliahan Pembelajaran  Inovatif I. Buku ini merupakan Panduan Praktis 

untuk menerapkan Strategi Metakognitif pada Matakuliah Pembelajaran  

Inovatif I yang ditujukan bagi dosen, guru dan mahasiswa. Buku perangkat 

pembelajaran ini terdiri dua bagian Direct Instruction (DI) dan Learning 

Strategy (LS). Buku perangkat pembelajaran ini juga dilengkapi contoh 

perangkat pembelajaran Biologi di SMA. Cara belajar menggunakan Strategi 

Metakognitif dengan menggunakan LPPD diawali dengan menuliskan 

pengetahuan awal, tingkat keyakinan, kerja kelompok, mencocokan hasil 

pengetahuan awal dengan kerja kelompok, diskusi kelas dan yang terakhir 

menilai sendiri. Strategi Metakognitif melmiliki beberapa keunggulan antara 

lain dapat melatihkan sikap jujur, berani, mengakui kesalahan dan menilai diri 

sendiri.  

 Keberhasilan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis penulis mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. H. Muslimin Ibrahim, M.Pd., 

Prof. Dr. Duran Corebima, M. Pd., Dr. Raharjo, M.Si., Dr. Yuliani, M.Si., dan Dra. 

Rinie Pratiwi Puspitawati, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran guna menelaah buku ini. Selain itu penulis juga mengucapkan 

terimakasih kepada Putri Nuur Masita, S.Pd., M.Pd., Yolanda Ayu Pratiwi, S.Pd., 

Wahyu Utami, S.Pd., Virlya Citra Dewi, S.Pd dan Nurul Ahillah, S.Pd yang turut 

membantu dalam penulisan buku perangkat pembelajaran ini. Buku ini masih 

terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap saran dan 

kritik dari pembaca guna menyempurnakan buku ini. Akhirnya semoga buku 

perangkat pembelajaran ini dapat memberi banyak manfaat. 

 

       Surabaya, Mei 2018 
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Pertemuan 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP) 

DIRECT INSTRUCTION (DI) 

Mata Kuliah  : Pembelajaran Inovatif I 

Jurusan/Prodi : Biologi/Prodi Pendidikan Biologi  

Semester/Program : Genap/S-1 

SKS   : 3/1 

Pertemuan  : Ke-1 (Materi Konsep DI) 

 

A.  Kompetensi Akhir                    : Memahami karakteristik model Direct 

Instruction (DI) secara mandiri dan jujur. 

B.  Indikator                                   : 1. Menjelaskan karakteristik model 

pembelajaran Direct Instruction (DI) 

dalam pembelajaran biologi. 

2. Menjelaskan teori yang mendukung 

model pembelajaran Direct 

Instruction (DI) dalam pembelajaran 

biologi. 

3. Menunjukkan sikap jujur dan mandiri 

selama proses pembelajaran 

menggunakan LPPD. 

C.  Alokasi waktu                          : 150 Menit 

D.  Uraian Materi                           : Terlampir pada Handout Direct Instruction 

E.  Strategi Pembelajaran            : Metakognitif 
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F. Langkah Perkuliahan   :  

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan Keterangan 

Ya Tidak  

Pendahuluan (10 menit) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Dosen memotivasi mahasiswa dengan berbagi 

pengalaman unik dan menarik saat mengajar 

menggunakan DI. 

 

Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 

yaitu mahasiswa mampu Menjelaskan karakteristik 

model pembelajaran Direct Instruction (DI) dalam 

pembelajaran biologi, menjelaskan teori yang 

mendukung model pembelajaran Direct Instruction (DI) 

dalam pembelajaran biologi, dan mampu menunjukkan 

sikap jujur dan mandiri selama proses pembelajaran 

menggunakan LPPD. 

   

Kegiatan inti (130 menit) 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Dosen membagikan Lembar Penilaian Pemahaman 

Diri LPPD 1 Konsep DI kepada setiap mahasiswa. 

 

Mahasiswa secara individual dengan sikap mandiri 

mengerjakan soal-soal pada LPPD 1 Konsep DI 

dengan pengetahuan awal tentang DI yang dimiliki 

tanpa berdiskusi, tanpa melihat buku dan menentukan 

tingkat keyakinan atas jawaban yang dituliskan. 

 

Setelah menyelesaikan soal-soal pengetahuan awal 

pada LPPD 1 Konsep DI secara individu, dosen 

meminta mahasiswa membentuk kelompok heterogen 

beranggotakan 3-4 mahasiswa dengan cara berhitung 

1-10. Dosen meminta mahasiswa duduk melingkar 

dalam satu kelompok. 

 

Dosen membagikan Handout Direct Instruction 

kepada setiap mahasiswa.  

 

Setelah mempelajari handout secara berkelompok, 

mahasiswa diminta mengerjakan kembali soal-soal 

LPPD 1 Konsep DI pada halaman selanjutnya (hal 3) 

dan menentukan perbedaan jawaban dengan jawaban 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan Keterangan 

Ya Tidak  

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

soal pengetahuan awal yang dikerjakan sebelumnya. 

Dosen membimbing mahasiswa untuk mencocokkan 

jawaban LPPD 1 Konsep DI dengan kunci jawaban 

yang telah disediakan oleh dosen. 

 

Dosen meminta mahasiswa untuk jujur dalam 

mengerjakan LPPD 1 Konsep DI, mengakui jawaban 

yang tidak sesuai dengan kunci jawaban dan 

mengevaluasi diri sendiri pada kemampuannya menilai 

jawaban dengan menuliskan perbedaan jawaban.  

 

Dosen memberikan umpan balik dan penguatan pada 

saat mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

 

Dosen menayangkan slide Powerpoint Konsep DI 

untuk mempermudah memberi umpan balik dan 

penguatan konsep kepada mahasiswa. 

 

Dosen membimbing mahasiswa untuk menentukan 

skor terhadap hasil kerjanya menggunakan LPPD 1 

Konsep DI dan menuliskan pada kolom skor yang telah 

disediakan 

 

Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan hal-hal yang dirasakan belum jelas 

mengenai Konsep DI 

Penutup (10 menit) 

1 

 

 

2 

Dosen membimbing siswa menuliskan konsep-konsep 

penting perkuliahan hari itu. 

 

Dosen memberi tugas pengayaan dan pemantapan 

konsep terkait materi yang diberikan 
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G. Lembar Evaluasi 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan strategi metakognitif 

2. Pretest dan posttest DI 

3. Lembar angket respon pembelajaran metakognitif 

 

H. Sumber Perkuliahan 

1. Handout Direct Instruction 

2. LPPD (1) Konsep DI 

3. Kunci LPPD (1) Konsep DI 

4. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan Konsep DI pertemuan ke 1 

5. Powerpoint Konsep DI 
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Individu 

Lembar Penilaian Pemahaman 

Diri (LPPD) 1 
 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang DI. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Jelaskan tujuan yang dapat dicapai dengan 
penerapan DI dalam pembelajaran 

 

2.  Tuliskan landasan teoritik DI  

3.  Bedakan perolehan pengetahuan dan perolehan 
keterampilan dalam Biologi 

 
 
 

4.  Buatlah masing-masing satu contoh butir soal 
untuk tes pengetahuan dan tes keterampilan  

 
 
 

5.  Tuliskan contoh perilaku siswa pada tiap fase 
sintaks DI 

 

a.  Fase-1  
 

b.  Fase-2  
 

c.  Fase-3   

d.  Fase-4   
 

e.  Fase-5   
 

 

 

  

LPPD 1 
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Tabel Tingkat Keyakinan 

No 
Jawaban 

Yakin Kurang Yakin Tidak Yakin 

1    

2    

3    

4    

5    

A    

B    

C    

D    

E    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOP! Tunggu instruksi 

untuk membuka halaman 

berikutnya. 
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Handout 
 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat: 

Tinjauan Umum Model Pengajaran Langsung 
 
Dukungan Teoretis dan Empiris 
Teori Pembelajaran Perilaku  
Teori Pembelajaran Sosial  
Penelitian Efektivitas Guru 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pelajaran Model 
Pengajaran   Langsung 
Perencanaan untuk Model Pengajaran Langsung dan 
Pelaksanaan Pelajaran Model Pengajaran Langsung 
 
Pengelolaan  Lingkungan  Pembelajaran 
 
 
Asesmen dan EvaIuasi 
 
 
Suatu Pemikiran Final: Pertimbangan Penggunaan  
Pengajaran Langsung 
 

Memberikan tinjauan umum pengajaran langsung dan 
menjelaskan penggunaannya yang tepat. 
Mendeskripsikan landasan  teoritis dari model 
pengajaran langsung dan meringkas penelitian yang 
mendukung penggunaannya. 
Menjelaskan cara merencanakan dan menggunakan 
model pengajaran langsung, termasuk cara 
mengadaptasikan penggunaannya untuk siswa dengan 
kemampuan dan latar belakang yang berbeda. 
Mendeskripsikan cara menerapkan lingkungan belajar 
yang kondusif untuk menggunakan pengajaran 
langsung. 
Mendeskripsikan  cara yang tepat untuk menilai belajar 
siswa sesuai dengan tujuan  pengajaran langsung. 
Mendiskusikan mengapa pengajaran langsung tetap 
menjadi model pengajaran populer, dan mendaftar 
beberapa kelemahan model tersebut. 

 

A. Tinjauan Umum Model Pengajaran Langsung     

    

Seperti model pengajaran lainnya, pengajaran langsung dapat digambarkan dalam 

tiga fitur: (1) jenis hasil belajar, 2 sintaks atau aliran keseluruhan kegiatan pembelajaran, 

dan (3) lingkungan belajar.Singkatnya, model pengajaran langsung dirancang untuk 

membelajarkan siswa tentang pengetahuan yang terstruktur dengan baik dan dapat 

diajarkan secara langkah-demi-langkah. Model tersebut tidak dimaksudkan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir tingkat tinggi.  

 

PENGAJARAN LANGSUNG 

(DIRECT INSTRUCTION) 
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Model pengajaran langsung merupakan sebuah model yang berpusat pada guru yang 

memiliki lima langkah: mempersiapkan dan memotivasi siswa, menjelaskan dan/atau 

mendemonstrasikan, latihan terbimbing, umpan balik, dan latihan lanjutan. Sebuah 

pelajaran model pengajaran langsung memerlukan persiapan yang seksama dari guru dan 

sebuah lingkungan belajar yang berorientasi pada tugas. 

Model pengajaran langsung ditujukan pada pencapaian dua tujuan utama siswa 

yaitu penuntasan konten akademik yang terstruktur dengan baik dan penuntasan berbagai  

jenis keterampilan. 

Gambar 1 Pengajaran langsung Bertujuan Mencapai Dua Hasil Pembelajaran 

 

B. Dukungan Teoritis         

    

Model pengajaran langsung bertumpu pada teori belajar perilaku dan teori belajar 

sosial, khususnya tentang pemodelan (modelling). 

Teori Pembelajaran Perilaku 

Teori-teori pembelajaran perilaku telah memberikan kontribusi penting pada 

pengajaran langsung. Teori tersebut disebut behaviorisme karena para teoretisi dan peneliti 

lebih tertarik mempelajari perilaku manusia yang dapat diamati daripada hal-hal yang tidak 

dapat diamati, misalnya pemikiran manusia dan kognisi. Teori behaviorisme yang penting 

bagi guru adalah karya B.F. Skinner tentang operant conditioning dan ide-idenya bahwa 

manusia belajar dan bertindak dengan cara spesifik sebagai sebuah hasil dan bagaimana 

perilaku tertentu itu disemangati melalui penguatan. Penggunaan teori Skinner ini 

berdampak pada penguatan perilaku yang positif dengan memberikan beberapa jenis 

penghargaan atau peredaman perilaku yang negatif dengan meniadakan beberapa 

rangsangan pengganggu penyebab perilaku negatif tersebut. 



10 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

Guru yang mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip teori perilaku dengan 

merumuskan tujuan pelajaran, mendeskripsikan dengan cermat perilaku-perilaku yang 

diinginkan agar siswa mempelajarinya, menyediakan pengalaman belajar; misalnya latihan, 

di mana pembelajaran siswa dapat dimonitor dan diberikan umpan-balik, dan memberi 

perhatian khusus pada perilaku-perilaku di dalam kelasyang akan diberi penghargaan. 

 
Teori Kognitif Sosial 

 Teori pembelajaran sosial memberikan perbedaan antara pembelajaran (cara 

pengetahuan diperoleh) dan kinerja (perilaku yang dapat diamati). Teori ini juga menyatakan 

bahwa banyak dari apa yang dipelajari manusia berasal dari pengamatannya terhadap 

orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar pembelajaran manusia dilakukan dengan cara 

selektif mengamati dan menempatkan apa yang diamati itu di dalam memori jangka-

pendeknya tentang perilaku orang lain tersebut. 

Para ahli teori pembelajaran sosial percaya bahwa segala sesuatu dapat dipelajari 

bila seorang pengamat secara sadar memperhatikan pada suatu perilaku (misalnya, 

menghidupkan korek api) dan kemudian menempatkan pengamatan tersebut kedalam 

memori jangka-panjangnya. Pengamat tersebut belum melakukan perilaku yang diamatinya 

itu, sehingga belum ada konsekuensi keperilakuan (penguatan), sebaliknya para pengamat 

behavioris tetap mempertahankan pendapatnya bahwa penguatan itu perlu agar terjadi 

pembelajaran. Bagaimanapun juga, sepanjang memori itu terserap, pengamat akan tahu 

bagaimana menghidupkan korek api, tidak peduli apakah ia melakukan perilaku itu atau 

tidak. Hal yang sama dapat diberlakukan pada ribuan perilaku sederhana seperti mengerem 

mobil, makan dengan sendok, dan membuka tutup botol. 

Menurut Bandura (1986), pembelajaran melalui pengamatan atau observational 

learning itu merupakan sebuah proses tiga langkah: (1) pebelajar harus menaruh perhatian 

pada aspek-aspek penting dari apa yang akan dipelajarinya (atensi) 2 pebelajar harus 

menyerap atau mengingat perilaku yang dipelajarinya itu (retensi); dan (3) pebelajar harus 

dapat mengulang kembali atau melaksanakan perilaku tersebut (produksi). Latihan dan 

pengulangan-pengulangan mental yang digunakan dalam model pengajaran langsung 

merupakan proses yang membantu pebelajar menyerap dan menghasilkan perilaku 
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teramati. Prinsip-prinsip pembelajaran sosial tersebut diterjemahkan ke dalam perilaku 

pengajaran seperti berikut: 

 Gunakan strategi-strategi untuk membangkitkan perhatian siswa. 

 Pastikan bahwa pengamatan tersebut tidak terlalu kompleks. 

 Kaitkan keterampilan baru dengan pengetahuan awal siswa. 

 Gunakan latihan untuk memastikan penyerapan jangka-panjang. 

 Pastikan munculnya sebuah sikap positif terhadap keterampilan baru sehingga 

siswa akan termotivasi untuk mengulang kembali atau menggunakan perilaku baru 

tersebut 

 

C. Perencanaan dan Pelaksanaan Pelajaran Model Pengajaran Langsung  

    

Seperti halnya dengan setiap pendekatan pengajaran, untuk melaksanakan sebuah 

pelajaran model pengajaran langsung dengan baik memerlukan perilaku dan keputusan 

spesifik guru selama perencanaan, penerapan, dan pengevaluasian pengaruh-

pengaruhnya. Beberapa tindakan dan perilaku guru ini dapat ditemukan pada model 

pengajaran lain, sementara tindakan dan perilaku tertentu merupakan hal yang unik dari 

model pengajaran langsung. Hal unik ini ditekankan dalam pelaksanaan sebuah pelajaran 

model pengajaran langsung. 

 
Perencanaan untuk Model Pengajaran Langsung 

Pertama-tama perlu diingatkan kembali tentang pengetahuan deklaratif dan 

prosedur. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dimiliki siswa tentang sesuatu, 

sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan 

sesuatu. Model pengajaran langsung telah dirancang secara khusus untuk membelajarkan 

siswa tentang pengetahuan prosedural yang dibutuhkan untuk melaksanakan keterampilan 

kompleks dan sederhana serta pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan 

dapat diajarkan secara langkah-demi-langkah. Tabel 1 membedakan tujuan-tujuan 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk membelajarkan perolehan pengetahuan dengan 

tujuan-tujuan yang dimaksudkan untuk pengembangan keterampilan. 
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Tabel 1.  Membedakan Tujuan-tujuan untuk Perolehan Pengetahuan dan Pengembangan 
Keterampilan 

 

No  Perolehan Pengetahuan Pengembangan Keterampilan 

1 
 
 
 

2 

Siswa akan dapat mendaftar   aturan-
aturan   dasar menggunakan 
mikroskop 
 
Siswa akan dapat memahami cara 
mengklasifikasikan makhluk hidup 
berdasarkan takson tertentu  

Siswa akan dapat menggunakan 
mikroskop dengan benar 
 
 
Siswa dapat membuat kunci 
determinasi  

 

Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan yang mendeskripsikan tujuan guru 

untuk pertumbuhan dan perubahan siswa. Tujuan pembelajaran seperti membaca peta 

perjalanan: Tujuan pembelajaran akan membantu guru dan siswa untuk mengetahui ke 

mana mereka akan pergi dan kapan mereka akan sampai pada tujuan. Tujuan pengajaran 

haruslah bermakna, tujuan tersebut harus secara jelas mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran guru yang seharusnya sangat spesifik.Pada saat guru menulis tujuan 

perilaku, disarankan untuk menggunakan kata-kata yang tepat agar tidak mengundang 

banyak penafsiran. Contoh kata-kata tepat termasuk menulis, mendaftar, mengenal, 

membandingkan. Contoh kata-kata yang kurang tepat adalah mengetahui, memahami, 

menghargai. 

Analisis tugas melibatkan pembagian sebuah keterampilan kompleks menjadi 

bagian-bagian komponennya sehingga keterampilan itu dapat diajarkan secara langkah-

demi-langkah. Ide utama di belakang analisis tugas adalah bahwa pemahaman dan 

keterampilan kompleks tidak dapat dipelajari sekaligus. Sebagai gantinya, untuk 

memudahkan pemahaman dan penuntasan, keterampilan dan pemahaman kompleks 

pertama-tama harus dibagi menjadi bagian-bagian komponen yang signifikan. Analisis tugas 

membantu seorang guru mendefinisikan secara tepat apa yang perlu diperbuat siswa agar 

dapat melaksanakan keterampilan yang diinginkan. Analisis tugas dapat dikerjakan melalui 

langkah-langkah berikut. 

• Langkah 1: Mencari tahu apa yang dilakukan seseorang yang menguasai benar 

keterampilan itu ketika keterampilan itu dilaksanakan. 

• Langkah 2:  Bagi keseluruhan keterampilan itu menjadi subketerampilan. 
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• Langkah 3: Atur subketerampilan itu dalam suatu urutan yang logis, yang menunjukkan 

subketerampilan mana yang mungkin menjadi prasyarat subketerampilan yang bukan. 

• Langkah 4: Rancang strategi untuk mengajarkan tiap subketerampilan dan bagaimana 

tiap subketerampilan itu digabung. 

 

Kadang-kadang analisis tugas dapat berbentuk sebuah diagram alir. Ini memungkinkan 

keterampilan dan hubungan antara subketerampilan tersebut dapat divisualisasikan. Diagram ini 

juga dapat menunjukkan berbagai macam langkah yang harus dilewati seorang siswa untuk 

memperoleh keterampilan tersebut. Sebuah keterampilan yang kompleks diperlukan siswa 

mengambil kelas sains adalah bagaimana menggunakan mikroskop. Ada beberapa langkah dan 

subketerampilan siswa harus dikuasai sebelum siswa dapat fokus dan menggunakan mikroskop 

secara efektif dan aman. Gambar 2 menggambarkan analisis tugas yang dilakukan oleh seorang 

guru biologi SMA yang menggambarkan langkah-langkah dan subketerampilan untuk 

menggunakan mikroskop dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mengamati spesimen menggunakan mikroskop elektrik 

Subketerampilan 1, Persiapan: Pasang mikroskop dalam dan pastikan itu adalah daya rendah. 

Subketerampilan 2, Memposisikan Slide: Tempatkan slide dengan spesimen langsung di atas pusat 
lingkaran kaca di panggung mikroskop. Jika Anda melihat bulu mata Anda, bergerak lebih dekat.  

Subketerampilan 3, Fokus: Hanya jika Anda berada di daya rendah, menurunkan lensa objektif ke titik 
terendah, kemudian fokus menggunakan tombol pertama saja, maka tombol fokus baik. 

Subketerampilan 4, Mencari Detail: Sesuaikan diafragma saat Anda melihat melalui lensa mata, Anda 
akan melihat lebih detail ketika Anda membiarkan sedikit cahaya. 

Subketerampilan 5, Menggunakan High Power: Setelah Anda telah menemukan spesimen dalam daya 
rendah, beralih ke daya tinggi tanpa mengubah tombol fokus. Jika Anda tidak memiliki spesimen 
berpusat, Anda akan kehilangan itu, seperti digambarkan dalam diagram dibawah. 

 

Subketerampilan 6, Menggunakan Fokus Tombol Baik: Setelah Anda memiliki spesimen Anda pada 
daya tinggi Anda dapat menggunakan tombol fokus baik. Perhatian: Jangan keluarkan slide ketika 
pada daya tinggi dan tidak menggunakan program tombol fokus. Ini akan menggores atau 
memecahkan lensa. 



14 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

Perencanaan untuk Waktu dan Ruang. Perencanaan dan pengelolaan waktu 

sangat penting untuk sebuah pelajaran model pengajaran langsung. Guru harus 

memastikan bahwa waktunya cukup, bahwa waktu itu sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswa di dalam kelas tersebut dan bahwa siswa termotivasi untuk tetap terlibat 

sepanjang pelajaran. Memastikan bahwa siswa memahami tujuan pelajaran pengajaran 

langsung tersebut dan mengkaitkan pelajaran dengan pengetahuan awal mereka dan minat 

siswa merupakan cara untuk meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa. 

Perencanaan dan pengelolaan ruang juga sangat penting untuk suatu pelajaran 

pengajaran langsung. Kebanyakan guru lebih menyukai menggunakan formasi meja baris 

dan kolom yang lebih tradisional yang ditunjukkan pada Gambar 3. Anda ingat formasi ini 

paling cocok untuk situasi-situasi dimana dibutuhkan perhatian yang terfokus pada guru 

atau pada demonstrasi yang sedang diperagakan guru di depan kelas. Sebuah alternatif 

untuk susunan baris dan kolom tradisional adalah susunan meja berderet horisontal seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4. Siswa duduk cukup dekat satu sama lain dalam jumlah baris 

yang lebih sedikit. Susunan ini sering berguna untuk demonstrasi model pengajaran 

langsung di mana siswa melihat langsung apa yang sedang terjadi dan merupakan suatu 

hal penting bagi siswa berada dekat dengan guru. Baik susunan baris dan kolom maupun 

susunan horisontal, tidak kondusif untuk pendekatan pengajaran berpusat pada siswa yang 

memiliki ciri interaksi siswa-ke-siswa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Formasi meja baris dan kolom 
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Gambar 4. Formasi Meja Horizontal 

 

Pelaksanaan Pelajaran Model Pengajaran Langsung 

Bahkan guru-guru yang berpengalamanpun masih harus belajar menyesuaikan 

pelaksanaan model pengajaran langsung mereka dengan berbagai macam situasi, karena  

kebanyakan pelajaran model pengajaran langsung memiliki lima fase atau langkah penting. 

Pelajaran tersebut mulai dengan guru memberikan rasional untuk pelajaran tersebut, 

memorivasi siswa, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Fase persiapan dan motivasi ini 

kemudian diikuti dengan presentasi materi yang sedang diajarkan atau demonstrasi suatu 

keterampilan tertentu. Pelajaran tersebut kemudian menyediakan kesempatan latihan 

terbimbing pada siswa dan umpan-balik guru atas kemajuan siswa. Dalam fase latihan-

umpan balik tersebut, guru seharusnya selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mentransfer pengetahuan yang sedang diajarkan tersebut ke situasi-situasi kehidupan 

nyata. Pelajaran-pelajaran model pengajaran langsung selalu diakhiri dengan latihan 

lanjutan dan transfer keterampilan tersebut. Lima fase model pengajaran langsung 

ituditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sintaks Model Pengajaran Langsung 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan siswa 

 

 

Fase 2: Mendemonstrasikan 

pengetahuan atau keterampilan. 

Guru menyampaikan tujuan, informasi latar belakang 

pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa 

untuk belajar. 

 

Guru mendemonstrasikan keterampilan yang benar, atau 

menyajikan informasi tahap demi tahap. 
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FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 3: Membimbing pelatihan. 

 

 

Fase 4: Mengecek pemahaman 

dan memberikan umpan balik. 

 

Fase 5: Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan 

awal. 

 

Mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas 

dengan baik, memberi umpan balik.  

 

Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan 

lanjutan, dengan perhatian khusus pada penerapan kepada 

situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. 
 

Menyampaikan Tujuan dan Menetapkan Set. Tidak memandang model pengajaran 

yang digunakan, guru yang baik mengawali pelajaran mereka dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran mereka, versi singkat tujuan tersebut seharusnya ditulis di papan tulis atau 

diketik dan dibagikan kepada siswa. Di samping itu, seharusnya dikatakan kepada siswa 

apa tujuan pembelajaran hari ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran pertemuan 

terdahulu. Kepada siswa juga diinformasikan tentang alur pelajaran tertentu dan berapa 

banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pelajaran. Gambar 5 

menunjukkan apa yang disampaikan seorang guru sains kepada siswanya sebelum sebuah 

pelajaran tentang mikroskop dimulai. 

 

Tujuan pembelajaran hari ini: Tujuan pembelajaran pelajaran hari ini 

adalah belajar bagaimana memfokuskan lensa pada sebuah mikroskop 

sedemikian rupa sehingga kamu dapat melakukan pengamatan akurat pada sel-

sel tanaman. 

 

Skenario 

5 menit Pendahuluan, pengulangan, dan tujuan 

5 menit Rasional 

10 menit Demonstrasi bagaimana mengatur lensa pada mikroskop tanya-jawab. 

20 menit Latihan dengan mikroskopmu (Guru berkeliling dan membantu) 

10 menit Rangkuman dan tugas untuk besok. 

 

Gambar 5. Tujuan dan Tinjauan Umum Pelajaran Hari Ini tentang Mikroskop. 



 

Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 17 

 

Melaksanakan Demonstrasi. Model pengajaran langsung berpijak kuat pada 

proposisi bahwa sebagian besar dari apa yang dipelajari dan sebagian besar dari koleksi 

perilaku siswa berasal dari mengamati perilaku orang lain.Untuk mendemonstrasikan secara 

efektif sebuah konsep atau keterampilantertentu diperlukan guru yang menguasai tuntas 

atau pemahaman mendalam atas konsep atau keterampilan tersebut sebelum mengadakan 

demonstrasi, dan secara seksama berlatih tentang seluruh aspek dari demonstrasi tersebut, 

sebelum benar-benar berdiri di depan kelas. 

Mencapai Ketuntasan dan Pemahaman. Untuk memastikan bahwa siswa akan 

lebih mengamati perilaku yang benar daripada yang tidak benar, guru harus benar-benar 

memperhatikan apa yang dilakukannya dalam demonstrasi itu. Pepatah lama sering 

diucapkan oleh orang tua kepada anak-anak "Lakukan seperti yang saya ucapkan, tidak 

seperti yang saya lakukan" adalah tidak cukup bagi guru yang sedang mengajarkan 

informasi dan keterampilan dasar secara tepat. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari 

dimana orang-orang secara tidak sadar melakukan sebuah keterampilan tidak benar karena 

mereka mengamati dan belajar keterampilan itu dari seseorang yang melakukan 

keterampilan itu dengan cara yang salah. Poin pentingnya adalah jika guru ingin para 

siswanya melakukan sesuatu yang benar, ia harus dapat memastikan bahwa keterampilan 

yang didemostrasikan itu benar pula. 

Perhatian terhadap Latihan. Hal yang sangat sulit untuk mendemostrasikan 

sesuatu dengan kecermatan yang sempurna. Semakin kompleks informasi atau 

keterampilan tersebut, semakin sulit pula mendemonstrasikannya dengan tepat di kelas. 

Memastikan demonstrasi dan pemodelan yang benar, diperlukan latihan sebelumnya. 

Latihan ini juga memerlukan ketelitian yang tinggi agar aspek-aspek penting dari dari 

keterampilan atau konsep tersebut diajarakan dengan jelas untuk setiap aspek. 

Memberi Latihan Terbimbing. Akal sehat mengatakan bahwa latihan membuat 

tugas menjadi sempurna dalam kenyataannya, prinsip ini tidak selalu dapat dipegang. 

Sering terjadi tugas-tugas guru yang diberikan ke siswa tidak benar-benar memberi jenis 

latihan yang diperlukan.  

 

Menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada akhir suatu bab, mengerjakan dua puluh 

soal matematika, atau menulis sebuah karangan tidak selalu membantu siswa untuk 
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menuntaskan keterampilan-keterampilan penting.Sebuah langkah penting dalam model 

pengajaran langsung adalah cara bagaimana guru menyikapi latihan terbimbing. Prinsip-

prinsip berikut ini dapat memandu cara-cara guru memberi latihan, yaitu: 

 memberi tugas latihan pendek dan bermakna 

 memberi latihan untuk meningkatkan pembelajaran lebih 

 menyadari keuntungan dan kerugian latihan blok dan terdistribusi 

 perhatian terhadap tahap awal latihan 

Mengecek  Pemahaman  dan  Memberi  Umpan-balik.Inilah fase sebuah 

pelajaran model pengajaran langsung yang paling menyerupai apa yang kadang-kadang 

disebut resitasi. Fase ini sering ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan  kepada  

siswa dan siswa memberi jawaban yang mereka yakini benar. Ini merupakan sebuah aspek 

sangat penting dari pelajaran model pengajaran langsung, karena tanpa mengetahui hasil, 

latihan hanya akan bermanfaat kecil bagi siswa. Pada kenyataannya, tugas guru yang 

terpenting dalam menggunakan model pengajaran langsung adalah pemberian umpan-balik 

yang bermakna dan pengetahuan akan hasil belajar siswa. Guru dapat memberi umpan-

balik dengan banyak cara, misalnya secara verbal, dengan kinerja yang direkam video atau 

audio, dengan pengetesan, atau melalui komentar tertulis.Pertanyaan penting bagi guru 

adalah bagaimana ia memberi umpan-balik yang efektif untuk kelas dengan jumlah siswa 

yang besar. Panduan-panduan yang dipandang penting seperti berikut ini: 

 Panduan 1: Memberi umpan-balik segera dan secepat mungkin 

 Panduan 2: Buat umpan-balik spesifik 

 Panduan 3: Konsentrasikan pada perilaku dan bukan pada keinginan anda yang harus 

diinterpretasikan 

 Panduan 4: Jagalah umpan-balik yang cocok dengan tingkat perkembangan siswa 

 Panduan 5: Memberi penghargaan dan umpan-balik pada kinerja yang benar 

 Panduan 6: Apabila guru memberi umpan-balik negatif, tunjukkan bagaimana  cara 

melaksanakannya dengan benar 

 Panduan 7: Bantu siswa untuk memfokuskan perhatiannya pada proses, bukan pada 

hasil 
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 Panduan 8: Ajari siswa bagaimana memberi umpan-balik pada diri sendiri dan 

bagaimana menilai kinerja diri sendiri 

Memberikan Praktek Mandiri. Guru perlu memberikan perhatian khusus untuk 

mengelola tahap praktek mandiri pengajaran langsung. Praktek mandiri dapat dicapai 

melalui pekerjaan di sekolah dan / atau pekerjaan rumah.Pekerjaan yang dilakukan di 

dalam kelas maupun di luar kelas, praktek mandiri memberikan siswa dengan kesempatan 

untuk melakukan keterampilan yang baru diperoleh pada mereka sendiri dan juga dapat 

dilihat sebagai cara untuk memperluas kesempatan belajar. 

 

D. Pengelolaan Lingkungan Pembelajaran 

Tugas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan belajar selama pelajaran 

pengajaran langsung hampir identik dengan yang digunakan oleh para guru saat 

menggunakan model presentasi. Dalam pengajaran langsung, struktur guru dan lingkungan 

belajar sangat erat, membuat suatu fokus yang akademis, dan mengharapkan siswa untuk 

menjadi pengamat yang tajam, pendengar, dan pelaku. Guru yang efektif menggunakan 

metode untuk mengatur bicara siswa dan untuk memastikan bahwa kecepatan pelajaran 

dipertahankan. Perilaku yang terjadi selama pelajaran pengajaran langsung harus ditangani 

dengan cepat dan tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mengamati kinerja aktual adalah cara terbaik untuk menilai pengembangan 

keterampilan. 
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E. Asesmen dan Evaluasi 

Penting untuk mencocokkan strategi-strategi evaluasi dan pengetesan dengan 

tujuan pembelajaran pelajaran tertentu dan maksud yang terkandung di dalam suatu model 

tertentu. Karena model pengajaran langsung paling cocok digunakan untuk mengajar 

keterampilan dan pengetahuan yang dapat diajarkan dengan cara langkah-demi-langkah, 

evaluasi seharusnya memfokus pada tes kinerja yang lebih mengukur perkembangan 

keterampilan daripada tes tertulis pengetahuan deklaratif. 

Sering kali, tes kinerja merupakan tes yang sulit bagi guru untuk menyusun dan 

menskor dengan tepat, dan tes itu juga dapat menyita banyak waktu. Namun 

bagaimanapun juga, jika Anda ingin siswa Anda menuntaskan keterampilan yang Anda 

ajarkan, tidak ada yang dapat menggantikan prosedur evaluasi berbasis-kinerja tersebut. 

Tabel 3 menunjukkan contoh jenis butir tes yang termasuk sebuah tes keterampilan yang 

dikontraskan dengan burir-butir tes pada topik yang sama yang merupakan tes 

pengetahuan. Perhatikan bahwa butir-butir tes tersebut sesuai dengan contoh tujuan pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Butir-butir untuk tes Pengetahuan dan Tes Keterampilan 

Tes Pengetahuan Tes Keterampilan 

1. Perhatikan pernyataan 
berikut! 
1. memiliki akar tunggang 

dan besar 
2. tulang daun lurus 

berbentuk pita 
3. batang memiliki 

jaringan kambium 
4. perhiasan bunga 

jumlahnya berkelipatan 
3 

5. biji berkeping dua 
Pernyataan yang 
merupakan ciri-ciri dari 
tumbuhan  dikotil adalah 
.... 

A. 1,  2  dan 4 
B. 1,  3  dan 5 
C. 2,  3  dan 4 
D. 3,  4  dan 5  
 

Persilangan antara tanaman 
ercis berbatang tinggi dengan 
tanaman ercis berbatang 
pendek menghasilkan 
tanamana ercis (F1) berbatang 
tinggi. Apabila F1 dibiarkan 
menyerbuk sendiri, berapa  
persenkah F2 yang berbatang 
tinggi heterozigotik? 

A. 25% 
B. 50% 

C. 75% 
D. 100% 
 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

Gambar diatas menunjukkan langkah 

penggunaan mikroskop yang 

bertujuan: 

A. Mencari titik fokus 

B. Memilih lensa okuler 

C. Memilih lensa obyektif 

D. Mengatur banyak sedikitnya 

cahaya 
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F. Sebuah Pemikiran Final: Pertimbangan Penggunaan Model Pengajaran 

Langsung 

Di Amerika Serikat, di kelas-kelas yang menggunakan pengajaran langsung, guru 

menggunakan sebagian besar waktunya di kelas. Jumlah waktu yang digunakan untuk 

menjelaskan informasi, demonstrasi, dan melaksanakan resitasi meningkat pada kelas-

kelas tinggi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. 

Inimerupakan hal yang umum dimana-mana dan tetap merupakan model pengajaran yang 

paling popular. Kritik utama terhadap model pengajaran langsung adalah penekanan 

pengajaran pada ceramah atau bicara guru. Kebanyakan pengamat mengklaim bahwa 

bicara guru menyita waktu antara setangah dan tiga perempatan dari tiap periode kelas, dan 

menurut Cuban (1982, 1984), gejala ini tetap berjalan terus selama hampir seratus tahun. 

Sejumlah pendidik menyatakan bahwa terlampau banyak waktu dihabiskan untuk model 

pengajaran langsung. Yang lain menyatakan bahwa model ini banyak terbatas untuk 

mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar dan informasi tingkat rendah dan tidak 

berguna bagi penerapan tujuan-tujuan tingkat-tinggi. Masih ada kritik lain terhadap model 

pengajaran langsung, yaitu pada teori perilaku yang melandasinya. Mereka menentangnya 

karena model itu jelas-jelas menunjang pandangan bahwa siswa lebih merupakan bejana 

kosong yang diisi dengan potongan-potongan informasi daripada pebelajar yang aktif dan 

memiliki kebutuhan yang dibawanya sejak lahir untuk belajar informasi dan keterampilan. 

Akhirnya, ada sejumlah pendidik, termasuk pencipta awal model itu sendiri, 

mengkritik pengajaran langsung karena model itu telah disalah gunakan dalam banyak 

kelas. Misalnya, pada salah satu sekolah negeri yang besar, di Amerika Serikat setiap guru 

diharapkan untuk memberi pelajaran dengan model pengajaran langsung tiap hari. Jika 

seorang guru mengunakan pendekatan lain pada saat mengajar dan sedang diamati oleh 

pengawas, guru tersebut akan menerima evaluasi negatif. Pada kesempatan lain, guru 

diminta untuk menulis tujuan pengajaran mereka dalam format perilaku di papan tulis setiap 

kali, dan kadang-kadang muncul hal yang tidak terduga oleh pengembang model 

pengajaran langsung ini. 

Popularitas metode ceramah dan demonstrasi yang terus bertahan tidak 

mengherankan, karena tujuan pendidikan yang dianut secara luas adalah tujuan-tujuan 

yang berkait dengan perolehan keterampilan dan penyerapan informasi dasar. Kurikulum di 
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sekolah telah disusun di sekitar kumpulan informasi dari berbagai macam disiplin akademis-

sains, matematika, Inggris, dan ilmu-ilmu sosial. Konsekwensinya, panduan kurikulum, bab 

teks, dan tes diorganisasikan secara serupa dan secara rutin digunakan oleh guru. Guru 

yang berpengalaman, tahu bahwa model pengajaran langsung merupakan cara yang efektif 

untuk membantu siswa memperoleh serangkaian informasi dan keterampilan dasar yang 

diyakini oleh masyarakat penting untuk diketahui siswa. 

Bab ini mengambil sebuah pandangan yang seimbang terhadap model pengajaran 

langsung. Seperti yang telah dinyatakan berulang-kali, model pengajaran langsung hanya 

merupakan salah satu pendekatan dari beberapa pendekatan yang digunakan oleh guru 

yang efektif. Kunci sesungguhnya untuk pengajaran yang efektif adalah kemampuan 

seorang guru untuk memilih berbagai koleksi pendekatan pengajaran yang memungkinkan 

guru untuk mencocokkan pendekatan pengajaranya dengan tujuan-tujuan pembelajaran 

tertentu dan sesuai dengan kebutuhan siswa tertentu. 
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Kelompok 

Lembar Penilaian Pemahaman Diri 

(LPPD) 1 

 

 

 

 

1. Kerjakan pertanyaan berikut secara berkelompok. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah dengan membaca handout yang 

telah diberikan. 

3. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

4. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

5. Tuliskan skor Anda pada kolom yang disediakan untuk mahasiswa. 

6. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap perkuliahan materi DI 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Jelaskan tujuan yang dapat dicapai dengan penerapan 
DI dalam pembelajaran 

 

2.  Tuliskan landasan teoritik DI  
 

3.  Bedakan perolehan pengetahuan dan perolehan 
keterampilan dalam Biologi 

 
 
 

4.  Buatlah masing-masing satu contoh butir soal untuk tes 
pengetahuan dan tes keterampilan  

 
 
 

5.  Tuliskan contoh perilaku guru pada tiap fase sintaks DI!  

a.  Fase-1  
 

b.  Fase-2  
 

c.  Fase-3   
 

d.  Fase-4   
 

e.  Fase-5   
 

 

  

LPPD 1 
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Tabel Perbedaan Jawaban 

Nomor 
Jawaban 

Sama Berbeda 

1   

2   

3   

4   

5 A   

   B   

   C   

   D   

   E   

Lakukan penskoran terhadap jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan pesan dan kesan mengenai perkuliahan DI: 

 

 

 

 

2. Apa manfaatnya bagi Anda calon guru Biologi? 

 

 

 

 

 

3. Apa saran Anda agar proses pembelajaran DI yang dimodelkan dapat menjadi lebih 

baik? 

 

  

  Mahasiswa                  Dosen                  
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1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang DI. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan  

mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Jelaskan tujuan yang dapat dicapai dengan 
penerapan DI dalam pembelajaran 

Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 

2.  Tuliskan landasan teoritik DI 
Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 

3.  Bedakan perolehan pengetahuan dan 
perolehan keterampilan dalam Biologi 

Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 
 

4.  Buatlah masing-masing satu contoh butir soal 
untuk tes pengetahuan dan tes keterampilan  

Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 
 

5.  Tuliskan contoh perilaku siswa pada tiap fase 
sintaks DI 

 

a.  Fase-1 Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 
 

b.  Fase-2 Sesuai pengetahuan siswa 
 

c.  Fase-3  Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 
 

d.  Fase-4  Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 
 

e.  Fase-5  Sesuai pengetahuan 
mahasiswa 
 

KUNCI 

LPPD 1 

Kunci Lembar Penilaian  

Pemahaman Diri (LPPD) 1 
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1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

kamu punyai. 

2. Lakukan dengan jujur dan mandiri tanpa melihat buku dan juga tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jangan kuatir, jawaban yang kamu berikan tidak untuk menilai 

pengetahuanmu, tetapi untuk mengetahui pengetahuan awalmu tentang DI secara 

global yang kamu punyai. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinanmu atas jawaban yang kamu berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.   Jelaskan tujuan yang dapat 
dicapai dengan penerapan DI 
dalam pembelajaran 

penuntasan konten akademik (pengetahuan) 
yang terstruktur dengan baik dan perolehan 
berbagai jenis keterampilan. 2 

2.  Tuliskan landasan teoritik DI 
Model pengajaran langsung bertumpu pada 
prinsip-prinsip psikologi perilaku dan teori 
belajar sosial, khususnya tentang pemodelan 
(modelling) 2 

3.  Bedakan perolehan 
pengetahuan dan perolehan 
keterampilan dalam Biologi 

Perolehan: 
membuat daftar karakteristik utama dari mamalia  
Perolehan keterampilan: 
mengatur fokus sebuah mikroskop untuk 
mengamati suatu benda 2 

4.  Buatlah masing-masing satu 
contoh butir soal untuk tes 
pengetahuan dan tes 
keterampilan  

Pengetahuan: 
Bagaimana susunan sel pada bawang merah? 
Keterampilan: 
Buatlah preparat sel bawang merah! 2 

5.  Tuliskan contoh perilaku guru 
pada tiap fase sintaks DI! 

 

a.  Fase-1 Guru mengkomunikasikan garis besar tujuan 
pelajaran, memberi informasi latar belakang, dan 
menjelaskan mengapa pelajaran itu penting, 
mempersiapkan siswa untuk belajar.  

b.  c. Fase-2 Guru mendemonstrasikan keterampilan tersebut 

KUNCI 

LPPD 1 
Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 1 



28 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

dengan benar atau mempresentasikan informasi 
langkah demi langkah 

d.  e. Fase-3  Guru memberi latihan awal. 
 

f.  g. Fase-4  Guru mengecek untuk mencari tahu apakah siswa 
melakukan tugas dengan benar dan memberi 
umpan-balik. 

h.  i. Fase-5  Guru mempersiapkan kondisi untuk latihan 
lanjutan dengan memusatkan perhatian pada 
penerapan keterampilan dan pengetahuan 
tersebut ke situasi-situasi lebih kompleks. (5)          
Skor maks 13 

 

Penskoran  

 

 



 

Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 29 

 

  

Pertemuan 2 
 

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP) 

DIRECT INSTRUCTION (DI) 

 

Mata Kuliah  : Pembelajaran Inovatif I 

Jurusan/Prodi   : Biologi/Prodi Pendidikan Biologi  

Semester/Program : Genap/S-1 

SKS   : 4/1 

Pertemuan  : Ke-2 (Modeling DI) 

 

A.  Kompetensi Akhir            : Menjelaskan karakteristik perangkat pembelajaran Direct 

Instruction (DI) secara mandiri dan jujur. 

B.  Indikator                           : 1. Menjelaskan karakteristik perangkat 

pembelajaran model Direct Instruction 

(DI). 

2. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran model Direct 

Instruction (DI) dalam pembelajaran biologi. 

 

C.  Alokasi waktu                  : 150 Menit 

D.  Uraian Materi                   : Terlampir pada Handout Direct Instruction 

E.  Strategi Pembelajaran    : Metakognitif 

 

  



30 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

F. Langkah Perkuliahan       : 

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Pendahuluan (10 menit) 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Dosen mengulas materi pada pertemuan sebelumnya dan 

memberikan pertanyaan terkait DI. 

 

Dosen memotivasi mahasiswa dengan berbagi 

pengalaman unik dan menarik saat mengajar 

menggunakan DI. 

 

Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan hari ini yaitu 

Menjelaskan karakteristik perangkat pembelajaran model 

Direct Instruction (DI) dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran model Direct Instruction (DI) dalam 

pembelajaran biologi. 

 

   

Kegiatan inti (130 menit) 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen membagikan LPPD 2 Modeling DI kepada setiap 

mahasiswa. 

 

Mahasiswa secara individual dengan sikap mandiri 

mengerjakan soal-soal pada LPPD 2 Modeling DI dengan 

pengetahuan awal yang dimiliki tentang pengalaman 

pembelajaran biologi menggunakan DI, tanpa berdiskusi, 

tanpa melihat buku dan menentukan tingkat keyakinan 

atas jawaban yang dituliskan. 

 

Dosen mengingatkan mahasiswa untuk tidak membuka 

halaman LPPD 2 Modeling DI  selanjutnya (hal 3) setelah 

selesai mengerjakan soal-soal pengetahuan awal. 

 

Setelah menyelesaikan soal-soal pengetahuan awal pada 

LPPD 2 Modeling DI secara individu, dosen meminta 

mahasiswa untuk memperhatikan modeling DI yang akan 

diperagakan oleh dosen. Modeling DI dilakukan pada 

pelajaran biologi kelas XII semester 1 dengan materi 

Sintesis Protein atau materi lain yang relevan sebagai 

model DI.  Mahasiswa berperan sebagai siswa dalam 

modeling DI. 

Mahasiswa diminta mengikuti dengan baik proses 

   



 

Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 31 

 

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

modeling DI, serta mempelajari dan memahami modeling 

DI yang dilakukan dosen. 

 

Setelah mengikuti dan memperhatikan modeling DI oleh 

dosen, mahasiswa diminta mengerjakan kembali soal-soal 

LPPD 2 Modeling DI pada halaman selanjutnya (hal 3) 

secara individu dan menentukan perbedaan jawaban 

dengan jawaban soal pengetahuan awal yang dikerjakan 

sebelumnya. 

 

Dosen membimbing mahasiswa untuk mencocokkan 

jawaban LPPD 2 Modeling DI dengan kunci jawaban yang 

telah disediakan oleh dosen. 

 

Dosen meminta mahasiswa untuk jujur dalam 

mengerjakan LPPD 2 Modeling DI, mengakui jawabannya 

yang tidak sesuai dengan kunci jawaban dan 

mengevaluasi diri sendiri pada kemampuannya menilai 

jawaban dengan menuliskan perbedaan jawaban.  

 

Dosen memberikan umpan balik dan penguatan pada saat 

mahasiswa mempresentasikan jawaban yang dituliskan 

pada LPPD 2 Modeling DI. 

 

Dosen menayangkan slide Powerpoint Modeling DI untuk 

mempermudah memberi umpan balik dan penguatan 

konsep kepada mahasiswa. 

 

Dosen membimbing mahasiswa untuk menentukan skor 

terhadap hasil kerjanya menggunakan LPPD 2 Modeling DI 

dan menuliskan pada kolom skor yang telah disediakan. 

 

Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan hal-hal yang dirasakan belum jelas mengenai 

modeling DI dan meminta mahasiswa menjawab 

pertanyaan mengenai kesan dan pesan mengenai 

modeling DI. 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Penutup (10 menit) 

16 

 

 

19 

Dosen membimbing siswa menuliskan konsep-konsep 

penting perkuliahan hari itu. 

 

Dosen memberi tugas pengayaan dan pemantapan konsep 

DI untuk workshop pada pertemuan selanjutnya. 

   

 

G. Lembar Evaluasi 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan strategi metakognitif 

2. Pretest dan posttest DI 

3. Lembar angket respon pembelajaran metakognitif 

H. Sumber Perkuliahan 

1. LPPD 2 Modeling DI 

2. Kunci LPPD 2 Modeling DI 

3. Silabus Sintesis Protein 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sintesis Protein 

5. Lembar Kerja Siswa (LKS) Sintesis Protein 

6. Kunci LKS Sintesis Protein 

7. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan Modeling DI pertemuan ke 2 

8. Powerpoint Modeling DI 
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LEMBAR KERJA SISWA 
SINTESIS PROTEIN 

 

 

Model Sintesis Protein 

 Tujuan:    

1. Membuat model molekul DNA 

2. Membuat model molekul RNA 

3. Memperagakan proses transkripsi 

4. Memperagakan proses translasi 

9. Alat dan Bahan 

- Gunting 

- Isolasi bening/double selotip/ 

- 4 potong kertas hitam bergaris yang kemudian berikan label DNA cetakan, DNA 

komplemen, mRNA, dan tRNA (40 x 3 cm) 

- 18 potongan plastik D untuk deoksiribosa (3x 1) 

- 18 potongan plastik R untuk ribosa (3x1) 

- 10 potongan plastik A untuk adenine (4 x1) lancip > 

- 5 potongan plastik T untuk timin (2x1) < 

- 8 potongan plastik G untuk guanine (4x1 ) setengah lingkaran  cembung) 

- 8 potongan plastik C untuk sitosin (2x1) cm setengah lingkaran cekung 

- 5 potongan plastik U untuk urasil (2x1) 

- 3 potongan plastik asam amino yang berlabel Ala, Met, Leu (6x1) 

 

 

 

 

 

 

10. Cara kerja 

1. Lengkapi tabel di bawah ini untuk menentukan jenis asam amino yang 

sesuai, gunakan tabel kode genetik mRNA 

DNA cetakan DNA komplemen Kodon mRNA Antikodon tRNA Asam amino 

TAC 

 

  UAC Met 

GAA 

 

    

CGA 

 

    

A 



34 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

2. Buatlah model DNA cetakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Ambil potongan plastik yang berlabel DNA cetakan 

b. Dengan mengikuti tanda garis pada potongan plastik tersebut, tempelkan 

deoksiribosa (D) sehingga keseluruhannya ada 9 deoksiribosa 

c. Pada sisi kanan deoksiribosa, letakkan basa nitrogen yang sesuai dengan 

kode DNA cetakan 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

 

3.  Buatlah model DNA komplemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Ambil potongan plastik putih yang berlabel DNA komplemen. 

b. Dengan mengikuti tanda garis pada potongan plastik tersebut, tempelkan 

deoksiribosa (D) sehingga keseluruhannya ada 9 deoksiribosa. 

c. Pada sisi kiri deoksiribosa, lekatkan basa nitrogen yang sesuai dengan kode 

DNA komplemen. 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

 

4. Pasangkanlah DNA cetakan dengan DNA komplemen 

 

5. Siapkan model molekul mRNA dengan langkah-langkah sebagai berikut; 

a. Ambil potongan plastik putih yang berlabel mRNA. 

b. Dengan mengikuti tanda garis pada potongan plastik tersebut, tempelkan 

ribosa (R) sehingga keseluruhannya ada 9 ribosa. 

c. Pada sisi kiri ribosa, lekatkan basa nitrogen yang sesuai dengan kodon 

mRNA. 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

 

6. Siapkan model molekul tRNA dengan langkah-langkah sebagaiberikut: 

a. Ambil potongan kertas putih yang berlabel tRNA. 

b. Tempelkan ribosa (R) dengan mengikuti tanda garis pada potongan kertas 

tersebut, sampai 9 ribosa. 

c. Pada sisi kanan ribosa, lekatkan basa nitrogen yang sesuai dengan 

anticodon tRNA. 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

e. Tempelkan asam amino yang sesuai pada sisi kiri tRNA 

 

7. Pasangkan mRNA dengan tRNA 

 

8. Peragakan sintesis protein dengan menggunakan model molekul DNA 

cetakan, DNA komplemen, mRNA dan tRNA yang telah anda buat.  
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 Diskusi 

1. Mirip apakah model DNA yang anda buat? 

          

 

2. Tuliskan basa nitrogen hasil transkripsi dan asam amino hasil translasi dari 

model yang anda buat! 

          

 

3. Dimanakah proses terjadinya transkripsi dan translasi? 

          

 

4. Dari kegiatan ini, tuliskan tiga perbedaan molekul DNA dan RNA! 

          

 

5. Tuliskan sekurang-kurangnya dua kelemahan model sintesis protein ini! 
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR KERJA SISWA 
SINTESIS PROTEIN 

 

 

Model Sintesis Protein 

 Tujuan:    

1. Membuat model molekul DNA 

2. Membuat model molekul RNA 

3. Memperagakan proses transkripsi 

4. Memperagakan proses translasi 

 Alat dan Bahan 

- Gunting 

- Isolasi bening/double selotip/ 

- 4 potong kertas hitam bergaris yang kemudian berikan label DNA cetakan, DNA 

komplemen, mRNA, dan tRNA (40 x 3 cm) 

- 18 potongan plastik D untuk deoksiribosa (3x 1) 

- 18 potongan plastik R untuk ribosa (3x1) 

- 10 potongan plastik A untuk adenine (4 x1) lancip > 

- 5 potongan plastik T untuk timin (2x1) < 

- 8 potongan plastik G untuk guanine (4x1 ) setengah lingkaran  cembung) 

- 8 potongan plastik C untuk sitosin (2x1) cm setengah lingkaran cekung 

- 5 potongan plastik U untuk urasil (2x1) 

- 3 potongan plastik asam amino yang berlabel Ala, Met, Leu (6x1) 

 

 

 

 

 

 

 

 Cara kerja 

1. Lengkapi tabel di bawah ini untuk menentukan jenis asam amino yang sesuai, 

gunakan table kode genetik mRNA 

DNA cetakan DNA komplemen Kodon mRNA AntikodontRNA Asam amino 

TAC ATG AUG UAC Metionin 

GAA CTT CUU GAA Leusin 

CGA GCT GCU CGA Alanin 

 

A 
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2. Buatlah model DNA cetakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Ambil potongan plastik yang berlabel DNA cetakan 

b. Dengan mengikuti tanda garis pada potongan plastik tersebut, tempelkan 

deoksiribosa (D) sehingga keseluruhannya ada 9 deoksiribosa 

c. Pada sisi kanan deoksiribosa, letakkan basa nitrogen yang sesuai dengan 

kode DNA cetakan 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

 

3. Buatlah model DNA komplemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Ambil potongan plastik putih yang berlabel DNA komplemen. 

b. Dengan mengikuti tanda garis pada potongan plastik tersebut, tempelkan 

deoksiribosa (D) sehingga keseluruhannya ada 9 deoksiribosa. 

c. Pada sisi kiri deoksiribosa, lekatkan basa nitrogen yang sesuai dengan kode 

DNA komplemen. 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

 

4. Pasangkanlah DNA cetakan dengan DNA komplemen 

 

5. Siapkan model molekul mRNA dengan langkah-langkah sebagai berikut; 

a. Ambil potongan plastik putih yang berlabel mRNA. 

b. Dengan mengikuti tanda garis pada potongan plastik tersebut, tempelkan 

ribosa (R) sehingga keseluruhannya ada 9 ribosa. 

c. Pada sisi kiri ribosa, lekatkan basa nitrogen yang sesuai dengan kodon 

mRNA. 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang 

 

6. Siapkan model molekul tRNA dengan langkah-langkah sebagaiberikut: 

a. Ambil potongan kertas putih yang berlabel tRNA. 

b. Tempelkan ribosa (R) dengan mengikuti tanda garis pada potongan kertas 

tersebut, sampai 9 ribosa. 

c. Pada sisi kanan ribosa, lekatkan basa nitrogen yang sesuai dengan 

anticodon tRNA. 

d. Ulangi kegiatan tersebut sampai seluruh triplet terpasang. 

e. Tempelkan asam amino yang sesuai pada sisi kiri tRNA 

 

7. Pasangkan mRNA dengan tRNA 

 

8.  Peragakan sintesis protein dengan menggunakan model molekul DNA 

cetakan, DNA komplemen, mRNA dan tRNA yang telah anda buat.  
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 Diskusi 

1. Mirip apakah model DNA yang Anda buat? 

Mirip tangga  

 

2. Tuliskan basa nitrogen hasil transkripsi dan asam amino hasil translasi dari model 

yang Anda buat! 

Hasil transkripsi : 5’ATGCTTGCT3’ 

 Hasil translasi: Metionin, Leusin, Alanin 

 

3. Dimanakah proses terjadinya transkripsi dan translasi? 

 Transkripsi: Pada sel prokariotik transkripsi terjadi di sitoplasma, sedangkan pada sel 

eukariotik transkripsi terjadi di dalam inti sel. 

Translasi: Baik pada sel prokariotik maupun pada sel eukariotik translasi terjadi di 

sitoplasma 

 

4. Dari kegiatan ini, tuliskan tiga perbedaan molekul DNA dan RNA! 

Molekul DNA berpita ganda, molekul RNA berpita tunggal, pada DNA ada basa 

nitrogen timin, yang digantikan oleh urasil pada RNA, gula pada DNA adalah 

deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. 

 

5. Tuliskan sekurang-kurangnya dua kelemahan model sintesis protein ini! 

Tidak bisa menggambarkan terpilin, fosfat digambarkan menjadi satu dengan ribosa 
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Individu 

Lembar Penilaian Pemahaman Diri 

(LPPD) 2 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur  dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang DI. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengalami atau 
melihat pembelajaran menggunakan 
model DI? 

 

2.  Jika pernah tuliskan pada topik apa dan 
bagian-bagian pembelajaran DI  
manakah  yang merupakan: 

 

a.  
Fase-1 

 
 
 

b.  
Fase-2 

 
 
 

c.  
Fase-3 

 
 
 

d.  
Fase-4 

 
 
 

e.  
Fase-5 

 
 
 

 

 

 

  

LPPD 2 
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Tabel Tingkat Keyakinan 

No 
Jawaban 

Yakin Kurang Yakin Tidak Yakin 

1    

2    

3    

4    

5    

A    

B    

C    

D    

E    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOP! Tunggu instruksi 

untuk membuka halaman 

berikutnya. 
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Kelompok 

Lembar Penilaian Pemahaman Diri 

(LPPD) 2 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan modeling DI yang 

telah dilakukan 

2. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

3. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

4. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

5. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap modeling DI 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah topik modeling DI yang Anda 
amati/alami? 

 

2.  Jelaskan bagian-bagian modeling DI yang 
merupakan: 

 

a.  

Fase-1 

 

 

 

b.  

Fase-2 

 

 

 

c.  

Fase-3  

 

 

 

d.  

Fase-4  

 

 

 

e.  

Fase-5  

 

 

 

LPPD 2 
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Tabel Perbedaan Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan kesan Anda terhadap modeling DI Sintesis Protein? 

 

 

 

 

 

2.  Apa manfaatnya bagi Anda calon guru Biologi? 

 

 

 

 

 

3. Apa saran Anda agar proses pembelajaran DI yang dimodelkan dapat menjadi lebih 

baik? 

 

 

 

No 
Jawaban 

Sama Berbeda 

1   

2. a   

2. b   

2. c   

2. d   

2. e   

  Mahasiswa            Dosen 

Skor 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 2 

 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur  dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang DI. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengalami atau melihat 
pembelajaran menggunakan model DI? 

Sesuai pengetahuan siswa 

2.  Jika pernah tuliskan pada topik apa dan bagian-
bagian pembelajaran DI  manakah  yang 
merupakan: 

Sesuai pengetahuan siswa 

a.  

Fase-1 

Sesuai pengetahuan siswa 

 

 

b.  

Fase-2 

Sesuai pengetahuan siswa 

 

 

b.  

Fase-3 

Sesuai pengetahuan siswa 

 

 

c.  

Fase-4 

 

Sesuai pengetahuan siswa 

 

d.  

Fase-5 

Sesuai pengetahuan siswa 

 

 

 

 

 

KUNCI LPPD 

2 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 2 

 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan modeling DI yang 

telah dilakukan 

2. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

3. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan melingkari pilihan yang disediakan. 

4. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

5. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap modeling DI 

No Pertanyaan Jawaban Skor 

1.  Apakah topik 
modeling DI yang 
Anda amati/alami? 

Sintesis Protein  1 

2.  Jelaskan bagian-
bagian modeling DI 
yang merupakan: 

  

a.  

Fase-1 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan 

siswa dalam kelompoknya masing-masing, 

menayangkan video  

 

2 

b.  

Fase-2 
Mendemonstrasikan sintesis protein dengan model 

kertas  

2 

c.  

Fase-3  

Latihan terbimbing siswa dengan mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menyusun media 

sintesis protein  

 

2 

d.  

Fase-4  

Guru memberikan umpan balik kepada siswa dengan 

meminta siswa maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan/mempresentasikan proses sintesis 

protein menggunakan media sintesis protein  

2 

e.  

Fase-5  

Guru memberikan latihan lanjutan dengan 

memberikan tugas rumah  

 

2 

Total 11 

KUNCI LPPD 2 
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Pertemuan 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP) 

DIRECT INSTRUCTION (DI) 

 

Mata Kuliah  : Pembelajaran Inovatif I 

Jurusan/Prodi           : Biologi/Prodi Pendidikan Biologi  

Semester/Program : Genap/S-1 

SKS   : 4/1 

Pertemuan  : Ke-3 (Workshop DI) 

 

A.  Kompetensi Akhir               : Mengembangkan perangkat pembelajaran model Direct 

Instruction (DI)  untuk topik yang relevan secara mandiri dan jujur. 

 

B.  Indikator                               : 1. Dapat membuat keputusan ditandai dengan terampil 

mengembangkan perangkat pembelajaran model Direct 

Instruction (DI) dengan menggunakan berbagai sumber 

belajar yang relevan dalam pembelajaran materi biologi. 

2. Menunjukkan sikap jujur dan mandiri selama proses 

pembelajaran menggunakan LPPD. 

 

C.  Alokasi waktu                      : 150 Menit 

D.  Uraian Materi                       : Terlampir pada Handout Direct Instruction 

E.  Strategi Pembelajaran        : Metakognitif 
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F. Langkah Perkuliahan   : 

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Pendahuluan (10 menit) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Dosen memotivasi mahasiswa tentang cara mengajar 

yang baik dan benar, yaitu yang ditentukan melalui 

persiapan yang matang. Persiapan diimulai dengan 

analisis KD, penyusunan perangkat pembelajaran, dan 

media pembelajaran. Dosen mengatakan bahwa 

pembelajaran tanpa persiapan sama dengan perang 

tanpa senjata. 

 

Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 

mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik perangkat 

pembelajaran DI dan membuat keputusan ditandai 

dengan terampil mengembangkan perangkat 

pembelajaran DI dengan menggunakan berbagai sumber 

belajar yang relevan. 

   

Kegiatan inti (130 menit) 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Dosen membagikan LPPD (3) Workshop DI kepada 

setiap mahasiswa.  

 

Mahasiswa secara individual dengan sikap mandiri 

mengerjakan soal-soal pada LPPD (3) Workshop DI 

dengan pengetahuan awal tentang pengalaman membuat 

perangkat pembelajaran DI yang dimiliki tanpa berdiskusi, 

tanpa melihat buku dan menentukan tingkat keyakinan 

atas jawaban yang dituliskan. 

 

Dosen mengingatkan mahasiswa untuk tidak membuka 

halaman LPPD (3) Workshop DI selanjutnya (hal 3) 

setelah selesai mengerjakan soal-soal pengetahuan awal 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

Setelah menyelesaikan soal-soal pengetahuan awal pada 

LPPD (3) Workshop DI secara individu, dosen 

memberikan contoh perangkat pembelajaran DI yang 

benar. 

 

Mahasiswa memperhatikan karakteristik perangkat 

pembelajaran DI yang benar melalui contoh yang 

diberikan dosen. 

 

Dosen memberikan latihan terbimbing dalam penyusunan 

perangkat pembelajaran DI yang benar kepada 

mahasiswa. 

 

Mahasiswa diminta mempelajari dan memahami 

karakteristik perangkat pembelajaran DI yang benar 

melalui contoh dan pelatihan yang diberikan dosen. 

 

Setelah mempelajari karakteristik perangkat 

pembelajaran DI, mahasiswa diminta mengerjakan 

kembali soal-soal LPPD (3) Workshop DI pada halaman 

selanjutnya (hal 3) dan menentukan perbedaan jawaban 

dengan jawaban soal pengetahuan awal. 

 

Dosen membimbing mahasiswa untuk mencocokkan 

jawaban LPPD (3) Workshop DI dengan kunci jawaban 

yang telah disediakan oleh dosen. 

 

Dosen meminta mahasiswa untuk jujur dalam 

mengerjakan LPPD (3) Workshop DI, mengakui 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

jawabannya yang tidak sesuai dengan kunci jawaban dan 

mengevaluasi diri sendiri pada kemampuannya menilai 

jawaban dengan menuliskan perbedaan jawaban.  

 

Dosen mengecek, memberikan umpan balik dan 

penguatan kepada mahasiswa untuk hasil penyusunan 

perangkat pembelajaran DI. 

 

Dosen menayangkan slide Powerpoint Workshop DI 

untuk mempermudah memberi umpan balik dan 

penguatan konsep kepada mahasiswa. 

 

Dosen membimbing mahasiswa untuk menentukan skor 

terhadap hasil kerjanya menggunakan LPPD (3) 

Workshop DI dan menuliskan pada kolom skor yang telah 

disediakan. 

 

Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan hal-hal yang dirasakan belum jelas 

mengenai perangkat pembelajaran atau workshop DI. 

Penutup (10 menit) 

17 

 

 

18 

Dosen membimbing siswa menuliskan konsep-konsep 

penting perkuliahan hari itu. 

 

Dosen memberi tugas pengayaan dan pemantapan 

konsep terkait materi yang diberikan. 
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G. Lembar Evaluasi 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran  menggunakan strategi pembelajaran 

metakognitif 

2. Pretest dan posttest DI 

3. Lembar angket respon pembelajaran metakognitif 

 

H. Sumber Perkuliahan 

1. LPPD Workshop DI 

2. Kunci LPPD (3) Workshop DI 

3. Perangkat pembelajaran DI yang terdiri dari Silabus, RPP, LKS dan kunci LKS, Lembar 

Penilaian  dan Kunci Lembar Penilaian pada materi sintesis protein 

4. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan Workshop DI pertemuan ke 3 

5. Powerpoint Workshop DI 
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Individu 

Lembar Penilaian Pemahaman 

Diri (LPPD) 3 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi dengan temanmu. 

Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang DI. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengamati atau 
menyusun perangkat pembelajaran DI? 

 

2.  Jika pernah, tuliskan komponen 
penyusun perangkat pembelajaran DI 
berikut ini: 

 

a.  

Silabus 

 

 

 

b.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

 

 

 

c.  

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

 

 

 

d.  

Lembar Penilaian (LP) 

 

 

 

 

  

LPPD 3 
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Tabel Tingkat Keyakinan 

No 
Jawaban 

Yakin Kurang Yakin Tidak Yakin 

1    

2. a    

2. b    

2. c    

2. d    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOP! Tunggu instruksi 

untuk membuka 

halaman berikutnya. 
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Kelompok 

Lembar Penilaian Pemahaman 

Diri (LPPD) 3 
 

 

 

  

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan workshop DI yang 

telah 

2. dilakukan 

3. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

4. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan melingkari pilihan yang disediakan. 

5. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

6. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap workshop DI 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah topik perangkat pembelajaran DI yang 
Anda susun? 

 

 

 

2.  Tuliskan komponen penyusun perangkat 
pembelajaran DI berikut ini: 

 

a.  

Silabus 

 

 

 

b.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

c.  

Lembar Kerja Siswa (LKS)  

 

 

 

 

d.  

Lembar Penilaian (LP) 

 

 

 

 

 

  

LPPD 3 
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Tabel Perbedaan Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan kesan Anda terhadap workshop DI? 

 

 

 

 

 

2. Apa manfaat workshop DI bagi Anda calon guru Biologi? 

 

 

 

 

 

3. Apa saran Anda agar proses workshop DI dapat menjadi lebih baik? 

 

 

  

No 
Jawaban 

Sama Berbeda 

1   

2. a   

2. b   

2. c   

2. d   

  Mahasiswa            Dosen 

Skor 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 3 

 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi dengan temanmu. 

Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang DI. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengamati atau 
menyusun perangkat pembelajaran DI? 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

2.  Jika pernah, tuliskan komponen penyusun 
perangkat pembelajaran DI berikut ini: 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

a.  
Silabus 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

b.  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

b.  
Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

c.  
Lembar Penilaian (LP) 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KUNCI LPPD 3 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 3 

 

 

 

 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan workshop DI yang 

telah 

2. dilakukan 

3. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

4. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan melingkari pilihan yang disediakan. 

5. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

6. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap workshop DI 

 

No Pertanyaan Jawaban Skor 

1.  Apakah topik perangkat 
pembelajaran DI yang 
Anda susun? 

Pembelajaran yang termasuk dalam pengetahuan 
deklaratif atau procedural, misalnya: 

- Deklaratif: urutan sintesis protein, metabolisme, 
pembelahan sel dll 

- Prosedural: pengukuran respirasi makhluk hidup, uji 
kandungan makanan, pengukuran tekanan darah 
menggunakan tersimeter (manual), mengukur 
volume tidal   

1 

2.  Tuliskan komponen 
penyusun perangkat 
pembelajaran DI berikut 
ini: 

  

a.  

Silabus 

1. Identitas mata pelajaran 
2. Identitas sekolah (nama satuan pendidikan dan 

kelas) 
3. Kompetensi Dasar 
4. Materi pokok 
5. Kegiatan pembelajaran (5M- DI) 
6. Indikator 
7. Penilaian 
8. Alokasi waktu 
9. Sumber belajar  

9 

b.  

Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

1. Identitas sekolah (nama satuan pendidikan) 
2. Identitas mata pelajaran  
3. Kelas/semester 
4. Materi pokok 
5. Alokasi waktu 
6. Kompetensi dasar dan indikator/tujuan 

11 

LPPD 3 
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No Pertanyaan Jawaban Skor 

pencapaian kompetensi 
7. Materi pembelajaran (ringkas) 
8. Pendekatan/Model/Metode pembelajaran 
9. Alat/Bahan dan Media pembelajaran 
10. Kegiatan pembelajaran 
11. Penilaian   

c.  

Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS)  

1. Identitas atau Judul 
2. Tujuan yang akan dicapai 
3. Informasi pendukung 
4. Alat bahan 
5. Langkah kegiatan 
6. Diskusi 
7. Referensi (optional) 
8. Kunci LKS*  

7 

d.  

Lembar Penilaian 
(LP) 

1. Identitas  
2. Alokasi Waktu  
3. Petunjuk pengerjaan 
4. Soal/Tugas 
5. Kunci Penilaian  

5 

Total 33 

 

  
Skor 

Mahasiswa    Dosen 
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Lampiran  

Direct Instruction 
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Contoh Silabus dan Rencana Pembelajaran Pembelajaran (RPP)  

Direct Instruction 
 

SILABUS SUBSTANSI GENETIKA 

MATA PELAJARAN BIOLOGI 

 

SatuanPendidikan : SMAN 1 Sidoarjo 

Kelas/Semester : XII/I 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER BELAJAR Teknik Bentuk 
Instrumen 

3.3 Menganalisis 
hubungan antara 
struktur dan 
fungsi gen, DNA, 
kromosom dalam 
penerapan 
prinsip pewarisan 
sifat pada mahluk 
hidup 
 
 
 
 
 

Kromosom 
1. Jumlah 

kromosom 
2. Kromosom 

homolog 
3. Genom 

kromosom 
4. Bentuk 

kromosom 
 

DNA 
1. Struktur dan 

fungsi DNA 
2. Sifat DNA 

1. Mengamati video 
tentang struktur dan 
fungsi gen, DNA, 
RNA, dan kromosom 
 

2. Mengamati video 
tentang struktur dan 
fungsi gen, DNA, 
RNA, dan kromosom 

 
3. Mengamati media 

sterofoam tentang 
struktur gen, DNA, 
RNA, dan kromosom 

1. Mendeskripsikan 
struktur, fungsi, 
bentuk, dan 
jumlah kromosom 

 
2. Mendeskripsikan 

struktur untai 
ganda DNA, sifat 
dan fungsinya 

 
3. Mendeskripsikan 

struktur, sifat, dan 
fungsi RNA 

 

Tes  
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 

Tes 
 
 

 

Pilihan ganda dan 
essay 

6 x 45 menit 1. Buku Siswa: 
Substansi Genetika 
 

2. LKS 1:  Kromosom 
dan Kunci 

 
3. LKS 2: Model DNA 

dan Kunci 
 

4. LKS 3: Sintesis 
Protein 

 
5. Lembar Penilaian 

(LP) 1, LP2, LP3. 

19 



 

Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 59 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER BELAJAR Teknik Bentuk 
Instrumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Replikasi 
DNA 

 
Gen 
Struktur dan fungsi 
gen 

 
Sintesis Protein 

1. Transkripsi 
2. Translasi  

 

4. Mengamati media 
sterofoam tentang 
struktur gen, DNA, 
RNA, dan kromosom 
 

5. Mengamati video 
tentang aktivitas 
substansi genetik 
dalam proses 
sintesis protein 

 
6. Mengamati video 

tentang aktivitas 
substansi genetik 
dalam proses 
sintesis protein 
 
 

7. Mengamati media 
pembelajaran 
proses sintesis 
protein 
menggunakan 
sterofoam  
 

8. Mengamati media 
pembelajaran 
proses sintesis 
protein 

4. Mendeskripsikan 
struktur dan 
fungsi gen 

 
 
5. Mendeskripsikan 

hubungan antara 
DNA, gen, dan 
kromosom 
 
 

6. Menjelaskan 
hubungan antara 
kodon dan asam 
amino yang 
dipesannya 

 

7. Mendeskripsikan 
hubungan antara 
DNA, RNA, dan 
polipeptida 

 
 
 
8. Memilih 

pernyataan yang 
tepat terkait 
konsep sintesis 

Tes 
 

 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 

Pengetahu-an, LP 
4. Sikap Spiritual 
LP 5. Sikap Sosial, 
LP  LP 6. Keteram-
pilan  

 
6. Kunci LP 1, 2, 3, 

Rubrik LP 4,LP5, 
dan LP 6 

 
7. Powerpoint 1 

Struktur Kromosom 
 

8. Powerpoint2 DNA 
 

9. Video Substansi 
Genetika 

 
10. Video  Sintesis 

Protein 
 

11. Silabus 
 

20 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER BELAJAR Teknik Bentuk 
Instrumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menggunakan 
sterofoam  

 
9. Melakukan 

pengamatan proses 
dan bagian-bagian 
yang terlibat dalam 
sintesis protein 

 
 
 

10. Melakukan 
pengamatan 
proses dan bagian-
bagian yang terlibat 
dalam sintesis 
protein 
 

11. Melakukan 
pengamatan 
proses penurunan 
sifat pada mahluk 
hidup 

 
12. Melakukan 

pengamatan 
proses penurunan 
sifat pada mahluk 
hidup 

protein 
 

 
9. Melengkapi 

kalimat untuk 
menghasilkan 
pernyataan yang 
tepat terkait 
konsep sintesis 
protein 
 

10. Menjelaskan 
pengertian 
triplet 
 
 

 
 

11. Menuliskan 
beberapa 
sinonim kodon 
 
 
 

12. Menjelaskan 
pengertian 
antikodon 
 
 

 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 

Tes 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER BELAJAR Teknik Bentuk 
Instrumen 

13. Membedakan 
struktur dan fungsi 
materi genetik 
 

14. Mengurutkan 
proses sintesis 
protein  

 
 
 
 
 
 
15. Mendesain model 

untai DNA 
berdasarkan 
susunan basa 
nukleotida yang 
tepat 
 

16. Mendesain model 
untai DNA 
berdasarkan 
susunan basa 
nukleotida yang 
tepat dan 
ditentukan 

 
 

13. Menyebutkan 
perbedaan DNA 
dan RNA 

 
14. Merancang 

urutan asam 
amino pada 
hasil sintesis 
protein 
berdasarkan 
polinukleotida 
yang diberikan 

 
15. Membuat model 

DNA cetakan 
 
 
 
 
 

16. Membuat model 
DNA 
komplementer 
dari DNA 
cetakan yang 
memvisualisasi 
proses replikasi 

 
 

Tes 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes  
 
 
 
 
 
 

Tes 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER BELAJAR Teknik Bentuk 
Instrumen 

17. Mendesain model 
simulasi sintesis 
protein dengan 
menggunakan 
media untaian DNA 
dan RNA  
 

18. Mendesain model 
simulasi sintesis 
protein dengan 
menggunakan 
media untaian DNA 
dan RNA 

17. Membuat model 
mRNA yang 
ditranskripsi dari 
DNA cetakan 

 
 
 
18. Membuat model 

tRNA dan 
menentukan 
asam amino 
yang dibentuk 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Sidoarjo 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XII/Gasal 

Materi Pokok : Sintesis Protein 

Alokasi Waktu : 2  x 45 menit 

Pertemuan Ke   : 1 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 3.3   Menganalisis hubungan antara 
struktur dan fungsi gen, DNA, 
kromosom dalam penerapan 
prinsip pewarisan sifat pada 
mahluk hidup 

 
 

3.3.1 Memilih pernyataan yang tepat terkait konsep 
sintesis protein 

3.3.2 Melengkapi kalimat untuk menghasilkan 
pernyataan yang tepat terkait konsep sintesis 
protein 

3.3.3 Menjelaskan pengertian triplet 

3.3.4 Menuliskan beberapa sinonim kodon 

3.3.5 Membedakan DNA dan RNA 

3.3.6 Menjelaskan pengertian antikodon  

3.3.7 Merancang urutan asam amino pada hasil 
sintesis protein berdasarkan polinukleotida 
yang diberikan 

2 4.3  Merumuskan urutan proses sintesis 
protein dalam kaitannya dengan 
penyampaian kode genetik (DNA-
RNA-Protein) 

4.3.1 Membuat model DNA cetakan 

4.3.2 Membuat model DNA komplementer dari 
         DNA cetakan yang memvisualisasi 
         proses replikasi 

4.3.3 Membuat model mRNA yang ditranskripsi 
         dari DNA cetakan 

4.3.4 Membuat model tRNA dan menentukan asam 
amino yang dibentuk 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Secara mandiri siswa dapat memilih pernyataan yang tepat terkait konsep sintesis protein 

sesuai dengan Kunci LP 3: Sintesis Protein 

2. Secara mandiri siswa dapat melengkapi kalimat untuk menghasilkan pernyataan yang tepat 

terkait konsep sintesis protein sesuai dengan Kunci LP 3: Sintesis Protein 

3. Dengan tidak membuka buku siswa dapat menjelaskan pengertian triplet sesuai dengan 

deskripsi yang tercantum pada Kunci LP 3: Sintesis Protein 
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4. Dengan tidak membuka buku siswa dapat menuliskan beberapa sinonim kodon sesuai 

dengan Kunci LP 3: Sintesis Protein 

5. Secara mandiri siswa dapat membedakan DNA dan RNA sesuai dengan deskripsi yang 

tercantum pada Kunci LP 3: Sintesis Protein  

6. Secara mandiri siswa dapat menjelaskan pengertian antikodon sesuai dengan deskripsi 

yang tercantum pada Kunci LP 3: Sintesis Protein 

7. Secara mandiri siswa dapat merancang urutan asam amino pada hasil sintesis protein 

berdasarkan polinukleotida yang diberikan sesuai dengan Kunci LP 3: Sintesis Protein 

8. Secara berkelompok diberikan alat dan bahan, siswa dapat membuat model DNA cetakan, 

DNA komplementer, mRNA yang ditranskripsi dari DNA cetakan, tRNA, dan asam amino 

pada hasil sintesis protein sesuai dengan Kunci LP 3: Sintesis Protein 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Sintesis Protein 

Sintesis protein adalah proses pembentukan protein. Protein dibentuk di dalam ribosom. 

DNA menyampaikan informasi genetik ke ribosom untuk mensintesis protein yang diperlukan. 

Kode-kode perintah tercermin dalam urutan dan pengulangan basa nitrogen yang teratur dalam 

DNA. DNA yang menyampaikan perintah ke mRNA. Kemudian mRNA meninggalkan inti, pergi 

ke ribosom tempat penyusunan protein. Di sini mRNA berfungsi sebagai "duta" pembawa 

informasi, sedangkan DNA bertindak sebagai arsitek/perancang pola penyusunan protein.  

Sintesis protein melalui dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi 

merupakan proses menyalin kode-kode genetik dari DNA cetakan atau DNA template atau DNA 

sense ke mRNA, sedangkan translasi adalah proses menerjemahkan kode-kode genetik yang 

dibawa mRNA menjadi asam amino. Asam amino satu dengan yang lain dihubungkan oleh 

ikatan peptida. Jika asam amino membentuk deretan asam amino yang panjang, maka 

dinamakan polipeptida atau protein. Langkah sintesis protein dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Langkah Sintesis Protein 
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Kode genetik adalah urutan basa untuk setiap asam amino. Terdapat dua puluh asam amino 

yang berbeda. Suatu kode yang terdiri atas tiga basa nitrogen yang melambangkan satu asam amino 

dinamakan triplet. Triplet mRNA disebut kodon, sedangkan triplet tRNA disebut antikodon. Kode 

genetik ini berlaku universal, karena kode yang sama berlaku untuk semua organisme. Kode genetik 

bersifat berulang (redundant) dan mengalami kemunduran (degenerate), artinya beberapa kodon 

dapat menetapkan asam amino yang sama. Misalnya enam kodon yang berbeda semuanya 

memberikan kode untuk arginin. 

Walaupun proses sintesis protein dapat dikatakan teliti, tetapi bukannya tak mungkin terjadi 

kesalahan menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA tersebut. Bila terjadi kesalahan 

penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru, sehingga dengan sendirinya enzim yang 

dihasilkan juga salah. Bila hal itu terjadi maka metabolisme akan terganggu karenanya. Misalnya, 

pemecahan protein yang tidak selesai dalam pencernaan makanan. Salah menerjemahkan kode dari DNA 

mempunyai akibat yang luas, misalnya lahirnya individu yang menyimpang dari nenek moyangnya. Selain 

itu juga dapat menyebabkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini.  

 

D. Pendekatan/Model dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan/Model pembelajaran 

Direct Instruction (DI) atau Pengajaran Langsung/Arahan 

d. Metode Pembelajaran 

 Diskusi, pengamatan dan pemberian tugas 

 

E. Alat/Bahan dan Media Pembelajaran 

a. Alat/Bahan: Peralatan tulis menulis, laptop, proyektor, papan tulis, board marker, alat dan 

bahan seperti tercantum pada LKS 3: Sintesis Protein 

e. Media: Powerpoint Sintesis Protein, kertas linen penyusun materi genetik 
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F. Kegiatan Pembelajaran 

No  DEKSKRIPSI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Keterlaksanaan Keterangan 

Ya Tidak 

1 
 
 
 
 
 
2 

Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan Video 
Sintesis Protein  dan menyampaikan bahwa dalam 
menjalankan fungsinya DNA selanjutnya ditranskripsi 
dan ditranslasi, rangkaian ini disebut juga dengan 
proses sintesis protein. 
 
Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang 
harus dicapai siswa. (Fase 1.......) 

   

Kegiatan Inti (70 Menit) 

3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

Guru mempresentasikan/mendemontrasikan proses 
sintesis protein menggunakan media sterofoam dengan 
model penyusun DNA dan RNA (deoksiribosa, ribosa, 
basa nukleotida) serta asam amino yang dibentuk (Fase 
2 .....) 
 
Siswa diminta mengamati secara teliti demonstrasi 
guru dan mengungkapkan hal-hal yang mencerminkan 
hasil pengamatannya pada Presentasi/Demonstrasi 
Sintesis Protein tersebut. 
 
Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 
berdasarkan apa yang telah diamatinya, yaitu hal-hal 
terkait proses sintesis protein yang meliputi peristiwa 
transkripsi, translasi, molekul yang terlibat dalam 
proses tersebut, nama-nama molekul yang terlibat, 
berbagai jenis organel yang terlibat 
 
Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok dan 
duduk melingkar bersama kelompoknya 
 
Guru membagikan LKS 3 tentang Sintesis Protein 
 
Secara berkelompok siswa melakukan kegiatan yang 
memvisualisasikan proses sintesis protein dengan 
merangkai alat dan bahan pada LKS 3 yang telah 
disediakan. Guru membimbing kegiatan siswa dengan 
memperhatikan kinerja siswa (Fase 3......) 
 
 
Siswa diminta mempresentasikan proses sintesis 
protein dengan menggunakan media model sintesis 
protein yang telah disusun siswa seperti yang terdapat 
pada LKS 3: Sintesis Protein (Fase 4) 
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No  DEKSKRIPSI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Keterlaksanaan Keterangan 

Ya Tidak 

 
10 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 

 
Guru mengecek pemahaman siswa pada saat 
presentasi dan tanya jawab antar siswa, serta 
memberikan umpan balik kepada siswa dengan segera 
(Fase 4) 

 
Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi proses 
sintesis protein yang telah dibuatnya siswa diminta 
untuk bekerjasama menjawab pertanyaan yang 
terdapat pada bagian “diskusi” pada LKS 3: Sintesis 
Protein 
 
Siswa melakukan presentasi tetang apa yang sudah 
dilakukan, termasuk jawaban yang ditulisnya pada 
“diskusi” LKS 3: Sintesis Protein dan kelompok lain 
dapat mengemukakan pendapatnya 
 
Guru meminta siswa mengumpulkan hasil pekerjaan 
LKS 3: Sintesis Protein dengan tepat waktu 

Penutup (10 menit) 

13 
 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 

Guru melakukan evaluasi formatif untuk memastikan 
bahwa konsep terkait proses sintesis pretein telah 
dikuasai siswa 
 
Guru bersama siswa merangkum butir-butir penting 
dari pembelajaran yang dilaksanakan hari ini. 
 
Guru memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah 
secara individu sebagai latihan lanjutan (Fase 5.......) 
 
Guru memberikan makna tentang pembelajaran hari ini 
bahwa Tuhan Maha Pengatur yang mengatur proses 
sintesis protein dengan sempurna 
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G. Penilaian 

1. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian: tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen: soal uraian dan pilihan ganda  

c. Kisi-kisi: 

No. Indikator 
Butir 

Instrumen 

1.  Memilih pernyataan yang tepat terkait konsep sintesis protein LP 3: Sintesis 
Protein 

2.  Melengkapi kalimat untuk menghasilkan pernyataan yang tepat terkait 
konsep sintesis protein 

3.  Menjelaskan pengertian triplet 

4.  Menuliskan beberapa sinonim kodon 

5.  Menyebutkan perbedaan DNA dan RNA 

6.  Menjelaskan pengertian antikodon  

7.  Merancang urutan asam amino pada hasil sintesis protein berdasarkan 
polinukleotida yang diberikan 

2. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian: observasi 

b. Bentuk Instrumen: lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

No. Keterampilan 
Butir 

Instrumen 

1.  Membuat model DNA cetakan dan mRNA yang ditranskripsi dari DNA 
cetakan. 

LP 6: 
Penilaian 
Keterampilan 2.  Membuat model DNA komplementer dari DNA cetakan yang 

memvisualisasi proses replikasi 

3.  Membuat model mRNA yang ditranskripsi dari DNA cetakan 

4.  Membuat model tRNA dan menentukan asam amino yang dibentuk 

   

Mengetahui         

       Sidoarjo, ....... ............. 20   

Kepala SMA ......      Guru Mata Pelajaran 
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LEMBAR PENILAIAN 
SINTESIS PROTEIN 

 

A. Jodohkan pernyataan berikut ini dengan istilah di sebelah kanan, cukup dengan 

menulis huruf pada tempat yang tersedia! 

______1. Pesan-pesan yang terdapat dalam kode DNA berupa… .       a. tRNA 

______2. Protein dibangun oleh rangkaian molekul-molekul kecil     b. inti 

                yang dinamakan… .                                                                    c. ribosom 

______3. Rangkaian tiga basa nitrogen yang melambangkan asam          d. kodon 

                amino dinamakan … .                                                                e. mRNA 

______4. Organel sel yang merupakan tempat sintesis protein adalah… .f. asam amino 

______5. DNA ditemukan di… .                                                                 g. protein 

______6. Salinan RNA yang membawa informasi DNA keluar inti          h. anti kodon 

                sel menuju sitoplasma dinamakan… . 

B. Lengkapi kalimat berikut ini supaya menghasilkan pernyataan yang tepat! 

7. Kode DNA dinamakan kode …………..karena terdiri dari tiga basa nitrogen. 

8. Kode DNA berlaku secara …………….karena kodon-kodon melambangkan asam    

amino yang sama     pada semua organisme. 

9. Proses membuat duplikat mRNA dari salah satu pita DNA dinamakan … . 

10. Proses pengubahan informasi dari mRNA menjadi asam amino yang menyusun 

protein dinamakan … . 

C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas! 

 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan triplet!  

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12. Tuliskan satu asam amino yang memiliki lebih dari satu kodon. Tuliskan pula 

urutan  rangkaian basa nitrogen pada setiap kodon tersebut!  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Tuliskan 3 hal perbedaan antara DNA dengan RNA!  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Apa yang dimaksud dengan antikodon?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15.  Bila rangkaian basa pada DNA pencetak adalah 5’ATGGCTAAA3’ 

 a. Bagaimanakah urutan pita basa pada pita mRNA? 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 b. Dengan menggunakan Tabel Kodon, tuliskan asam amino yang terbentuk! 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

D.  Siapkan alat dan bahan berikut ini! 

1. Kertas karton dua warna 

2. Benang 

3. Spidol 

4. Jarum 

5. Gunting 

Dengan menggunakan alat dan bahan di atas buatlah model DNA cetakan dan mRNA 

yang ditranskripsi dari DNA cetakan tersebut! 
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KUNCI LEMBAR PENILAIAN 
SINTESIS PROTEIN 

 

A. Jodohkan pernyataan berikut ini dengan istilah di sebelah kanan, cukup dengan 

menulis huruf pada tempat yang tersedia! 

__h __ 1. Pesan-pesan yang terdapat dalam kode DNA berupa… .      a. tRNA 

__f __ 2. Protein dibangun oleh rangkaian molekul-molekul kecil           b. inti 

                Yang dinamakan… .                                                                c. ribosom 

__d __ 3. Rangkaian tiga basa nitrogen yang melambangkan asam     d. kodon 

                Amino dinamakan … .                                                             e. mRNA 

__e __ 4. Organel sel yang merupakan tempat sintesis protein adalah… .f. asam amino 

__b __ 5. DNA ditemukan di… .                                                              g. protein 

__c __ 6. Salinan RNA yang membawa informasi DNA keluar inti         h. anti kodon 

                Sel menuju sitoplasma dinamakan… . 

B. Lengkapi kalimat berikut ini supaya menghasilkan pernyataan yang tepat! 

1. Kode DNA dinamakan kode triplet karena terdiri dari tiga basa nitrogen. 

2. Kode DNA berlaku secara universal .karena kodon-kodon melambangkan asam    

amino yang sama pada semua organisme. 

3. Proses membuat duplikat mRNA dari salah satu pita DNA dinamakan transkripsi. 

4. Proses pengubahan informasi dari mRNA menjadi asam amino yang menyusun 

protein dinamakan translasi. 

C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan triplet! 

Rangkaian tiga basa nitrogen yang membentuk kode asam amino. 

2. Tuliskan satu asam amino yang memiliki lebih dari satu kodon. Tuliskan pula urutan  

rangkaian basa nitrogen pada setiap kodon tersebut! 



72 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

Valin: GUU, GUC, GUA, GUG 

3. Tuliskan 3 hal perbedaan antara DNA dengan RNA! 

Satu molekul DNA terdiri dari dua pita nukleotida, sedangkan RNA 

mengandung satu pita nukleotida, gula pada DNA adalah deoksiribosa, 

sedangkan pada RNA adalah ribose, basa timin pada DNA diganti basa urasil. 

4. Apa yang dimaksud dengan antikodon? 

     Tiga basa nitrogen pada tRNA yang berpasangan dengan kodon mRNA. 

5. Bila rangkaian basa pada DNA pencetak adalah 5’ATGGCTAAA3’ 

 a. Bagaimanakah urutan pita basa pada pita mRNA? 

 3’UACCGAUUU5’ 

 b. Dengan menggunakan Tabel Kodon, tuliskan asam amino yang terbentuk!  

 Tyr, Arg, Phe 

D. Siapkan alat dan bahan berikut ini! 

1. Kertas karton dua warna 

2. Benang 

3. Spidol 

4. Jarum 

5. Gunting 

Dengan menggunakan alat dan bahan di atas buatlah model DNA cetakan dan mRNA 

yang ditranskripsi dari DNA cetakan tersebut! 

 

Siswa harus membuat model mRNA dengan basa nitrogen yang sesuai dengan 

DNA cetakan 
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Learning Strategy 
(Buku Perangkat Pembelajaran) 
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PERTEMUAN 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP) 

LEARNING STRATEGY (LS) 

 

Mata Kuliah   : Pembelajaran Inovatif I 

Jurusan/Prodi   : Biologi/Prodi Pendidikan Biologi  

Semester/Program  : Genap/S-1 

SKS    : 3/1 

Pertemuan   : Ke-4 (Materi Konsep Learning Strategy) 

 

A.  Kompetensi Akhir         :    Memahami karakteristik Learning Strategy 

(LS) secara mandiri dan jujur. 

 

B.  Indikator                         : 1. Menjelaskan karakteristik pembelajaran 

Learning Strategy (LS) dalam 

pembelajaran biologi. 

2. Menjelaskan teori yang mendukung 

Learning Strategy (LS) dalam 

pembelajaran biologi. 

3. Menunjukkan sikap jujur dan mandiri 

selama proses pembelajaran 

menggunakan LPPD. 

 

C.  Alokasi Waktu                : 150 Menit 

D.  Uraian Materi                  : Terlampir pada Handout Learning Strategy 

E.  Strategi Pembelajaran  :   Metakognitif 
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F. Langkah Perkuliahan    

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Pendahuluan (10 menit) 

1. 
 
 
 

2. 

Dosen memotivasi mahasiswa dengan berbagi 
pengalaman unik dan menarik saat mengajar 
menggunakan LS 
 
Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan 
penerapan LS dalam pembelajaran, menyebutkan 
contoh-contoh tujuan pembelajaran yang dapat dicapai 
dengan LS, menjelaskan karakteristik LS, dan 
menjelaskan dasar teori pembelajaran berorientasi LS 

   

Kegiatan Inti (130 menit) 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 

 
 

6. 
 
 

 
 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 
 

Dosen membagikan Lembar Penilaian Pemahaman 
Diri LPPD 1 Konsep LS kepada setiap mahasiswa 
 
Mahasiswa secara individual mengerjakan soal-soal 
pada LPPD 1 Konsep LS dengan pengetahuan awal 
tentang LS yang dimiliki tanpa berdiskusi, tanpa 
melihat buku dan menentukan tingkat keyakinan atas 
jawaban yang dituliskan 
 
Dosen mengingatkan mahasiswa untuk tidak membuka 
halaman LPPD 1 Konsep LS selanjutnya setelah 
selesai mengerjakan soal-soal pengetahuan awal 
 
Setelah menyelesaikan soal-soal pengetahuan awal 
pada LPPD 1 Konsep LS secara individu, dosen 
meminta mahasiswa membentuk kelompok heterogen 
beranggotakan 3-4 mahasiswa dengan cara berhitung 
1-10. Dosen meminta mahasiswa duduk melingkar 
dalam satu kelompok 
 
Dosen membagikan Handout Learning Strategy 
kepada setiap mahasiswa.  
 
Mahasiswa diminta mempelajari dan memahami 
handout dengan cara berdiskusi dalam kelompok. 
 
Setelah mempelajari handout secara berkelompok, 
mahasiswa diminta mengerjakan kembali soal-soal 
LPPD 1 Konsep LS pada halaman selanjutnya (hal 3) 
dan menentukan perbedaan jawaban dengan jawaban 
soal pengetahuan awal yang dikerjakan sebelumnya. 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

 
 

10. 
 

 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 

13. 
 
 
 

14. 
 
 
 

 
15. 

 
 

Dosen membimbing mahasiswa untuk mencocokkan 
jawaban LPPD 1 Konsep LS dengan kunci jawaban 
yang telah disediakan oleh dosen 
 
Dosen meminta mahasiswa untuk jujur dalam 
mengerjakan LPPD 1 Konsep LS, mengakui jawaban 
yang tidak sesuai dengan kunci jawaban dan 
mengevaluasi diri sendiri pada kemampuannya menilai 
jawaban dengan menuliskan perbedaan jawaban.  
 
Dosen memberikan umpan balik dan penguatan pada 
saat mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok 
 
Dosen menayangkan slide Powerpoint Konsep LS 
untuk mempermudah memberi umpan balik dan 
penguatan konsep kepada mahasiswa 
 
Dosen membimbing mahasiswa untuk menentukan 
skor terhadap hasil kerjanya menggunakan LPPD 1 
Konsep LS dan menuliskan pada kolom skor yang 
telah disediakan 
 
Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menanyakan hal-hal yang dirasakan belum jelas 
mengenai Konsep LS 

Penutup (10 menit) 

16. 
 
 

17. 

Dosen membimbing siswa menuliskan konsep-konsep 
penting perkuliahan hari itu 
 
Dosen memberi tugas pengayaan dan pemantapan 
konsep terkait materi yang diberikan 

   

 

G. Lembar Evaluasi 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan strategi metakognitif 

2. Pretest dan posttest LS 

3. Lembar angket respon pembelajaran metakognitif 
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H. Sumber Perkuliahan 

1. Handout Learning Strategy 

2. LPPD 1 Konsep LS 

3. Kunci LPPD 1 Konsep LS 

4. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan Konsep LS pertemuan ke 4 

5. Powerpoint Konsep LS 
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Individu 

Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 1 

 

Lembar Penilaian Pemahaman Diri (LPPD) 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi dengan 

temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang LS. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Tuliskan definisi strategi 
belajar 

 

2.  Jelaska tujuan utama 
pembelajaran strategi belajar 

 

3.  Tuliskan ciri-ciri pebelajar 
mandiri  

 

4.  Tuliskan landasan teoritik LS 

 

 

5.  Tuliskan contoh dari jenis-
jenis strategi belajar berikut 
ini 

 

LPPD 1 
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a.  Mengulang sederhana 

 

 

b.  Mengulang kompleks 

 

 

c.  Elaborasi   

 

 

d.  Organisasi  

 

 

e.  Metakognisi  
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Handout 

 

 

 

 

Strategi–Strategi Belajar: Memudahkan Memahami Konsep Biologi 

Sejak anak usia sekolah, orang tua sering mengingatkan  anaknya untuk belajar 

demikian halnya dengan guru/dosen. Dosen juga seringkali memint amahasiswa untuk 

belajar, namun dosen jarang mengajarkan bagaimana cara belajar/learning how to learn, 

dan menjadi pebelajar yang lebih baik serta mandiri setelah lulus kuliah. Pebelajar yang baik 

dan mandiri memerlukan sebuah strategi yang harus dimiliki oleh setiapmahasiswa agar 

dapat memudahkan memahami materi yang dipelajari. Strategi tersebut disebut dengan 

strategi belajar.  

Strategi belajar adalah strategi kognitif yang digunakan mahasiswa/siswa untuk 

memecahkan masalah-masalah belajar. Mengajarkan strategi belajar tidak memerlukan 

waktu khusus. Dosen dapat mengajarkan strategi belajar pada saat mengajarkan materi 

biologi. Mahasiswa Biologi yang telah mendapatkan pengajaran strategi belajar, diharapkan 

dapat mengidentifikasi karakteristik subyek Biologi yang akan dipelajari dan memilih dengan 

tepat strategi apa yang digunakan. Dalam handout ini sebelum  dibahas jenis-jenis strategi 

belajar pada biologi, terlebih dahulu dijelaskan mekanisme penyimpanan informasi, faktor-

faktor yang mempengaruhi kapasitas ingatan. 

Mekanisme Penyimpanan Informasi 

Untuk mempelajari strategi belajar, maka kita perlu memahami bagaimana 

informasi dipelajari oleh otak kita. Informasi datang dalam bentuk stimulus yang ditangkap 

oleh indera. Sebagian besar informasi yang masuk hanya kita simpan sementara dan 

dilupakan. Misalnya, saat kita pergi menonton film ke bioskop, maka kita akan mengingat 

STRATEGI PEMBELAJARAN 
(LEARNING STRATEGY) 
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informasi mengenai nomor kursi yang tertera pada tiket. Setelah menemukan kursi atau saat 

film selesai, kita mungkin sudah melupakan nomor tersebut. Di sisi lain, sebagian informasi 

disimpan dalam waktu yang sangat lama dan diingat sepanjang masa, misalnya nama, 

alamat rumah, atau nomor telepon penting. Mekanisme mengenai bagaimana informasi-

informasi tersebut disimpan dan dipelajari dijelaskan melalui Teori Pemrosesan Informasi 

pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Teori Pemrosesan Informasi (Huitt, 2003). 

Mempelajari strategi belajar memerlukan pemahaman tentang bagaimana informasi 

dipelajari oleh otak. Informasi datang dalam bentuk stimulus yang ditangkap oleh indra. 

Sebagian besar informasi yang masuk hanya disimpan sementara dan dilupakan misalnya 

saat membaca urutan sistem pencernaan seringkali akan mudah melupakannya 

dibandingkan saat melihat video sistem pencernaan akan lebih mudah mengingat dalam 

waktu yang lama. Mekanisme mengenai bagaimana informasi tersebut disimpan dan 

dipelajari dapat dijelaskan melalui teori pemrosesan informasi berikut;  

1. Ingatan sensori, tahapan ini terdapat berbagai stimulus seperti sentuhan, bau, 

pendengaran, rasa dan penglihatan yang apabila informasi pada tahap ini tidak diproses 

maka ingatan mengenai informasi tersebut segala hilang. Agar informasi pada tahap Ingatan 
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Sensori diproses ke tahap selanjutnya (yaitu Ingatan Jangka Pendek atau Short-term 

Memory), maka seorang guru harus memperhatikan konsep berikut: 

1. Pebelajar akan memperhatikan suatu informasi (yang berupa stimulus) apabila 

informasi tersebut dianggapnya menarik. Dalam hal ini, seorang guru harus membuat 

informasi yang disampaikannya menjadi menarik untuk dipelajari. 

2. Pebelajar akan memperhatikan informasi apabila informasi tersebut berhubungan 

dengan suatu hal yang telah ia ketahui sebelumnya. Guru harus mengaitkan informasi 

yang diajarkannya dengan suatu hal relevan yang secara umum telah dipelajari atau 

diketahui siswa. 

2. Ingatan jangka pendek, tahapan ini hanya dapat menampung informasi yang terbatas 

yaitu sekitar 5-9 hal berbeda dalam waktu 15-20 detik kecuali apabila dilakukan 

pengulangan. Konsep yang penting dari Ingatan Jangka Pendek untuk diterapkan dalam 

dunia pendidikan adalah: 

1. Diberikannya pengulangan (rehearsal/repetition) dan organisasi informasi untuk 

memperbesar kesempatan informasi dalam ingatan jangka pendek untuk masuk ke 

ingatan jangka panjang. Semakin sering informasi tersebut diingat kembali atau 

diucapkan berkali-kali, maka informasi tersebut akan semakin lama tersimpan dalam 

ingatan jangka pendek. Organisasi informasi dapat dibuat berdasarkan klasifikasi, 

urutan, relevansi, atau hubungan antar informasi. Informasi yang diorganisasikan lebih 

mudah diingat daripada informasi acak. Misalnya, informasi mengenai prosedur 

membuat kue diorganisasikan berdasarkan urutannya. 

2. Mengingat informasi yang dapat disimpan di Ingatan Jangka Panjang juga terbatas, 

maka guru harus mengalokasikan waktu agar siswa dapat mengingat kembali atau 

memikirkan kembali informasi yang telah diterima. Hal ini dapat dilakukan guru dengan 

bertanya pada siswa apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tengah 

diajarkan. Dengan cara ini, siswa akan berhenti sejenak untuk secara tidak langsung 

mengulang kembali apa yang ia sudah pelajari.  

3. Ingatan jangka panjang merupakan tahapan menyimpan informasi dalam kapasitas yang 

amat banyak dan dalam waktu yang sangat lama. 
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Faktor-Faktor Meningkatkan Kapasitas Ingatan 

Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas ingatan terbagi menjadi dua yaitu faktor-

faktor yang meningkatkan kapasitas ingatan dan menurunkan kapasitas ingatan. Faktor-

faktor yang meningkatkan kapasitas ingatan diantaranya: 

1. Fasilitasi 

Pebelajar dapat mengingat informasi tertentu karena mempelajari informasi yang mirip 

sebelumnya. Contohnya seorang mahasiswa yang sudah  mempelajari struktur DNA akan 

lebih mudah memahami materi tentang mutasi. 

2. Urutan informasi 

Saat diberikan deretan informasi, pebelajar cenderung mengingat informasi yang pertama 

kali dan terakhir kali diajarkan. Oleh karena itu,  dosen perlu  menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada awal perkuliahan, dan menyimpulkan  pembelajaran pada akhir 

perkuliahan. Dosen dianjurkan merencanakan cara yang menarik untuk menyampaikan 

tujuan dan menyimpulkan pembelajaran.  Misal dosen menayangkan foto instrument tes 

butawarna Ishihara tes di awal kuliah sebelum masuk materi Sex linkage. Di akhir kuliah 

dosen merangkum dengan cara memberi game kuiz. 

3. Otomatisasi 

Otomatisasi adalah cara seseorang untuk menghafal sesuatu dan memasukkannya ingatan 

jangka panjang. Ada pebelajar yang menghafalkan informasi dengan melafalkannya dengan 

cepat dan ada juga yang pelan dan hati-hati atau membutuhkan puluhan hingga ratusan kali 

mengulang agar dapat benar-benar dapat menghafalkan informasi tersebut. Pebelajar yang 

lambat dalam mengingat diberi bantuan cara menghafal yang mudah misal membuat 

singkatan Pu AG artinya basa Purin adalah Adenin dan Guanin. Jika sudah masuk dalam 

ingatan jangka panjang pebelajar tersebut otomatis mengingat Adenin termasuk Purin. 

4. Latihan dan pengulangan 

Latihan secara berulang-ulang agar mudah mengingat dan informasi yang disimpan dijangka 

pendek akan tersimpan di ingatan jangka panjang. Contohnya saat mahasiswa melakukan 

praktikum streak plate bakteri mahasiswa harus berlatih secara berulang-ulang untuk dapat 

mendapatkan koloni tunggal. Dengan berlatih berulang-ulang mahasiswa akan hafal cara 

streak plate dengan benar. 
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5. Melakukan 

Jika kita melakukan suatu hal maka kita akan lebih mudah mempelajarinya misalnya 

kelompok mahasisa A diberi kesempatan mempelajari indeks diversitas Shannon-Winner 

dengan cara melakukan birdwatching dan melakukan sampling jenis dan jumlah burung air 

di hutan bakau. Di lain pihak, kelompok B mempelajari hal yang sama melalui penjelasan 

dosen di kelas. Tentunya kelompok A lebih mudah mengingat rumus diversitas Shannon-

Winner. 

Selain faktor yang meningkatkan kapasitas ingatan, terdapat faktor yang dapat 

menurunkan kapasitas ingatan yaitu interferensi. Interferensi terjadi ketika suatu informasi 

bercampur dengan informasi lainnya. Misalnya seorang mahasiswa sedang berusaha 

mempelajari materi gen berangkai. Namun Ia diminta untuk mengerjakan soal persilangan 

dihibrida, maka ia akan kesulitan memahami materi gen berangkai. Untuk mengurangi 

kemungkinan tersebut dapat dilakukan dua cara yakni menggunakan metode berbeda dan 

mengajarkan konsep serupa pada rentan waktu yang cukup lama. 

 

Jenis-Jenis Strategi Belajar dan Penerapannya pada Biologi 

Tujuan utama dari pengajaran strategi belajar adalah mengajarkan mahasiswa agar 

dapat menjadi pebelajar yang mandiri (self-regulated learner). Mahasiswa dibimbing agar 

dapat belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri. Seorang pebelajar mandiri memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: dapat mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu; memilih strategi 

pembelajaran tertentu; memonitor keefektivan strategi, dan termotivasi dalam situasi belajar 

sampai masalah selesai. 

Terdapat beberapa jenis strategi belajar yang dikelompokkan menjadi lima, yakni 1 

mengulang sederhana; (2) mengulang kompleks; (3) elaborasi; (4) organisasi, (5) metakognisi. 

1. Mengulang Sederhana 

Mengulang sederhana merupakan kegiatan menghafal bahan/materi sederhana ke 

dalam ingatan dengan cara mengulang. Sebagai contoh menghafalkan indikator asam-

basa pada warna kertas lakmus. 

2. Mengulang Kompleks 

Mengulang kompleks merupakan kegiatan memroses informasi yang kompleks ke 

dalam ingatan dengan cara mengulang. Strategi belajar yang termasuk dalam 
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mengulang kompleks adalah menggarisbawahi, catatan pinggir, merangkum, dan 

menulis. 

a. Menggaris bawahi 

Menggaris bawahi (underlining) termasuk strategi belajar yang paling banyak 

digunakan karena mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Hal yang sangat 

esensial dalam strategi belajar ini adalah mengetahui konsep yang penting untuk 

digarisbawahi. Umumnya, pebelajar cenderung tidak dapat mengidentifikasi konsep 

penting tersebut dan menggarisbawahi hampir seluruh teks yang dipelajarinya. Untuk 

mengatasi hal ini, sebaiknya pebelajar tidak menggarisbawahi teks ketikamembaca 

pertama kali. Ketika membaca ulang informasi tersebut, maka pebelajar lebih mudah 

menemukan konsep-konsep penting untuk digarisbawahi. Strategi menggarisbawahi 

memiliki banyak variasi, antara lain: 

1) Highlighting, yaitu memberikan warna tertentu untuk menandai ide atau 

konsep penting. Sama halnya dengan strategi menggarisbawahi, highlighting 

juga tidak efektif dalam meningkatkan capaian belajar kecuali jika pebelajar 

dapat mengidentifikasi konsep penting  (Dunlosky,et al., 2013) 

2) Melingkari, yaitu melingkari konsep atau bab yang dianggap penting. 

Beberapa pebelajar mungkin juga lebih menyukai kotak untuk menandai 

konsep penting tersebut. 

3) Memberikan tanda bintang (asterisk)* saat menemukan ide pokok atau konsep 

penting dalam paragraf.  

4) Memberikan nomor urut apabila terdapat konsep penting dalam bentuk:  

daftar; urutan; dan  komponen 

b. Membuat Catatan 

Selain menggarisbawahi, strategi belajar yang juga membutuhkan kemampuan 

mengidentifikasi konsep penting adalah membuat catatan (note-taking). Membuat 

catatan dalam bentuk parafrase (menulis kalimat yang dibaca dengan kalimat yang 

disusun sendiri) terbukti lebih efektif daripada mengutip langsung materi yang dipelajari. 

Dalam pembelajaran, guru dapat menyiapkan catatan yang sebagian poin-poinnya 

harus dilengkapi sendiri oleh pebelajar, sehingga pebelajar terlatih untuk membuat 

catatan sendiri.  
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c. Merangkum 

Dalam merangkum (summarizing), pebelajar akan menuliskan ide pokok atau 

pernyataan singkat dari informasi yang sudah dibacanya. Agar strategi ini efektif, maka 

perlu dilakukan hal-hal berikut: a) rangkuman dibuat per paragraf, b) rangkuman ditulis 

seolah disiapkan untuk membuat orang lain paham. Dengan cara ini, maka pebelajar 

secara tidak langsung memisahkan informasi yang esensial dari informasi-informasi lain 

yang tidak diperlukan. 

d. Menulis 

Strategi belajar menulis dilakukan dengan menulis hal-hal yang dipahami dari 

informasi yang sudah dipelajari. Menulis dalam bentuk jurnal atau logbook juga dapat 

membantu pebelajar mengeksplorasi ide dan memahami pengamatan yang sudah 

dilakukan. Graham & Perin (2007) menjelaskan bahwa strategi belajar menulis dapat 

diajarkan secara eksplisit melalui: perencanaan (planning);  penulisan (writing) dan 

perbaikan (revising); dan pengubahan (editing). Pada tahap perencanaan, pebelajar 

menuliskan ide pokok dan kalimat pendukung. Siswa juga dikenalkan dengan format 

paragraf berdasarkan jenis teks yang akan ditulis (teks deskriptif, teks narasi, teks 

prosedural, dan sebagainya). Selanjutnya, pebelajar menulis berdasarkan kerangka 

paragraf yang ditulis sebelumnya. Pebelajar didorong untuk memperhatikan 

penggunaan kata hubung, EYD, dan hal-hal yang terkait tata bahasa, kemudian 

merevisi kesalahannya. Dosen dapat menerapkan panjang teks, misalnya 8.000 hingga 

10.000 kata, untuk memotivasi pebelajar mengembangkan paragrafnya. Pada tahap 

editing, pebelajar berdiskusi dengan kelompok kecil untuk membaca kembali dan 

menyempurnakan tulisannya.   
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3. Elaborasi 

Elaborasi merupakan kegiatan menambahkan rincian pada informasi baru dan 

menciptakan hubungan. Salah satu contoh elaborasi adalah menganalogikan sel syaraf 

dengan aliran listrik. Berikut contoh lain Elaborasi, yaitu strategi belajar PQ4R. 

Strategi PQ4R (Preview-Question-Read-Reflect-Recite-Review)dapat membantu 

pebelajar memahami maupun mengingat informasi yang dipelajari, memfokuskan 

organisasi informasi, serta mengulangi informasi tersebut dari waktu-waktu. Pada tahap 

Preview, pebelajar memindai informasi untuk mendapatkan ide pokok dan gambaran 

umum informasi yang akan dipelajari. Pada tahap Question, pebelajar didorong untuk 

membuat pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari dengan struktur pertanyaan 

4W (who, what, why, where). Selanjutnya, pebelajar akan membaca materi yang 

dipelajari (Read) secara bermakna, yaitu menghubungkan dengan hal yang sudah 

diketahui sebelumnya, konsep yang dipelajari sebelumnya, serta menggunakan materi 

TIPS UNTUK PEBELAJAR 

BELAJAR DENGAN CARA MEMBUAT CATATAN 

 

Saat berada di kelas dan mendengarkan penjelasan dosen/narasumber, strategi 

belajar yang paling sering digunakan adalah membuat catatan. Kendala yang sering terjadi 

adalah tertinggal untuk mencatat atau catatan yang dibuattidak cukup membantusaat ujian. 

Berikut ini adalah tips yang dapat diterapkan dalam membuat catatan: 

1. Pelajari materi sebelum masuk ke dalam kelas. Cara ini menumbuhkan rasa familiar 

dengan apa yang akan diajarkan oleh dosen. 

2. Jika memungkinkan, duduk di baris depan agar bisa mendengarkan dengan jelas 

penjelasan dosen. 

3. Bagi setiap lembar buku catatan menjadi empat bagian untuk menulis 1) judul materi 

dan tanggal; 2) kata kunci atau istilah baru; 3) catatan itu sendiri; dan 4) kesimpulan 

atau pertanyaan dari materi tersebut. 

4. Jangan menulis SEMUA yang dijelaskan oleh dosen. Tulis ide pokok atau gunakan 

parafrase. Jika dosen mengulang kalimat tertentu, biasanya informasi tersebut penting 

untuk dicatat.  Tulis juga rumus, definisi, dan poin-poin penting. 

5. Gunakan singkatan, simbol, diagram, atau gambar untuk menyederhanakan catatan. 

6. Lakukan review terhadap catatan selama 5-20 menit setelah kelas berakhir.  Apabila 

ada bagian catatan yang belum lengkap, maka lengkapilah segera. 

 

Dimodifikasi dari: Lengefeld, U.A. (1994). Study Skills Strategies: Accelerate Your Learning. 

Boston: Thomson Learning. 
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yang dipelajari tersebut untuk memecahkan masalah. Pada tahap Recite yang 

bertujuan mengingat informasi kembali, pebelajar membaca menyaring poin-poin 

penting dari informasi yang dipelajari, menyusun pertanyaan, dan menjawab 

pertanyaan. Di tahap akhir yaitu Review, pebelajar menjawab pertanyaan yang sudah 

disusunnya di tahap Question dan membaca ulang apabila ia tidak dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar. 

4. Organisasi 

Organisasi merupakan kegiatan mengenali atau mengambil ide-ide pokok dari 

kumpulan banyak informasi . Strategi belajar yang termasuk kelompok organisasi 

adalah membuat kerangka garis besar,  akronim, peta konsep dan mindmapping. 

a. Membuat Peta Konsep 

Belajar dengan peta konsep dilakukan dengan mengidentifikasi konsep atau ide 

pokok kemudian menghubungkannya dengan konsep-konsep lain dalam bentuk 

diagram. Diagram ini dibuat dalam bentuk hierarkis secara umum ke khusus, sehingga 

konsep utama ditulis lebih tinggi dari sub konsepnya. Cara belajar dengan strategi peta 

konsep adalah sebagai berikut: 

1) Identifikasi konsep utama yang ingin dipelajari melalui sumber informasi yang 

tersedia. Dalam peta konsep, konsep utama berada di bagian paling atas. 

2) Identifikasi kategori-kategori maupun sub-kategori dari konsep utama, kemudian 

organisasikan pada posisi di bawah konsep utama. 

3) Gunakan garis atau tanda panah untuk menunjukkan hubungan antar konsep. 

Berikan keterangan sesingkat mungkin untuk menunjukkan hubungan tersebut 

(misalnya pada Gambar1, keterangan yang diberikan “consists of”, “contains”, 

“excretes”, dan sebagainya). 

4) Peta konsep yang telah selesai dapat didiskusikan dalam kelompok kecil untuk 

merefleksikan apakah persepsi mengenai konsep tersebut sudah benar 

(Vanides,et al., 2005) 
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Gambar 1. Contoh peta konsep tentang sistem ekskresi. Hubungan antar konsep 

diwakili oleh garis penghubung (connector line) dan keterangan yang mengikutinya 

Peta konsep  dapat membuat pebelajar belajar secara lebih efektif karena 

pebelajardidorong untuk memiliki pandangan yang menyeluruh mengenai suatu 

informasi, tetapi pebelajar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar dan 

menyelesaikan peta konsep itu sendiri (Daley, 2004). Salah satu variasi dari peta 

konsep adalah mind-map atau peta pikiran yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Peta 

pikiran menghubungkan ide-ide secara lebih kreatif dengan memanfaatkan simbol-

simbol yang mewakili konsep-konsep yang dipelajari. Berbeda dengan peta konsep, ide 

pokok atau konsep yang lebih umum pada peta pikiran terletak di tengah atau pusat 

peta pikiran (Gambar 1). Cara belajar dengan strategi peta pikiran adalah sebagai 

berikut (Buzan, 2011): 

1) Identifikasi konsep utama yang ingin dipelajari melalui sumber informasi yang 

tersedia. Konsep utama ini sebaiknya diletakkan di bagian tengah lembar 

kosong yang cukup lebar (misalnya, kertas gambar berukuran A4 atau A3). Peta 

pikiran dibuat dalam format landscape agar menyisakan lebih banyak ruang 

untuk sub-konsep.   
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2) Tulisan konsep utama ini diberi gambar atau diwarnai sesuai dengan 

karakteristik konsepnya. Misalnya, apabila membuat peta konsep tentang air 

maka kita dapat memberikan simbol tetesan air (Gambar 2). 

3) Identifikasi kategori-kategori maupun sub-kategori dari konsep utama, kemudian 

organisasikan sub-konsep tersebut di sekitar konsep utama. 

4) Gunakan garis cabang untuk menunjukkan hubungan antar konsep. Sama 

halnya dengan peta konsep, berikan keterangan sesingkat mungkin (satu kata) 

pada cabang tersebut untuk menunjukkan hubungan konsep utama dengan 

sub-konsep. Pada peta pikiran, tebal garis cabang ini semakin menipis seiring 

dengan semakin khusus sub-konsep yang dibuat. Setiap cabang diberikan 

warna yang berbeda. 

5) Sub-konsep lain dapat ditambahkan sehingga terbentuk peta pikiran yang 

bentuknya radial. 

6) Apabila terdapat kata kunci penting, maka kata kunci tersebut harus ditulis 

dengan huruf capital dan diberikan gambar yang merepresentasikan konsep 

tersebut. 

7) Peta pikiran yang telah selesai dapat dipresentasikan dan didiskusikan dalam 

kelompok kecil untuk merefleksikan apakah persepsi mengenai konsep tersebut 

sudah benar 

8) Dalam implementasinya digunakan dalam belajar, peta pikiran yang sudah 

didiskusikan dapat diberi kode, garis bawah/highlight, atau tanda panah untuk 

memudah mengingat konsep-konsep di dalamnya. 
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Gambar 2. Peta pikiran tentang konsep ‘air’ 

5. Metakognisi 

Metakognisi diketahui sebagai “thinking about thinking atau berpikir tentang proses 

berpikir” atau “memahami bagaimana cara untuk belajar”. Apabila dikaitkan dengan 

proses belajar mengajar, maka strategi belajar metakognitif berkait penggunaan 

ketrampilan metakognitif untuk meregulasi dan memonitor proses belajar.Pebelajar 

yang terampil menggunakan strategi belajar metakognitif akan mengetahui bagaimana 

caranya untuk belajar secara efektif sekaligus menilai sejauh mana ia telah memahami 

materi yang sedang dipelajari. Sebagai contoh penerapan strategi belajar metakognitif 

adalah pebelajar menggunakan Lembar Penilaian Pemahaman Diri/LPPD dalam  

proses pembelajaran. Pebelajar diminta menulis pengetahuan awal dan menuliskan 

tingkat keyakinannya. Kemudian, pebelajar diberi  kesempatan memeroleh konsep 

ilmiah melalui belajar kelompok dengan bantuan hand out. Dosen meminta pebelajar 

untuk membandingkan pengetahuan awal dengan pengetahuan yang baru diperoleh. 

Akhirnya, mahasiswa diminta menilai sendiri kemampuannya. LPPD terbukti efektif 

untuk mengajarkan genetika (Susantini, 2009) 
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Kelompok 

Lembar Penilaian Pemahaman 

Diri (LPPD) 1 

 

 

  

 

 

PETUNJUK : 

1. Kerjakan pertanyaan berikut secara berkelompok. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah dengan membaca handout yang 

telah diberikan. 

3. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

4. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

5. Tuliskan skor Anda pada kolom yang disediakan untuk mahasiswa. 

6. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap perkuliahan materi LS 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Tuliskan definisi strategi belajar  

2.  Jelaskan tujuan utama pembelajaran 
strategi belajar 

 

3.  Tuliskan ciri-ciri pebelajar mandiri   

4.  Tuliskan landasan teoritik LS  
 
 

5.  Tuliskan minimal tiga faktor yang 
meningkatkan kapasitas ingatan 
 

 

6.  Tuliskan contoh dari jenis-jenis strategi 
belajar berikut ini 

 

a.  Mengulang sederhana  

b.  Mengulang kompleks  

LPPD 1 
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Tabel Perbedaan Jawaban 

Nomor 
Jawaban 

Sama Berbeda 

1   

2   

3   

4   

5   

6 a   

   B   

   C   

   D   

   E   

 

  

c.  Elaborasi    

d.  Organisasi   

e.  Metakognisi  
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Lakukan penskoran terhadap jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan pesan dan kesan mengenai perkuliahan LS: 

 

 

 

  

  Mahasiswa                  Dosen                  
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 1  

 

 

PETUNJUK : 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang LS. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Tuliskan definisi strategi belajar Sesuai pengetahuan mahasiswa 

2.  Jelaskan tujuan utama pembelajaran 
strategi belajar 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

3.  Tuliskan ciri-ciri pebelajar mandiri Sesuai pengetahuan mahasiswa 
 

4.  Jelaskan landasan teoritik LS Sesuai pengetahuan mahasiswa 
 

5.  Tuliskan minimal tiga faktor yang 
meningkatkan kapasitas ingatan 

Fasilitasi, Otomatisasi, Urutan 
informasi (recent-end), latihan 
pengulangan, melakukan  

6.  Tuliskan contoh dari jenis-jenis strategi 
belajar berikut ini 

 

a.  Mengulang sederhana Sesuai pengetahuan mahasiswa 
 

b.  Mengulang kompleks Sesuai pengetahuan mahasiswa 
 

c.  Elaborasi Sesuai pengetahuan mahasiswa 
 

d.  Organisasi Sesuai pengetahuan mahasiswa 
 

e.  Metakognisi Sesuai pengetahuan mahasiswa  

 

  

KUNCI LPPD 1 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 1 

 

 

 

 
 

 

 PETUNJUK : 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda punyai. 

2. Lakukan dengan jujur dan mandiri tanpa melihat buku dan juga tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jangan kuatir, jawaban yang Anda berikan tidak untuk menilai 

pengetahuanmu, tetapi untuk mengetahui pengetahuan awalmu tentang LS secara 

global yang Anda punyai. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinanmu atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

No  
Pertanyaan Jawaban Skor  

1.  
Tuliskan definisi 
strategi belajar 

Strategi kognitif yang digunakan 
siswa/pebelajar untuk memecahkan 
masalah-masalah belajar  
Contoh: Difusi-osmosis, deduktif-
induktif, konsep avertebrata 

2 

2.  
Jelaskan tujuan 
utama 
pembelajaran 
strategi belajar 

Pebelajar mandiri (self regulated 
learner)  yaitu mengajarkan siswa 
untuk belajar atas kemauan dan 
kemampuan diri sendiri   

2 

3.  
Tuliskan ciri-ciri 
pebelajar mandiri  

1. Mendiagnosis situasi 
pembelajaran tertentu  

2. Memilih strategi pembelajaran 
tertentu  

3. Memonitor keefektivan strategi  
4. Termotivasi dalam situasi belajar 

sampai masalah selesai  
 

4 

4.  
Jelaskan landasan 
teoritik LS 

Teori Pemrosesan informasi:  
1. ingatan sensori 
2. ingatan jangka pendek 
3. ingatan jangka panjang  

3 

5.  Tuliskan minimal 
tiga faktor yang 
meningkatkan 
kapasitas ingatan 

Fasilitasi, Otomatisasi, Urutan informasi 
(recent-end), latihan pengulangan, 
melakukan  3 

KUNCI LPPD 1 
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No  
Pertanyaan Jawaban Skor  

6.  
Tuliskan contoh dari 
jenis-jenis strategi 
belajar biologi 
berikut ini 

  

a.  Mengulang 
sederhana 

Menghafal penemu DNA ke dalam 
ingatan dengan cara mengulang-ulang, 
(Watson-Crick) 

5 

b.  Mengulang 
kompleks 

Menggarisbawahi dan catatan 
pinggir 
(menemukan ide penting dengan 
menandai definisi, kata yang tidak tahu, 
atau membingungkan) content biologi 

c.  Elaborasi   Menggunakan teknik mnemonics 
(membentuk asosisasi yang secara 
alamiah tidak ada),  analogi, PQ4R 
Preview, Question, Read, Reflect, 
Recite, Review  
Menambahkan rincian pada informasi 
baru dan menciptakan hubungan 

 

d.  Organisasi  Membuat kerangka garis besar, 
mapping,  akronim 
Mengenali atau mengambil ide-ide 
pokok dari kumpulan banyak informasi 
kingdom animalia 

 

e.  Metakognitif Lembar Penilaian Pemahaman Diri 
(LPPD), menentukan strategi terbaik 
(misalnya  untuk memahami bacaan 
baru adalah membuat garis besar ide 
pokok) 

Total 19 
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Tabel Tingkat Keyakinan 

Nomor 
Jawaban 

Yakin Kurang Yakin Tidak Yakin 

1    

2    

3    

4    

          5 

A    

B    

C    

D    

E    

 

Penskoran : 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP) 

LEARNING STRATEGY (LS) 

 

Mata Kuliah  : Pembelajaran Inovatif I 

Jurusan/Prodi : Biologi/Prodi Pendidikan Biologi  

Semester/Program : Genap/S-1 

SKS   : 3/1 

Pertemuan  : Ke-5 (Modeling LS) 

 

A.  Kompetensi Akhir        : Menjelaskan karakteristik perangkat pembelajaran 

Learning Strategy (LS) secara mandiri dan jujur. 

 

B.  Indikator                        : 1. Menjelaskan karakteristik perangkat pembelajaran 

Learning Strategy (LS). 

2. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Learning 

Strategy (LS) dalam pembelajaran biologi. 

3. Menunjukkan  sikap jujur dan mandiri selama proses 

pembelajaran menggunakan LPPD. 

C.  Alokasi waktu                :                 150 Menit 

D.  Uraian Materi                 :               Terlampir pada Handout Direct Instruction 

E.  Strategi Pembelajaran : Metakognitif 
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F. Langkah Perkuliahan   : 

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Pendahuluan (10 menit) 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 

Dosen mengulas materi pada pertemuan 
sebelumnya dan memberikan pertanyaan 
terkait LS  
 
Dosen memotivasi mahasiswa dengan 
berbagi pengalaman unik dan menarik 
saat mengajar menggunakan LS, yaitu, 
penggunaan singkatan  PuAG dan 
PiCiTiU untuk basa nitrogen pada 
DNA/RNA. 
 
Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan 
hari ini yaitu menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran LS 

   

Kegiatan inti (130 menit) 

4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 

Dosen membagikan LPPD 2 Modeling 
LS kepada setiap mahasiswa 
 
Mahasiswa secara individual 
mengerjakan soal-soal pada LPPD 2 
Modeling LS dengan pengetahuan awal 
yang dimiliki tentang pengalaman 
pembelajaran biologi menggunakan LS, 
tanpa berdiskusi, tanpa melihat buku dan 
menentukan tingkat keyakinan atas 
jawaban yang dituliskan 
 
Dosen mengingatkan mahasiswa untuk 
tidak membuka halaman LPPD 2 
Modeling LS  selanjutnya (hal 3) setelah 
selesai mengerjakan soal-soal 
pengetahuan awal 
 
 
Setelah menyelesaikan soal-soal 
pengetahuan awal pada LPPD 2 
Modeling LS secara individu, dosen 
meminta mahasiswa untuk 

   



 

Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 101 

 

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 

memperhatikan modeling LS yang akan 
diperagakan oleh dosen. Modeling LS 
dilakukan pada pelajaran biologi kelas X 
semester 2 dengan materi Ekosistem. 
Mahasiswa berperan sebagai siswa 
dalam modeling LS 
 
Mahasiswa diminta mengikuti dengan 
baik proses modeling LS, serta 
mempelajari dan memahami modeling 
LS yang dilakukan dosen 
 
Setelah mengikuti dan memperhatikan 
modeling LS oleh dosen, mahasiswa 
diminta mengerjakan kembali soal-soal 
LPPD 2 Modeling LS pada halaman 
selanjutnya (hal 3) secara individu dan 
menentukan perbedaan jawaban dengan 
jawaban soal pengetahuan awal yang 
dikerjakan sebelumnya. 
 
Dosen membimbing mahasiswa untuk 
mencocokkan jawaban LPPD 2 Modeling 
LS dengan kunci jawaban yang telah 
disediakan oleh dosen 
 
Dosen meminta mahasiswa untuk jujur 
dalam mengerjakan LPPD 2 Modeling 
LS, mengakui jawabannya yang tidak 
sesuai dengan kunci jawaban dan 
mengevaluasi diri sendiri pada 
kemampuannya menilai jawaban dengan 
menuliskan perbedaan jawaban.  
 
Dosen memberikan umpan balik dan 
penguatan pada saat mahasiswa 
mempresentasikan jawaban yang 
dituliskan pada LPPD 2 Modeling LS 
 
Dosen menayangkan slide Powerpoint 
Modeling LS untuk mempermudah 
memberi umpan balik dan penguatan 
konsep kepada mahasiswa 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

 
14 
 
 
 
 
 

15 

 
Dosen membimbing mahasiswa untuk 
menentukan skor terhadap hasil kerjanya 
menggunakan LPPD 2 Modeling LS dan 
menuliskan pada kolom skor yang telah 
disediakan 
 
Dosen memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menanyakan hal-hal 
yang dirasakan belum jelas mengenai 
modeling LS dan meminta mahasiswa 
menjawab pertanyaan mengenai kesan 
dan pesan mengenai modeling LS 

Penutup (10 menit) 

16 
 
 
 

17 
 

Dosen membimbing siswa menuliskan 
konsep-konsep penting perkuliahan hari 
itu. 
 
Dosen memberi tugas kepada 
mahasiswa untuk memilih materi biologi  
yang  cocok dengan pembelajaran  LS 
sebagai bahan  workshop pada 
pertemuan selanjutnya 

   

 

G. Lembar Evaluasi 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan strategi metakognitif 

2. Pretest dan posttest LS 

3. Lembar angket respon pembelajaran metakognitif 

 

H. Sumber Perkuliahan 

1. LPPD 2 Modeling LS 

2. Kunci LPPD 2 Modeling LS 

3. Silabus Ekosistem 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ekosistem 

5. Lembar Kerja Siswa (LKS) Ekosistem 
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6. Kunci LKS Ekosistem 

7. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan Modeling LS pertemuan ke 10 

8. Powerpoint Modeling LS 

  



104 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

Individu 

Lembar Penilaian  

Pemahaman Diri (LPPD) 2  

 

 

PETUNJUK : 
4. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan 

pengetahuan yang Anda miliki. 

5. Lakukan dengan jujur  dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang 

LS. 

 

Tabel Tingkat Keyakinan 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah anda pernah mengalami atau melihat 
pembelajaran menggunakan strategi belajar 
Mindmap? 

 
 
 

2. 
Jika pernah tuliskan pada topik apa dan 
bagaimana urutan langkah/fasenya: 

 

a.  
Fase 1  

 

b.  
Fase 2  

 

c.  
Fase 3  

 

d.  Fase 4  
 

e.  Fase 5  
 

LPPD 2 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda 

berikan dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 
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No 
Jawaban 

Yakin Kurang Yakin Tidak Yakin 

1    

2    

a    

b    

c    

d    

e    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOP! Tunggu instruksi 

untuk membuka halaman 

berikutnya. 
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Kelompok 

Lembar Penilaian  

Pemahaman Diri (LPPD) 2 
 

 

 

 
PETUNJUK 

1. Kerjakan pertanyaan berikut secara individu. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan modeling LS yang 

telah dilakukan 

3. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

4. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

5. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

6. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap modeling LS 

 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1.  
Apakah topik modeling LS yang anda 
alami/amati? 

 

2.  
Strategi belajar apa yang 
dimodelkan? 

 

3.  
Tuliskan urutan langkah/fase strategi 
belajar yang dimodelkan: 

 

a.  
Fase 1  

b.  
Fase 2  

 

c.  
Fase 3  

d.  Fase 4  
 

e.  Fase 5  

LPPD 2 
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Tabel Perbedaan Jawaban 

No 
Jawaban 

Sama Berbeda 

1   

2   

3. a   

3. b   

3. c   

3 d   

3. e   

 
 

 

 

 

1. Tuliskan kesan Anda terhadap modeling LS? 

 

 

 

 

2. Apa manfaatnya modelling LS bagi Anda calon guru Biologi? 

 

 

 

 

3. Apa saran Anda agar proses pembelajaran LS yang dimodelkan dapat menjadi 

lebih baik? 

 

 

 

 

 

 

  Mahasiswa            Dosen 
Skor 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 2 

 

 

 

 

 

PETUNJUK : 

4. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

5. Lakukan dengan jujur  dan mandiri tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi 

dengan temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang LS. 

6. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  
Apakah anda pernah mengalami atau melihat 
pembelajaran menggunakan strategi belajar 
iMindmap? 

Sesuai pengetahuan 

mahasiswa 

 

2.  
Jika pernah tuliskan pada topik apa dan 
bagaimana urutan langkah/fasenya:  

a.  
Fase 1 Sesuai pengetahuan 

mahasiswa 

 

b.  
Fase 2 Sesuai pengetahuan 

mahasiswa 

 

c.  
Fase 3 Sesuai pengetahuan 

mahasiswa 

 

d.  Fase 4 Sesuai pengetahuan  

mahasiswa 

 

e.  Fase 5 Sesuai pengetahuan 

mahasiswa 

 

 

 

KUNCI LPPD 2 
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KunciLembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 2 

 

 

 

 

6. Kerjakan pertanyaan berikut secara individu. 

7. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan modeling LS yang 

telah dilakukan 

8. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

9. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan melingkari pilihan yang disediakan. 

10. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

11. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap modeling LS 

 

No Pertanyaan Jawaban Skor 

1.  
Apakah topik modeling LS yang 
anda alami / amati? 

Ekosistem (1) 1 

2.  
Strategi belajar apa yang 
dimodelkan? 

Peta Pikiran/mind map 

menggunakan aplikasi iMindMap (1) 

1 

3.  
Tuliskan urutan langkah/fase LS 
yang dimodelkan: 

  

a.  
Fase 1 Menyampaikan tujuan belajar 

membuat mind map Ekosistem 
dengan imindmap 7 (2) 

2 

b.  
Fase 2 Mendemokan langkah demi langkah 

membuat imindmap salah satu 

cabang yaitu ekosistem laut sesuai 

higtlight BSE . (2) 

1.  membaca BSE dan 

menghighlight 

2= topik utama di sentral 

3= menentukan sub topik  

4= melengkapi dengan 

gambar/simbol  

5= menyimpan mindmap word/ pdf 

2 

c.  
Fase 3 Meminta mahasiswa maju membuat 

imindmap  ekosistem darat alami  

2 

d.  Fase 4 Memberi umpan balik jika ada 

penulisan konsep yang kurang 

tepat, foto, warna  

2 

KUNCI LPPD 2 



110 Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 

 

e.  Fase 5 Memberi tugas di rumah melengkapi 

konsep  Ekosistem, yaitu interaksi, 

daur biogeokimia dan menyimpan 

dalam bentuk pdf kirim ke email.  

 

2 

Total 12 

 

Penskoran : 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN (RPP) 

LEARNING STRATEGY (LS) 

 
Mata Kuliah  : Pembelajaran Inovatif I 

Jurusan/Prodi : Biologi/Prodi Pendidikan Biologi  

Semester/Program : Genap/S-1 

SKS   : 3/1 

Pertemuan  : Ke-6 (Workshop LS) 

 

A.  Kompetensi Dasar         : Mengembangkan perangkat pembelajaran 

Learning Strategy (LS) untuk topik yang 

relevan secara mandiri dan jujur. 

 

B.  Indikator                         :                        1. Dapat membuat keputusan ditandai 

dengan terampil mengembangkan 

perangkat pembelajaran Learning 

Strategy (LS) dengan menggunakan 

berbagai sumber belajar yang relevan 

dalam pembelajaran materi biologi. 

2. Menunjukkan sikap jujur dan mandiri 

selama proses pembelajaran 

menggunakan LPPD. 

 

C.  Alokasi waktu               :                 150 Menit 

D.  Uraian Materi                 :                Terlampir pada Handout Learning Strategy 

E.  Strategi Pembelajaran :   Metakognitif 
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F. Langkah Perkuliahan   : 

No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak  

Pendahuluan (10 menit) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Dosen memotivasi mahasiswa tentang 
cara mengajar yang baik dan benar, yaitu 
yang ditentukan melalui persiapan yang 
matang. Persiapan diimulai dengan 
analisis KD, penyusunan perangkat 
pembelajaran, dan media pembelajaran. 
Dosen mengatakan bahwa pembelajaran 
tanpa persiapan sama dengan perang 
tanpa senjata 
 
Dosen menyampaikan tujuan 
pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa 
mampu menjelaskan karakteristik 
perangkat pembelajaran LS dan 
membuat keputusan ditandai dengan 
terampil mengembangkan perangkat 
pembelajaran LS dengan menggunakan 
berbagai sumber belajar yang relevan 

   

Kegiatan inti (130 menit) 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 

 
 
 

6 
 

Dosen membagikan LPPD 3 Workshop 
LS kepada setiap mahasiswa.  
 
Mahasiswa secara individual 
mengerjakan soal-soal pada LPPD 3 
Workshop LS dengan pengetahuan 
awal tentang pengalaman membuat 
perangkat pembelajaran LS yang dimiliki 
tanpa berdiskusi, tanpa melihat buku dan 
menentukan tingkat keyakinan atas 
jawaban yang dituliskan 
 
Dosen mengingatkan mahasiswa untuk 
tidak membuka halaman LPPD 3 
Workshop LS selanjutnya (hal 3) setelah 
selesai mengerjakan soal-soal 
pengetahuan awal 
 
 
Setelah menyelesaikan soal-soal 
pengetahuan awal pada LPPD 3 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak  

 
 
 

 
7 
 
 

 
8 
 
 
 
 
9 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

Workshop LS secara individu, dosen 
memberikan contoh perangkat 
pembelajaran LS yang benar. 
 
Mahasiswa memperhatikan karakteristik 
perangkat pembelajaran LS yang benar 
melalui contoh yang diberikan dosen 
 
Dosen memberikan latihan terbimbing 
dalam penyusunan perangkat 
pembelajaran LS yang benar kepada 
mahasiswa 
 
Mahasiswa diminta mempelajari dan 
memahami karakteristik perangkat 
pembelajaran LS yang benar melalui 
contoh dan pelatihan yang diberikan 
dosen 
 
Setelah mempelajari karakteristik 
perangkat pembelajaran LS, mahasiswa 
diminta mengerjakan kembali soal-soal 
LPPD 3 Workshop LS pada halaman 
selanjutnya (hal 3) dan menentukan 
perbedaan jawaban dengan jawaban 
soal pengetahuan awal 
 
Dosen membimbing mahasiswa untuk 
mencocokkan jawaban LPPD 3 
Workshop LS dengan kunci jawaban 
yang telah disediakan oleh dosen 
 
Dosen meminta mahasiswa untuk jujur 
dalam mengerjakan LPPD 3 Workshop 
LS, mengakui jawabannya yang tidak 
sesuai dengan kunci jawaban dan 
mengevaluasi diri sendiri pada 
kemampuannya menilai jawaban dengan 
menuliskan perbedaan jawaban. 
 
Dosen mengecek, memberikan umpan 
balik dan penguatan kepada mahasiswa 
untuk hasil penyusunan perangkat 
pembelajaran LS 
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No  Deskripsi Kegiatan Perkuliahan 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak  

 
14 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

16 

 
Dosen menayangkan slide Powerpoint 
Workshop LS untuk mempermudah 
memberi umpan balik dan penguatan 
konsep kepada mahasiswa 
 
Dosen membimbing mahasiswa untuk 
menentukan skor terhadap hasil kerjanya 
menggunakan LPPD 3 Workshop LS dan 
menuliskan pada kolom skor yang telah 
disediakan 
 
Dosen memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menanyakan hal-hal 
yang dirasakan belum jelas mengenai 
perangkat pembelajaran atau workshop 
LS 

Penutup (10 menit) 

17 
 
 
 

18 

Dosen membimbing siswa menuliskan 
konsep-konsep penting perkuliahan hari 
itu. 
 
Dosen memberi tugas pengayaan dan 
pemantapan konsep terkait materi yang 
diberikan 
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G. Lembar Evaluasi 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran  menggunakan strategi 

pembelajaran metakognitif 

2. Pretest dan posttest LS 

3. Lembar angket respon pembelajaran metakognitif 

 

H. Sumber Perkuliahan 

1. LPPD Workshop LS 

2. Kunci LPPD (3) Workshop LS 

3. Perangkat pembelajaran LS yang terdiri dari Silabus, RPP, LKS dan kunci LKS, 

Kisi-kisi Lembar Penilaian, Lembar Penilaian dan Kunci Lembar Penilaian pada 

materi ekosistem 

4. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan Workshop LS pertemuan ke 11 

5. Powerpoint Workshop LS 
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Individu 

Lembar Penilaian  

Pemahaman Diri (LPPD) 3 
 

 

 

 

PETUNJUK  

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi dengan temanmu. 

Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang LS. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda berikan 

dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengamati atau 
menyusun perangkat pembelajaran 
LS? 

Jika pernah tuliskan pada topik apa 

 

2.  
Bagaimana karakteristik perangkat 
pembelajaran LS berikut: 

 
 

a.  
Silabus  

b.  
RPP  

 

c.  LKS  
 

d.  Lembar Penilaian  
 

3.  Tuliskan satu contoh materi Biologi yang 
dapat diajarkan dengan strategi belajar 
tertentu. Berikan alasan Anda. 

 
 
 
 

LPPD 3 
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Tabel Tingkat Keyakinan 

No 
Jawaban 

Yakin Kurang Yakin Tidak Yakin 

1    

 2. a     

2. b    

2. c    

2. d    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOP! Tunggu instruksi 

untuk membuka 

halaman berikutnya. 
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Kelompok 

Lembar Penilaian  

Pemahaman Diri (LPPD) 

3 

 

 

 

 

 

 PETUNJUK 

1. Kerjakan pertanyaan berikut secara individu. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan workshop LS yang 

telah 

3. dilakukan 

4. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

5. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan melingkari pilihan yang disediakan. 

6. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

7. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap workshop LS 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengamati atau 
menyusun perangkat pembelajaran LS? Jika 
pernah tuliskan pada topik apa 

 

2.  
Bagaimana karakteristik perangkat 
pembelajaran LS berikut: 

 
 

a.  
Silabus  

 

b.  
RPP  

c.  LKS 
 

 
 

d.  Lembar Penilaian  
 

3.  Tuliskan satu contoh materi Biologi yang dapat 
diajarkan dengan strategi belajar tertentu. 
Berikan alasan Anda. 

 
 

 

LPPD 3 
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Tabel Perbedaan Jawaban 

Nomor 
Jawaban 

Sama Berbeda 

1   

2. a   

    B   

   C   

   D   

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tuliskan kesan Anda terhadap workshop LS? 

 

 

 

 

5. Apa manfaat workshop LSI bagi Anda calon guru Biologi? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apa saran Anda agar proses workshop LS dapat menjadi lebih baik? 

 

 

 

  Mahasiswa            Dosen 

Skor 
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Individu 

Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 3 

 

 

 

 

 

PETUNJUK: 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah sesuai dengan pengetahuan yang 

Anda miliki. 

2. Lakukan dengan jujur tanpa melihat buku dan tanpa berdiskusi dengan 

temanmu. Jawaban Anda untuk mengetahui pengetahuan awal tentang LS. 

3. Jangan lupa menentukan tingkat keyakinan Anda atas jawaban yang Anda 

berikan dengan mencentang (√) pilihan yang disediakan. 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah anda pernah mengamati 
atau menyusun perangkat 
pembelajaran LS? Jika pernah 
tuliskan pada topik apa 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

2.  
Bagaimana karakteristik perangkat 
pembelajaran LS berikut: 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

a.  
Silabus Sesuai pengetahuan mahasiswa 

b.  
RPP Sesuai pengetahuan mahasiswa 

c.  LKS Sesuai pengetahuan mahasiswa 

d.  Lembar Penilaian Sesuai pengetahuan mahasiswa 

3.  Tuliskan satu contoh materi Biologi 
yang dapat diajarkan dengan 
strategi belajar tertentu. Berikan 
alasan Anda. 

Sesuai pengetahuan mahasiswa 

 

 

 

KUNCI LPPD 3 
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Kunci Lembar Penilaian 

Pemahaman Diri (LPPD) 3 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Kerjakan pertanyaan berikut secara individu. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan isilah berdasarkan workshop LS yang 

telah 

3. dilakukan 

4. Diskusikan jawaban Anda dengan teman dalam kelompok. 

5. Jangan lupa membandingkan jawaban pengetahuan awal dengan hasil diskusi 

kelompok dengan melingkari pilihan yang disediakan. 

6. Berikan skor terhadap jawaban Anda pada kotak Skor Mahasiswa 

7. Tuliskan kesan dan pesan Anda terhadap workshop LS. 

No Pertanyaan Jawaban Skor 

1.  
Apakah topik perangkat 
pembelajaran LS yang 
Anda susun? 

Kemungkinan jawaban yang muncul adalah 
ekosistem, pelestarian lingkungan, materi 
genetik, pembelahan sel, fotosintesis, dll  

1 

2.  
Bagaimana karakteristik 
perangkat pembelajaran LS 
berikut: 

 
 
 

 

a.  
Silabus Silabus untuk pembelajaran LS sama seperti 

silabus untuk pembelajaran pada umumnya, 
karakteristik yang menonjol pada kegiatan 
pembelajaran  

1 

b.  
RPP RPP untuk pembelajaran LS sama seperti RPP 

untuk pembelajaran pada umumnya, tapi pada 
tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 
pembelajaran memuat strategi belajar yang 
diajarkan dengan materi  

2 

c.  LKS Tujuan  terdapat LS yang dipilih dan Prosedur 
memuat langkah-langkah mengajarkan strategi 
belajar misalnya mind map, peta konsep, 
mnemonic, menggarisbawahi dll  

2 

LPPD 3 
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penskoran : 

  

d.  e. Lembar Penilaian Menilai konsep/isi materi pelajaran saja, atau 
konsep dan strategi belajar, atau strategi belajar 
saja  

1 

3.  4. Tuliskan satu contoh 
materi Biologi yang 
dapat diajarkan dengan 
strategi belajar tertentu. 
Berikan alasan Anda. 

Misalnya: Ekosistem, Animalia, Plantae   = 
mindmap  
Karena materi tersebut memiliki banyak sub 
materi sehingga cocok dibentuk mindmap untuk 
memudahkan mengingat konsep-konsep dalam 
materi tersebut  
(pilihan materi dan strategi belajar harus cocok, 
dan alasan pemilihan strategi belajar harus 
sesuai dengan kebutuhan materi)  

2 

Total  8 
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Lampiran Learning 

Strategy 
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A. Rencana Plaksanaan Pembelajaran 

 

SILABUS 

SEKOLAH  : SMA Negeri 4 Sidoarjo 

MATA PELAJARAN : Biologi 

KELAS/SEMESTER : X/Genap 

POKOK BAHASAN : Ekosistem dan Perubahan Lingkungan 

KOMPETENSI INTI : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
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penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 

3.10 
Menganalisis 
komponen-
komponen 
ekosistem dan 
interaksi antar 
komponen 
tersebut 
 

Ekologi 

 Komponen 
ekosistem 

 Aliran energi 

 Daur 
biogeokimia 

 Interaksi 
dalam 
ekosistem 

 
Keseimbang-
an 
lingkungan 

 Kerusakan 
lingkungan/ 
pencemaran 

1. Megamati 
gambar tentang 
contoh 
ekosistem (alami 
dan buatan) 
serta membaca 
literatur dari 
berbagai media 
mengenai 
ekosistem dan 
menentukan 
kata/konsep 
penting 

 
2. Mengamati 

gambar tentang 
contoh 

1. Menjelaskan 
satuan 
makhluk hidup 
dalam 
ekosistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Menjelaskan 

pengertian 
ekosistem 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 

Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 

Terlam-
pir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
 

3 x 45  Bahan ajar: 
Ekosistem 
 

 Alam sekitar 
atau 
lingkungan 
sekolah 

 

 LKS 1: 
Ekosistem 

 

 LKS 2: 
Pencemaran 
di Lingkungan 
Sekolah, dan 
Upaya 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 

lingkungan 

 Pelestarian 
lingkungan 

 
Limbah dan 
daur ulang 

 Jenis-jenis 
limbah 

 Proses 
daur ulang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekosistem (alami 
dan buatan) 
serta membaca 
literatur dari 
berbagai media 
mengenai 
ekosistem dan 
menentukan 
kata/konsep 
penting 

 
3. Studi literatur 

dan 
menentukan 
kata penting 
tentang jenis-
jenis ekosistem 
dan penyusun 
ekosistem 
berdasarkan 
sifat dan 
fungsinya 

 
4. Studi literatur 

dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Menganalisis 
komponen 
penyusun 
ekosistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mengklasifikasi 

komponen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 

Pelestarian 
Lingkungan 

 

 Lembar 
Penilaian 
(LP) 1. 
Kognitif, LP 2. 
Kemampuan 
Berpikir Kritis, 
LP 3. 
Kemampuan 
Berpikir 
Kreatif 

 

 Rubrik dan 
Kunci LP 1, 
LP 2, dan LP 
3 

 

 Powerpoint 
Ekosistem 

 

 Powerpoint 
Pencemaran 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menentukan 
kata penting 
untuk 
mengklasifikasi 
komponen 
ekosistem 
berdasarkan 
fungsi dan 
sifatnya 

 
5. Melakukan 

pengamatan 
kondisi 
lingkungan untuk 
menemukan 
fenomena 
keterkaitan 
faktor abiotik 
terhadap 
komponen biotik 
penyusun 
ekosistem 

 
6. Melakukan 

kegiatan 

ekosistem 
berdasarkan 
fungsinya  

 
 
 
 
 
 
 
5. Mengeksploras

i fenomena 
faktor abiotik 
terhadap 
komponen 
biotik 
penyusun 
ekosistem 

 
 
 
 
 
6. Mengaitkan 

hubungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 

essay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 

Lingkungan 
 

 Video 
Ekosistem 
dan 
Pencemaran 
Lingkungan 

 

 Silabus 
 

 RPP 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pengamatan 
gambar berbagai 
tipe ekosistem 
untuk 
mengetahui 
kondisi 
lingkungan biotik 
dan abiotik 

 
7. Melakukan 

kegiatan 
pengamatan 
gambar berbagai 
jenis piramida 
ekologi 

 
8. Membuat usulan 

cara 
pencegahan dan 
pemulihan 
kondisi 
lingkungan 
menggunakan 
rantai makanan 

 

antara tipe-tipe 
ekosistem 
dengan kondisi 
lingkungan 
biotik dan 
abiotik 

 
 
 
7. Membanding-

kan piramida 
ekologi 

 
 
 

 
8. Mengatasi 

masalah 
lingkungan 
dengan 
menggunakan 
rantai 
makanan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 

essay 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 

 
 

 
9. Mengamati 

gambar tentang 
aliran energi 
serta membaca 
literatur dari 
berbagai media 
dan 
menentukan 
kata penting 
mengenai aliran 
energi dan daur 
biogeokimia 
 

 
9. Menjelaskan 

aliran energi 
dan membuat 
skema daur 
biogeokimia 

 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 

 
Terlam-
pir 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 
Menyajikan 
karya yang 
menunjukkan 
interaksi antar 
komponen 
ekosistem 
(jaring-jaring 
makanan, 
siklus 
Biogeokimia) 

10. Menggambar 
desain rantai 
makanan dan 
jaring-jaring 
makanan 
 

11. Membuat 
mindmap dan 
atau gambar 
yang dapat 
menunjukkan 

10. Membuat 
rantai 
makanan dan 
jaring-jaring 
makanan 
 

11. Menghubung-
kan rantai 
makanan dan 
aliran energi 
pada suatu 

Tes 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 

Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 
 

Terlam-
pir 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
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KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh 

hubungan rantai 
makanan dan 
aliran energi 
pada suatu 
ekosistem 
menggunakan 
iMindMap 
 

12. Membuat 
rancangan 
upaya 
menyelesaikan 
masalah 
keseimbangan 
komponen 
ekosistem dalam 
bentuk 
mindmap 
menggunakan 
iMindMap 

 

ekosistem 
 

 
 
 
 
 
 

12. Mendesain 
cara 
mengatasi 
masalah 
keseimbangan 
komponen 
ekosistem 
dalam bentuk 
gambar/video/ 
powerpoint 
menggunakan 
iMindMap 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tes  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda dan 
essay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terlam-
pir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah   : SMA 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/Semester  : X-2/Genap 

Materi Pokok  : Ekosistem 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (3 JP) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 3.10 Menganalisis 
komponen-
komponen 
ekosistem dan 
interaksi antar 
komponen tersebut  

 
 
 

 

3.10.1 Menjelaskan satuan makhluk 
hidup dalam ekosistem 

3.10.2 Menjelaskan pengertian 
ekosistem 

3.10.3 Menganalisis komponen 
penyusun ekosistem 

3.10.4 Mengklasifikasi komponen 
ekosistem berdasarkan 
fungsinya  

3.10.5 Mengeksplorasi fenomena 
faktor abiotik terhadap 
komponen biotik penyusun 
ekosistem  

3.10.6 Mengaitkan hubungan antara 
tipe-tipe ekosistem dengan 
kondisi lingkungan biotik dan 
abiotic 

   3.10.7 Membandingkan piramida 
ekologi 

3.10.8 Mengatasi masalah lingkungan 
dengan menggunakan rantai 
makanan  

3.10.9 Menjelaskan aliran energi dan 
membuat skema daur 
biogeokimia 

2 4.10 Menyajikan karya 
yang menunjukkan 
interaksi antar 
komponen 
ekosistem (jaring-

4.10.1 Membuat rantai makanan dan 
jaring-jaring makanan 
menggunakan software i mind 
map 

4.10.2 Menghubungkan rantai 
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KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

jaring makanan, 
siklus Biogeokimia) 

makanan dan aliran energi 
pada suatu ekosistem 

4.10.3 Mendesain cara mengatasi 
masalah keseimbangan 
komponen ekosistem 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem setelah mengamati gambar sebuah 

ekosistem beserta komponennya.  

2. Siswa dapat menjelaskan komponen dan peranan penyusun ekosistem setelah 

mengamati gambar sebuah ekosistem beserta komponennya.  

3. Siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen  ekosistem yang ada dalam 

suatu ekosistem melalui pengamatan terhadap suatu ekosistem. 

4. Siswa dapat menjelaskan proses terjadinya aliran energi setelah mengamati skema 

aliran energi. 

5. Siswa dapat membandingkan priramida ekologi setelah mengamati berbagai 

gambar piramida ekologi . 

6. Siswa dapat menjelaskan cara mengatasi ketidakseimbangan lingkungan setelah 

memprediksi penyebab ketidakseimbangan lingkungan.  

7. Siswa dapat membuat konsep ekosistem dalam bentuk imind map menggunakan 

software. 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Ekosistem 

a. Komponen-komponen ekosistem 

Ekosistem menunjukkan adanya saling interaksi dan ketergantungan antara 

makhluk hidup (komponen biotik) dengan lingkungannya (komponen abiotik). 

Komponen biotik mencakup individu, populasi, dan komunitas makhluk hidup. 

Faktor abiotik antara lain suhu, sinar matahari, air, tanah, angin, ketinggian, 

dan garis lintang. Cabang biologi yang mempelajari seluk beluk ekosistem 

adalah ekologi. 
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b. Peranan komponen-komponen dalam ekosistem 

Ditinjau dari jabatan fungsional organisme dalam habitatnya, ekosistem 

tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut: 

- Produsen: organisme yang bersifat autotrof 

- Konsumen: organisme yang bersifat heterotrof 

- Pengurai: organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang 

berasal dari organisme mati 

- Detritivor: organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik 

padat sebagai sumber makanan 

c. Hubungan antar komponen ekosistem 

Pola-pola interaksi dalam ekosistem melibatkan faktor biotik dan abiotik melalui 

rantai makanan, aliran energi, dan daur biogeokimia yang berlangsung pada 

tingkat individu, populasi, dan komunitas 

d. Aliran energi 

Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke 

bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, produsen, konsumen 

primer sampai konsumen tingkat tinggi hingga ke detritivor dan dekomposer. 

Pemindahan dan perubahan energi berlangsung di dalam rantai makanan atau 

jaring-jaring makanan. 

e. Daur Biogeokimia 

Daurbiogeokimia merupakan daur unsur atau senyawa kimia yang mengalir 

dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Daur biogeokimia 

antara lain daur karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, dan air. 

 

D. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Direct Instruction 

Strategi Belajar : Mind Map 

Metode   : Diskusi dan Penemuan 
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E. Media dan Alat Pembelajaran 

1. Media : Powerpoint, iMindMap 

2. Alat : Komputer/Laptop, proyektor, papan tulis, boardmarker, alat tulis 

 

F. Sumber Belajar 

1. Bahan Ajar, LKS Ekosistem 

2. Lembar Penilaian (LP) 1. Kognitif, LP 2. Kemampuan Berpikir Kritis, LP 3. 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

3. Rubrik dan Kunci LP 1, LP 2, dan LP 3 

4. Powerpoint tentang ekosistem 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Aktivitas Pembelajaran 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

Pendahuluan (10 menit) 

1.  Guru memberi salam. Guru mempersiapkan siswa 
untuk memulai pembelajaran dengan mengecek 
kehadiran siswa dan mempersiapkan media 
pembelajaran (PPT).  

   

2.  Fase 1 Menyampaikan tujuan  
Guru memberi motivasi kepada siswa dengan 
menunjukkan video ekosistem beserta komponen 
penyusunnya serta gambar masalah ekosistem 
atau ketidakseimbangan lingkungan.   

   

3.  Guru memberikan apersepsi dengan mengajak 
siswa mengingat kembali materi sebelumnya 
mengenai tumbuhan, hewan dan keanekaragaman 
hayati yang merupakan komponen dalam 
ekosistem. 

   

4.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai  

   

5.  Fase 2.  Mempresentasikan dan 
mendemontrasikan pengetahuan atau 
keterampilan  
Guru mengajarkan siswa untuk membuat mind map 
dengan aplikasi iMindMap. Guru menampilkan 
mind map tentang materi Ekosistem untuk 
memberikan gambaran mind map pada pertemuan 
ini. Guru bersama siswa membuat mind map 
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No. Aktivitas Pembelajaran 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

mengenai jenis ekosistem menggunakan software 
imind map (Learning strategy peta pikiran) secara 
langkah demi langkah. Siswa menyimak penjelasan 
yang disampaikan oleh guru. 

6.  Guru membagi siswa dalam kelompok, tiap 
kelompok terdiri dari 5 siswa yang heterogen. Guru 
membagikan LKM pada masing-masing kelompok 
untuk memandu kegiatan pembelajaran. LKM berisi 
kegiatan menyusun mindmap. Siswa berkelompok 
sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. 

   

7.  Fase 3. Membimbing pelatihan  
Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKS, 
dengan menanyakan apakah ada kesulitan dalam 
konsep penting tentang ekosistem dan membuat 
mind map. Guru mengingatkan siswa agar saling 
bekerja sama dalam kelompok.  
 

   

8.  Selama kegiatan berlangsung, guru membimbing 
peserta dalam penemuan konsep yang benar 
tentang ekosistem dan merumuskannya dalam 
bentuk mind map. Siswa mengerjakan latihan yang 
diberikan oleh guru yang ada pada LKS.  

   

9.  Guru membimbing siswa untuk membuat 
kesimpulan berdasarkan data dan menemukan 
sendiri konsep yang ingin ditanamkan. Siswa 
membuat kesimpulan dari hasil membuat imind 
map , diskusi serta studi literatur tentang ekosistem 
(jenis, komponen penyusun, interaksi). 

   

10.  Fase 4. Mengecek pemahaman dan umpan balik  
Guru mengevaluasi dengan mempersilakan 
masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 
hasil kerjanya dalam bentuk mind map. Siswa 
mempresentasikan hasil kerjanya dengan 
komunikatif. Pada waktu ada siswa presentasi, 
meminta siswa lain mendengarkan dan menyimak 
presentasi tersebut (menghargai karya).  
Perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 
mempresentasikan (mengkomunikasikan) hasil 
pengamatannya dalam bentuk mind map (individu).  

   

11.  Guru membimbing siswa membuat kesimpulan 
pembelajaran hari ini. Setiap siswa membuat 
kesimpulan pembelajaran hari ini. 
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No. Aktivitas Pembelajaran 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

12.  Fase 5. Memberi kesempatan pelatihan lanjutan 
dan penerapan  
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 
menuliskan ide cara mengatasi masalah lingkungan 
menggunakan rantai makanan dalam bentuk mind 
map. Setiap siswa mencatat tugas yang diberikan 
oleh guru. 

   

13.  Guru memandu siswa untuk menjaga kebersihan 
lingkungan belajar dengan mengambil sampah 
yang masih ada dan menutup pembelajaran 
dengan salam. Setiap siswa menunjukkan 
kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan 
dengan menjaga kebersihan lingkungan belajar.  

   

 

H. Penilaian 

1. Teknik penilaian : Tes tulis  

(Tes keterampilan berpikir kreatif, tes keterampilan berpikir kritis, tes  

   kognitif, dan keterampilan metakognitif) 

2. Bentuk instrumen : Uraian dan Pilihan ganda 

3. Kisi-kisi  : Lihat Lampiran 
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Pendahuluan  

iMindMap adalah salah satu aplikasi pemetaan pikiran yang membuat peta untuk 

brainstorming, pengorganisasian, berpikir kreatif, perencanaan, belajar, dan mengelola 

tugas-tugas. iMindMap akan membantu Anda untuk lebih kreatif dan lebih efisien. iMindMap 

akan memberikan kehidupan baru ke dalam tugas sehari-hari Anda dan membimbing Anda 

untuk menemukan ide-ide segar dan inovatif dari Anda sendiri.  

Anda akan dipandu untuk membuat peta pikiran tentang ekosistem menggunakan 

aplikasi iMindMap. Mudah-mudahan belajar Anda akan bermakna karena Anda 

membangun pengetahuan Anda sendiri dengan membuat peta pikiran.  

HANDOUT LEARNING STRATEGI 
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B. Tujuan belajar  

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat membuat peta pikiran tentang 

ekosistem menggunakan aplikasi iMindMap.  

 

C. Alat dan bahan  

Alat dan bahan yang Anda harus dipersiapkan adalah:  

Alat:    Bahan:  

1 laptop       1. Buku siswa tentang ekosistem (BSE) 

2 charger      2. LKS untuk membuat peta pikiran menggunakan   

    aplikasi iMindMap 

3 Aplikasi iMindMap      

 

D. Panduan Membuat Peta Pikiran 

Sebelum membuat peta pikiran tentang ekosistem menggunakan aplikasi iMindMap, 

silakan lakukan langkah-langkah berikut ini:  
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1. Baca buku siswa tentang ekosistem, terutama untuk komponen-komponen 

ekosistem dan interaksi antar komponen 

2. Menggarisbawahi atau memberikan highlight konsep/kata penting dalam kalimat.  

3. Dari konsep-konsep penting tersebut, tentukan topik utama dan sub-topik 

4. Memasukan kata-kata penting di peta pikiran, dan melengkapi peta pikiran dengan 

gambar yang sesuai. Kreasikan peta pikiran dengan warna yang menarik. 

5. Aspek-aspek yang akan dinilai/dievaluasi adalah kebenaran konsep, jenis gambar, 

jumlah gambar, jumlah kata-kata penting di setiap baris, jumlah lengkungan di 

setiap baris, jumlah warna kata, dan jumlah warna garis.  

6. Baca aturan dan prosedur dengan baik bagaimana menggunakan aplikasi 

iMindMap untuk membuat peta pikiran.  

 

E. Aturan Membuat Peta Pikiran 

Ada beberapa aturan yang harus dilakukan untuk membuat peta pikiran yang baik. 

Aturannya adalah:  

1. Menempatkan  ide sentral di pusat peta pikiran.  
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2. Menggunakan hanya sebuah kata di setiap baris, lalu menarik tanda berwarna 

merah untuk membuat branch atau cabang.  

 

3. Menuliskan konsep yang dipilih pada cabang, lalu menarik tanda merah kembali 

untuk membuat branch atau cabang baru  
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4. Menggunakan banyak gambar/simbol pada setiap baris untuk membuat peta 

pikiran Anda bermakna. Pada setiap baris, menggunakan sebuah atau lebih 

gambar/simbol untuk komponen ekosistem dan sebuah atau lebih gambar/simbol 

untuk interaksi antar komponen. Dan menarik satu titik untuk membuat pola 

branch. 
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No. Indikator Mind Map Skor 

1.  Ide sentral dengan Konsep utama EKOSISTEM 2 

2.  Tiga cabang utama dengan sub-topik(Komponen, Interaksi, Tipe) 3 

3.  Warna berbeda tiap cabang (minimal 3) 3 

4.  Gambar dan atau simbol masing-masing cabang (minimal 3) 3 

5.  5 anak cabang ( biotik, abiotik, biotik, darat, perairan) 5 

6.  Ranting cabang  

 - Biotik (individu, populasi, komunitas, ekosistem) 4 

 - Abiotik (cahaya, suhu, air, udara, tanah, topografi) 6 

 - Biotik (predasi, kompetisi, mutualisme, komensalisme) 4 

 
- Darat (tundra, taiga, hutan hujan tropis, savana, gurun, hutan 

gugur) 
6 

 - Perairan (air tawar, laut) 2 

TOTAL 38 

 

 

  Skor Mind Map = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
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KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 

 

Indikator Tujuan Pembelajaran 
Nomor 
Butir 
Soal 

Uraian Soal 
Kate-
gori 

Kunci Jawaban 
Rubrik 

Penskoran 

Menjelaskan satuan 

makhluk hidup dalam 

ekosistem 

Siswa dapat menjelaskan 

komponen dan peranan 

penyusun ekosistem  

1 Kumpulan individu sejenis 

yang hidup pada suatu 

daerah dan waktu tertentu 

disebut …. 

A. komunitas 
B. organisme 
C. ekosistem 
D. populasi 
E. spesies 

C1 D. Populasi Skor = 1 
Jika jawaban 
sesuai kunci 
jawaban 
 
Skor = 0 
Jika jawaban 
tidak sesuai 
kunci 
jawaban 

Mengatasi masalah 

lingkungan dengan 

menggunakan rantai 

makanan 

Siswa dapat menjelaskan 

cara pemulihan 

ketidakseimbangan 

komponen ekosistem dengan 

menggunakan rantai 

makanan 

2 Dalam ekosistem kebun 

terdapat: 1) mamalia 

karnivor, 2) ulat pemakan 

daun, 3) laba-laba, 4) 

kumbang, 5) mamalia 

pemakan serangga. 

Rantai makanan yang 

terdapat dalam ekosistem 

tersebut adalah …. 

A. 1-2-3-5-4 
B. 2-3-4-5-1 
C. 2-4-3-5-1 
D. 3-4-5-2-1 

C2 C. 2-4-3-5-1 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 
Nomor 
Butir 
Soal 

Uraian Soal 
Kate-
gori 

Kunci Jawaban 
Rubrik 

Penskoran 

E. 4-3-2-5-1 

Mengklasifikasi 

komponen ekosistem 

berdasarkan fungsinya 

Siswa dapat mengidentifikasi 

komponen-komponen  

ekosistem yang ada dalam 

suatu ekosistem  

 

3 Organisasi berikut yang 

berperan sebagai 

dekomposer adalah …. 

A. paku 
B. lumut 
C. tumbuhan berbunga 
D. jamur 
E. alga 

C1 D. Jamur  

Mengklasifikasi 

komponen ekosistem 

berdasarkan fungsinya 

Siswa dapat mengidentifikasi 

komponen-komponen  

ekosistem yang ada dalam 

suatu ekosistem  

4 Hewan berikut yang 

mempunyai tingkat trofik 

tertinggi adalah …. 

A. ular 
B. ulat 
C. ayam 
D. katak 
E. burung elang 

C1 E. Burung Elang 

Menganalisis 

komponen penyusun 

ekosistem 

Siswa dapat mengidentifikasi 

komponen-komponen  

ekosistem yang ada dalam 

suatu ekosistem  

5 Sejumlah energi yang 

tersimpan dalam organisme 

autotrof disebut …. 

A. energetika 
B. produktivitas primer 
C. produktivitas 

sekunder 

C1 B. Produk-tivitas 
primer 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 
Nomor 
Butir 
Soal 

Uraian Soal 
Kate-
gori 

Kunci Jawaban 
Rubrik 

Penskoran 

D. biomassa 
E. relung 

Membandingkan 

piramida ekologi 

Siswa dapat membandingkan 

priramida ekologi 

6 Piramida ekologi yang tidak 

pernah ditemukan dalam 

keadaan terbalik adalah …. 

A. piramida energi 
B. piramida trofika 
C. piramida jumlah 
D. pramida biomassa  
E. piramida 

bioenergetika 

C2 A. Piramida energi 
 

Mengkaitkan antara 

kegiatan manusia dan 

pencemaran 

lingkungan. 

Siswa dapat mengkaitkan 

kegiatan manusia dengan 

pencemaran lingkungan dari 

pernyataan yang diberikan 

7 Semakin menurunnya daya 

dukung lingkungan juga 

disebabkan karena pengaruh 

aktivitas manusia. 

Menyadari hal itu, 

semestinya kita …. 

A. mulai belajar dan 

C2 E. Menanam 

tanaman hijau 

dilahan sekitar 

rumah untuk 

mengurangi 

polusi 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 
Nomor 
Butir 
Soal 

Uraian Soal 
Kate-
gori 

Kunci Jawaban 
Rubrik 

Penskoran 

berperilaku hemat 
energi 

B. tidak usah 
dipedulikan, alam 
akan normal sendiri 

C. tidak perlu membeli 
barang baru agar 
tidak ada limbah 

D. segera cari pustaka 
untuk mengerti situasi 
alam terbaru 

E. menanam tanaman 
hijau dilahan sekitar 
rumah untuk 
mengurangi polusi 

Mengembangkan ide-

ide cara mengatasi 

pencemaran 

lingkungan atau 

meminimalkan dampak 

pencemaran  

Siswa dapat 

mengembangkan ide-

ide/gagasan cara mengatasi 

pencemaran lingkungan atau 

meminimalkan dampak 

pencemaran dari 

permasalahan lingkungan 

yang diberikan 

8 Setiap hari, hutan kita 

dijarah. Tidak mengherankan 

udara semakin terasa panas. 

Oleh karena itu, …. 

A. kita wajib menangkap 
penjarahnya 

B. melaporkan ke RT jika 
kita tahu ada orang 
menebang pohon 

C. tiap siswa wajib 

C2 E. Kita turut 
melakukan gerakan 
penghijauan 
minimal di halaman 
rumah dan sekolah 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 
Nomor 
Butir 
Soal 

Uraian Soal 
Kate-
gori 

Kunci Jawaban 
Rubrik 

Penskoran 

membawa pohon jati 
untuk ditanam di sekolah 

D. kita membentuk tim 
relawan, kemudian 
masuk hutan untuk 
mencatat pohon yang 
masih ada 

E. kita turut melakukan 
gerakan penghijauan 
minimal di halaman 
rumah dan sekolah 

Mengidentifikasi 

sumber terjadinya 

pencemaran 

lingkungan 

Siswa dapat mengidentifikasi 

sumber terjadinya 

pencemaran 

9 Tindakan berikut ini yang 

tidak sesuai dengan etika 

lingkungan adalah …. 

A. sistem tebang pilih  
B. pembakaran sampah 

plastik di permukiman 
C. pengolahan limbah 

sebelum dibuang ke 
sungai 

D. penimbunan limbah di 
lubang galian 

E. rehabilitasi satwa 
langka 

C2 B. Pembakaran 
sampah plastik 
di permukiman 

 

Menemukan solusi Siswa dapat menemukan 10 Proses berikut dapat C2 B. Ditimbun dalam 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 
Nomor 
Butir 
Soal 

Uraian Soal 
Kate-
gori 

Kunci Jawaban 
Rubrik 

Penskoran 

untuk menyelesaikan 

masalah lingkungan 

solusi untuk menyelesaikan 

masalah berdasarkan satu 

permasalahan lingkungan 

akibat limbah 

mengurangi jumlah limbah 

padat, kecuali …. 

A. didaur ulang 
B. ditimbun dalam 

lubang 
C. dibakar dengan 

peralatan khusus 
D. dimanfaatkan kembali 

sedapatnya 
E. dicairkan lalu 

dilarutkan dalam air 

lubang 
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Penilaian Pengetahuan  
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PEMBELAJARAN INOVATIF I 
PRE TEST MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : ....................................  

1. Model pembelajaran Pengajaran Langsung (Direct Instruction) dapat digambarkan dalam 

tiga fitur yaitu ....  

A. jenis hasil belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

B. jenis proses belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

C. sintaks, jenis hasil belajar, dan tuntas pengetahuan 

D.  sintaks, lingkungan belajar, dan tuntas pengetahuan 

E.  sintaks, tuntas keterampilan, dan jenis proses belajar 

Alasan: 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................... 

Tingkat keyakinan:     A. Yakin            B. Kurang yakin               C. Tidak Yakin 

2. Contoh belajar melalui model atau modeling dapat ditemukan diantara pilihan berikut ini .... 

A. Seorang siswa berhasil membuat model ekosistem 

B. Guru menunjukkan model otak manusia kepada siswanya 

C. Model adalah suatu ide yang menggambarkan apapun yang Anda sedang mencoba 

untuk menjelaskan 

D. Siswa mengamati guru mendemonstrasikan cara mengamati sel bawang merah 

kemudian siswa menirukan apa yang didemonstrasikan guru tersebut 

E. Siswa menemukan cara termudah untuk membuat irisan batang yang digunakan 

untuk preparat 

Alasan: 

............................................................................................................................. ....................

................................................................................................................................................. 

Tingkat keyakinan: A. Yakin        B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 

 



 

Perangkat Perkuliahan Berbasis Strategi Metakognitif pada Pembelajaran Inovatif I 151 

 

3. Diantara pilihan berikut ini yang manakah merupakan contoh pengetahuan deklaratif? 

A. Cara menggunakan termometer 

B. Sel adalah unit fungsional, struktural, herediter terkecil dari suatu organisme 

C. Langkah-langkah menyimpan file dalam disket 

D. Urutan membongkar dan memajang kerangka manusia 

E. Urutan eksperimen sederhana 

Alasan: 

............................................................................................................................. ....................

................................................................................................................................................. 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

4. Teori yang melandasi model pembelajaran Direct Instruction adalah ... . 

A.  Pemrosesan informasi Pavlov 

B.   Teori konstruktivisme Bandura 

C.   Teori belajar sosial Piaget 

D.   Teori modeling Bandura 

E.   Teori kognitif Piaget 

Alasan: 

............................................................................................................................. ....................

............................................................................................................................. .................... 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5. Diantara pilihan berikut ini manakah yang merupakan contoh umpan balik segera, positif, 

dan korektif? 

A. Guru segera menegur siswa yang keliru dalam cara memutarkan pemutar kasar dan 

memutuskan melatih ulang pada keesokan harinya 

B. Guru menjawab dengan jelas seluruh pertanyaan siswa yang diajarkan pada saat 

latihan cara menggunakan termometer 

C. Siswa diminta segera menirukan cara menggunakan mikroskop setelah 

didemonstrasikan oleh guru 

D. Guru memberi pujian dengan sesegera mungkin terhadap siswa yang salah dalam 

memutar revolver 

E. Guru memberikan teguran langsung saat itu pada siswa yang melakukan kesalahan 

dan melatih ulang kesalahan dan memuji siswa yang benar melakukan kegiatan 

Alasan: 

............................................................................................................................. ....................

................................................................................................................................................. 

Tingkat keyakinan: A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

Bu Nur adalah guru Biologi kelas XI SMA. Bu Nur memilih melakukan pembelajaran 

menggunakan model Direct Instruction pada materi Sistem Reproduksi. Di awal pembelajaran 

Bu Nur menyajikan sebuah video tentang proses pembentukan sel kelamin pada manusia, 

dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bu Nur juga menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan proses pembentukan sel kelamin pada manusia yang berjenis kelamin laki-

laki (spermatogenesis) dan perempuan (oogenesis). Bu Nurpun menjelaskan proses 

spermatogenesis dan oogenesis tahap demi tahap di papan tulis.   

Setelah itu, Bu Nur meminta dua orang siswa untuk menjelaskan proses spermatogenesis dan 

oogenesis secara bergantian seperti yang dicontohkan oleh Bu Nur. Setelah siswa menjelaskan 

proses spermatogenesis dan oogenesis, Bu Nur mengulas penjelasan yang diberikan oleh 

siswa. Bu Nur bersama siswa menganalisis beberapa kesalahan penjelasan yang diberikan oleh 

siswa dan memberikan pujian pada konsep yang telah benar. Di akhir pembelajaran Bu Nurul 

meminta masing masing siswa untuk membuat karya poster tentang proses spermatogenesis 

dan oogenesis, untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

1) Sesuaikah model pembelajaran yang dipilih Bu Nur dengan karakteristik materi yang 

diajarkan serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ? Beri alasan! 

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................. ......................

................................................................................................................................ 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2) Tuliskan fase fase DI sesuai dengan skenario proses pembalajaran yang dilakukan Bu Nur! 

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................................ .......

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak 

Yakin 
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3) Termasuk pengetahuan deklaratif ataukah prosedural materi yang diajarkan Bu Nur? 

Jelaskan alasan anda!, dan apakah perbedaan antara keduanya? 

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................ 

 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 

 

Penskoran  

A.  

 

 

  

 

 

B.  

 

 

 

 

 

  

Skor 
Mahasiswa    Dosen 

Total Skor Essay = 22 

Penskoran setiap soal  

- Jawaban pilihan  = 1 

- Alasan   = 1 

- Tingkat keyakinan  = 1 

+ 

Skor total   = 3 
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POST TEST PEMBELAJARAN INOVATIF 1 

 MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : .................................... 

C. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat keyakinan 

Anda! 

1. Guru perlu memberikan umpan balik kepada siswa dengan beberapa panduan berikut ini, 

kecuali .... 

A. konsentratrasi pada perilaku dan bukan  keinginan interpretasi 

B. segera, spesifik, dan cocok dengan tingkat perkembangan siswa 

C. membantu siswa fokus perhatiannya pada hasil, bukan pada proses 

D. membantu siswa memberi umpan balik dan menilai kinerja pada diri sendiri 

E. memberikan umpan balik negatif dan menunjukkan cara melaksanakan dengan benar 

Alasan: 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................

............................................. 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Seperti model pengajaran lainnya, pengajaran langsung dapat digambarkan dalam tiga fitur 

yaitu ....  

A. sintaks, jenis hasil belajar, dan tuntas pengetahuan 

B.  sintaks, lingkungan belajar, dan tuntas pengetahuan 

C.  sintaks, tuntas keterampilan, dan jenis proses belajar 

D. jenis hasil belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

E. jenis proses belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

Alasan:  

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

................................................ 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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3. Teori yang melandasi model pembelajaran Direct Instruction adalah ... . 

A.   Pemrosesan informasi Pavlov 

B.   Teori belajar perilaku Bandura 

C.   Teori belajar sosial Piaget 

D.   Modeling Bandura 

E.   Kognitif Piaget 

Alasan: 

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................

................................................ 

Tingkat keyakinan:   A. Yakin             B. Kurang yakin             C. Tidak Yakin 

4. Tujuan model pembelajaran DI untuk mencapai ketuntasan ... . 
A.   Pengetahuan terstruktur dengan baik dan keterampilan  
B.   Keterampilan kompleks dan berpikir tinggi 
C.  Ketrampilan sederhana dan berpikir tinggi 
D.   Pengetahuan tidak terstruktur dan berpikir tinggi  
E.  Pengetahuan tidak terstruktur dan keterampilan  
Alasan:  

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................. ......................

.................................................................................................................................... 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5. Berikut ini adalah contoh tes pengetahuan yang sesuai dengan model pembelajaran DI ... .  

A. Buatlah ringkasan materi Ekosistem maksimal 1 halaman  

B. Hitunglah perbandingan fenotip pada persilangan antara buah masam dengan buah manis 

heterozigot 

C. Gambarlah spesimen awetan kelompok Echinodermata pada lembar yang telah 

disediakan   

D. Rangkailah respirometer sederhana untuk mengukur laju pernafasan serangga selama 15 

menit 

E. Buatlah produk daur ulang limbah plastik yang bisa digunakan di lingkungan sekolah  

Alasan:  

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................. ......................

.................................................................................................................................... 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 
Bu Ani adalah seorang guru Biologi kelas XI SMA. Pada materi sel, bu Ani memilih 

melakukan pembelajaran menggunakan model Direct Instraction.Di awal pembelajaran 

bu Ani menyajikan sebuah video yang didalamnya terdapat penampang sel tumbuhan 

berikut fungsi bagian-bagian sel tersebut, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran.Bu Ani juga menjelaskan bahwa penampang sel setiap tumbuhan 

berbeda, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana sel suatu tumbuhan kita perlu 

mengamati sel tersebut di bawah mikroskop. Bu Anipun mencontohkan bagaimana 

cara menyayat bagian tumbuhan (daun), meletakkannya ke kaca benda yang telah 

ditetesi air, menutup nya menggunakan kaca penutup, dan mengamatinya di 

mikroskop.  

Setelah itu, Bu Ani meminta siswa membentuk kelompok dan melakukan pengamatan 

sel daun seperti yang telah dicontohkan. Setelah beberapa saat, bu Ani meminta 

beberapa kelompok maju kedepan kelas mempresentasikan hasil yang diperolehnya 

selama bekerja dalam kelompok tersebut (ada kelompok yang berhasil dan ada 

kelompok yang gagal). Sehingga bu Ani bersama siswa dapat menganalisis kesalahan 

apa saja yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan pengamatan. Di akhir 

pembelajaran bu Ani meminta masing masing kelompok untuk mengamati bagian 

tumbuhan yang berbeda atau daun dari jenis tumbuhan yang berbeda, serta 

menyajikan hasilnya dalam bentuk power point. 

4) Sesuaikah model pembelajaran yang dipilih bu Ani dengan karakteristik materi 

yang diajarkan serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ? Beri alasan! 

......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........

.............................................................................................................................. ........

..................................................................................................................  

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5) Tuliskan fase fase DI sesuai dengan skenario proses pembalajaran yang dilakukan 

bu Ani! 

......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........

.......................................................................... .............................................Tingkat 

keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin  
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6) Termasuk pengetahuan deklaratif ataukah prosedural materi yang diajarkan bu 

Ani? Jelaskan alasan anda!, dan apakah perbedaan antara keduanya? 

............................................................................................................................. .......

................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................  

 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin  

 

 

Penskoran  

A.  

 

 

  

 

 

B.  

 

 

 

 

 

 

  

Total Skor Essay = 22 

Skor 
Mahasiswa    Dosen 

Penskoran setiap soal  

- Jawaban pilihan   = 1 

- Alasan    = 1 

- Tingkat keyakinan  = 1 

+ 

Skor total   = 3 
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KUNCI JAWABAN PEMBELAJARAN INOVATIF I 

PRE TEST MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : ....................................  

1. Model pembelajaran Pengajaran Langsung (Direct Instruction) dapat digambarkan dalam 

tiga fitur yaitu ....  

A. jenis hasil belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

B. jenis proses belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

C. sintaks, jenis hasil belajar, dan tuntas pengetahuan 

D.  sintaks, lingkungan belajar, dan tuntas pengetahuan 

E.  sintaks, tuntas keterampilan, dan jenis proses belajar 

Alasan: Model pengajaran langsung (DI) dapat digambarkan dalam tiga fitur: (1) jenis 

hasil belajar, 2 sintaks, dan (3) lingkungan belajar 

 

Tingkat keyakinan: A. Yakin        B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Contoh belajar melalui model atau modeling dapat ditemukan diantara pilihan berikut ini .... 

A. Seorang siswa berhasil membuat model ekosistem 

B. Guru menunjukkan model otak manusia kepada siswanya 

C. Pembelajaran model adalah suatu ide yang menggambarkan apapun yang sedang 

Anda coba untuk jelaskan 

D. Siswa mengamati guru mendemonstrasikan cara mengamati sel bawang merah 

kemudian siswa menirukan apa yang didemonstrasikan guru tersebut 

E. Siswa menemukan cara termudah untuk membuat irisan batang yang digunakan 

untuk preparat 

Alasan: modeling merupakan suatu bentuk penggambaran kejadian yang dilakukan oleh 

guru, atau guru mendemonstrasikan suatu contoh pembelajaran 

Tingkat keyakinan: A. Yakin        B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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3. Diantara pilihan berikut ini yang manakah merupakan contoh pengetahuan deklaratif? 

A. Cara menggunakan termometer 

B. Sel adalah unit fungsional, struktural, herediter terkecil dari suatu organisme 

C. Langkah-langkah menyimpan file dalam disket 

D. Urutan membongkar dan memajang kerangka manusia 

E. Urutan eksperimen sederhana 

Alasan: pengetahuan tentang definisi sel adalah pengetahuan yang terstruktur dengan 

baik sehingga termasuk pengetahuan deklaratif 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

4. Teori yang melandasi model pembelajaran Direct Instruction adalah ... . 

A.  Pemrosesan informasi Pavlov 

B.  Teori konstruktivisme Bandura 

C.  Teori belajar sosial Piaget 

D. Teori modeling Bandura 

E. Teori kognitif Piaget 

Alasan: DI dilandasi oleh teori modelling Bandura, yaitu belajar melalui mengamati orang 

lain 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5. Diantara pilihan berikut ini manakah yang merupakan contoh umpan balik segera, positif, 

dan korektif? 

A. Guru segera menegur siswa yang keliru dalam cara memutarkan pemutar kasar dan 

memutuskan melatih ulang pada keesokan harinya 

B. Guru menjawab dengan jelas seluruh pertanyaan siswa yang diajarkan pada saat 

latihan cara menggunakan termometer 

C. Siswa diminta segera menirukan cara menggunakan mikroskop setelah 

didemonstrasikan oleh guru 

D. Guru memberi pujian dengan sesegera mungkin terhadap siswa yang salah dalam 

memutar revolver 

E. Guru memberikan teguran langsung saat itu pada siswa yang melakukan kesalahan 

dan melatih ulang kesalahan dan memuji siswa yang benar melakukan kegiatan 

Alasan: Guru memberikan teguran langsung saat itu pada siswa yang melakukan 

kesalahan dan melatih ulang kesalahan dan memuji siswa yang benar melakukan kegiatan 

adalah umpan balik yang segera, positif, dan korektif 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

Bu Nur adalah guru Biologi kelas XI SMA. Bu Nur memilih melakukan pembelajaran 

menggunakan model Direct Instruction pada materi Sistem Reproduksi. Di awal pembelajaran 

Bu Nur menyajikan sebuah video tentang proses pembentukan sel kelamin pada manusia, 

dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bu Nur juga menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan proses pembentukan sel kelamin pada manusia yang berjenis kelamin laki-

laki (spermatogenesis) dan perempuan (oogenesis). Bu Nurpun menjelaskan proses 

spermatogenesis dan oogenesis tahap demi tahap di papan tulis.   

Setelah itu, Bu Nur meminta dua orang siswa untuk menjelaskan proses spermatogenesis dan 

oogenesis secara bergantian seperti yang dicontohkan oleh Bu Nur. Setelah siswa menjelaskan 

proses spermatogenesis dan oogenesis, Bu Nur mengulas penjelasan yang diberikan oleh 

siswa. Bu Nur bersama siswa menganalisis beberapa kesalahan penjelasan yang diberikan oleh 

siswa dan memberikan pujian pada konsep yang telah benar. Di akhir pembelajaran Bu Nurul 

meminta masing masing siswa untuk membuat karya poster tentang proses spermatogenesis 

dan oogenesis, untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

1) Sesuaikah model pembelajaran yang dipilih Bu Nur dengan karakteristik materi yang 

diajarkan serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ? Beri alasan! 

Kunci jawaban: sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. (1) 

Alasan: karena pengetahuan tentang proses spermatogenesis dan oogenesis adalah 

pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yaitu menjelaskan tahap demi tahap proses spermatogenesis dan oogenesis 2 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin (1) 

Skor maksimal = 4 

2) Tuliskan fase fase DI sesuai dengan skenario proses pembalajaran yang dilakukan Bu Nur! 

Kunci jawaban:  

Fase-fase DI: (10) 

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa: Menyampaikan tujuan dan 

menyajikan video proses pembentukan sel kelamin 

2. Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan: menjelaskan tahapan demi 

tahapan proses spermatogenesis dan oogenesis di papan tulis dengan bagan 

3. Memberikan latihan terbimbing: Meminta siswa maju untuk menjelaskan proses 

spermatogenesis dan oogenesis 

4. Memberikan umpan balik: Menganalisis kesalahan dari penjelasan siswa dan 

memberikan pujian siswa yang telah benar dalam menjelaskan proses 

spermatogenesis dan oogenesis 

5. Latihan lanjutan: meminta setiap kelompok membuat bagan spermatogenesis dan 

oogenesis dalam bentuk poster 

Tingkat keyakinan: A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin (1) 

Skor maksimal = 11 
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3) Termasuk pengetahuan deklaratif ataukah prosedural materi yang diajarkan Bu Nur? 

Jelaskan alasan anda!, dan apakah perbedaan antara keduanya? 

Kunci jawaban: Pengetahuan deklaratif (1) 

Alasan:  membelajarkan siswa tentang pengetahuan yang terstruktur dengan baik  (proses 

spermatogenesis dan oogenesis) dan dapat diajarkan secara langkah-demi-langkah. (3) 

Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan  tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan 

prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

Skor maksimal = 7 

 

 

 

 

Penskoran  

A.  

 

 

  

 

 

B.  

 

 

 

 

 

  

Total Skor Essay = 22 

Skor 
Mahasiswa    Dosen 

Penskoran setiap soal  

- Jawaban piliha n  = 1 

- Alas an   = 1 

- Tingkat keyakinan  = 1 

+ 

Skor total   = 3 
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KUNCI JAWABAN POST TEST PEMBELAJARAN INOVATIF 1 

MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

Nama : .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : .................................... 

A. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat keyakinan 

Anda! 

1. Guru perlu memberikan umpan balik kepada siswa dengan beberapa panduan berikut ini, 

kecuali .... 

A. konsentratrasi pada perilaku dan bukan  keinginan interpretasi 

B. segera, spesifik, dan cocok dengan tingkat perkembangan siswa 

C. membantu siswa fokus perhatiannya pada hasil, bukan pada proses 

D. membantu siswa memberi umpan balik dan menilai kinerja pada diri sendiri 

E. memberikan umpan balik negatif dan menunjukkan cara melaksanakan dengan benar 

Alasan: membantu siswa fokus perhatiannya pada proses, bukan pada hasil 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Seperti model pengajaran lainnya, pengajaran langsung dapat digambarkan dalam tiga fitur 

yaitu ....  

A. sintaks, jenis hasil belajar, dan tuntas pengetahuan 

B. sintaks, lingkungan belajar, dan tuntas pengetahuan 

C. sintaks, tuntas keterampilan, dan jenis proses belajar 

D. jenis hasil belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

E. jenis proses belajar, sintaks, dan lingkungan belajar 

Alasan: Seperti model pengajaran lainnya, pengajaran langsung dapat digambarkan dalam 

tiga fitur: (1) jenis hasil belajar, 2 sintaks, dan (3) lingkungan belajar 

 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

3. Teori yang melandasi model pembelajaran Direct Instruction adalah ... . 

A. Pemrosesan informasi Pavlov 

B. Teori belajar perilaku Bandura 

C. Teori belajar sosial Piaget 

D. Modeling Bandura 

E. Kognitif Piaget 
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Alasan: belajar melalui mengamati orang lain/modeling dari Bandura 

 

Tingkat keyakinan:    A. Yakin             B. Kurang yakin              C. Tidak Yakin 

4. Tujuan model pembelajaran DI untuk mencapai ketuntasan ... . 
A.   Pengetahuan terstruktur dengan baik dan keterampilan  
B. Keterampilan kompleks dan berpikir tinggi 
C.  Ketrampilan sederhana dan berpikir tinggi 
D.   Pengetahuan tidak terstruktur dan berpikir tinggi  
E.  Pengetahuan tidak terstruktur dan keterampilan  

 
Alasan: Tujuan DI untuk mencapai ketuntasan pengetahuan terstruktur dengan baik dan 

keterampilan kompleks dan sederhana 

 
Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5. Berikut ini adalah contoh tes pengetahuan yang sesuai dengan model pembelajaran DI ... .  

A. Buatlah ringkasan materi Ekosistem maksimal 1 halaman  

B. Hitunglah perbandingan fenotip pada persilangan antara buah masam dengan buah 

manis heterozigot 

C. Gambarlah spesimen awetan kelompok Echinodermata pada lembar yang telah 

disediakan   

D. Rangkailah respirometer sederhana untuk mengukur laju pernafasan serangga 

selama 15 menit 

E. Buatlah produk daur ulang limbah plastik yang bisa digunakan di lingkungan sekolah  

Alasan: karena merupakan pengetahuan yang terstruktur dengan baik dan diajarkan 

selangkah demi selangkah 

 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

Bu Ani adalah seorang guru Biologi kelas XI SMA. Pada materi sel, bu Ani memilih melakukan 

pembelajaran menggunakan model Direct Instraction.Di awal pembelajaran bu Ani menyajikan 

sebuah video yang didalamnya terdapat penampang sel tumbuhan berikut fungsi bagian-bagian 

sel tersebut, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.Bu Ani juga menjelaskan 

bahwa penampang sel setiap tumbuhan berbeda, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana 

sel suatu tumbuhan kita perlu mengamati sel tersebut di bawah mikroskop. Bu Anipun 

mencontohkan bagaimana cara menyayat bagian tumbuhan (daun), meletakkannya ke kaca 

benda yang telah ditetesi air, menutup nya menggunakan kaca penutup, dan mengamatinya di 

mikroskop.  

Setelah itu, Bu Ani meminta siswa membentuk kelompok dan melakukan pengamatan sel daun 

seperti yang telah dicontohkan. Setelah beberapa saat, bu Ani meminta beberapa kelompok 

maju kedepan kelas mempresentasikan hasil yang diperolehnya selama bekerja dalam 

kelompok tersebut (ada kelompok yang berhasil dan ada kelompok yang gagal). Sehingga bu 

Ani bersama siswa dapat menganalisis kesalahan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama 

kegiatan pengamatan. Di akhir pembelajaran bu Ani meminta masing masing kelompok untuk 

mengamati bagian tumbuhan yang berbeda atau daun dari jenis tumbuhan yang berbeda, serta 

menyajikan hasilnya dalam bentuk power point. 

4) Sesuaikah model pembelajaran yang dipilih bu Ani dengan karakteristik materi yang 

diajarkan serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ? Beri alasan! 

Kunci jawaban: sesuai dengan model pembelajaran DI. (1) 

Alasan: Bu Ani mengajarkan cara mengamati sel tumbuhan di bawah mikroskop yang 

merupakan materi dengan karakteristik pengetahuan prosedural. 2 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin (1) 

Skor maksimal = 4 

5) Tuliskan fase fase DI sesuai dengan skenario proses pembalajaran yang dilakukan bu Ani! 

Kunci jawaban:  

Fase-fase DI: (10) 

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa: Menyampaikan tujuan dan 

menyajikan video penampang sel tumbuhan 

2. Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan: Mencontohkan cara menyayat 

bagian tumbuhan dan mengamati di bawah mikroskop 

3. Memberikan latihan terbimbing: Meminta beberapa kelompok maju untuk 

mempresentasikan hasil pengamatan 

4. Memberikan umpan balik: Menganalisis kesalahan yang tidak boleh dilakukan selama 

kegiatan pengamatan 

5. Latihan lanjutan: meminta setiap kelompok mengamati bagian tumbuhan berbeda 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin (1) 

Skor maksimal = 11 
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6) Termasuk pengetahuan deklaratif ataukah prosedural materi yang diajarkan bu Ani? 

Jelaskan alasan anda!, dan apakah perbedaan antara keduanya? 

Kunci jawaban: Pengetahuan prosedural (1) 

Alasan:  membelajarkan siswa tentang  keterampilan kompleks (membuat sayatan sel 

tumbuhan dan melakukan pengamatan di bawah mikroskop) dan dapat diajarkan secara 

langkah-demi-langkah. (3) 

Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan  tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan 

prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2 

 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin (1) 

Skor maksimal : 7 

 

Penskoran  

A.  

 

 

  

 

 

B.  

 

 

  

Total Skor Essay = 22 

Penskoran setiap soal  

- Jawaban pilihan  = 1 

- Alasan    = 1 

- Tingkat keyakinan  = 1 

+ 

Skor total   = 3 
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Instrumen Penilaian Pengetahuan 

 

PEMBELAJARAN INOVATIF I 

PRE TEST MODEL PEMBELAJARAN LEARNING STRATEGY 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : .................................... 

A. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat 

keyakinan Anda! 

1. Berikut ini merupakan tahap-tahap strategi metakognitif, kecuali ... .  

A. Mendefinisikan apa yang sudah diketahui dan tidak diketahui 

B. Membicarakan mengenai apa yang dipikirkan 

C. Merekam proses pemikiran selama pemecahan masalah 

D. Menentukan strategi belajar untuk siswa 

E. Penilaian diri 

Alasan: 

............................................................................................................................. .............

....................................................................................... ................................................... 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin     B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Berikut ini adalah prinsip esensial dari pembelajaran menggunakan strategi belajar, 

kecuali.... 

A. Siswa diberi kesempatan untuk menguasai penerapan strategi belajar 

B. Strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran 

C. Jenis strategi belajar harus disesuaikan dengan karakteristik materi 

D. Guru menentukan strategi belajar yang harus digunakan oleh siswa 

E. Guru memberikan kesempatan siswa untuk memonitor bagaimana menerapkan 

strategi belajar dan cara meningkatkan efektivitas strategi tersebut... . 

Alasan:   

.............................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................. ................ 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin         B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tegas. 

1. Mengapa system memory dimasukkan dalam salah satu teori yang mendukung strategi 

belajar? 

2. Guru Biologi sedang mengajarkan akronim pada materi pembelajahan sel. Apakah 

tujuan guru Biologi tersebut? Termasuk dalam jenis strategi belajar apakah membuat 

akronim tersebut, berikan penjelasan! 

3. Silabus mata pelajaran Biologi Kelas XI materi 6, Struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem pernapasan/respirasi, pada kolom Penilaian mencantumkan: 

Tes 

Peta konsep/peta pikiran/outline yang menjelaskan tentang kaitan antara struktur sel 

penyusun jaringan pada sistem pernapasan dengan fungsinya dan hubungannya 

dengan aspek kesehatan akibat rokok. 

Pertanyaan: Buatlah skenario pembelajaran yang dilakukan seorang guru biologi, jika 

menerapkan Penilaian Tes seperti yang disarankan dalam Silabus diatas. 
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PEMBELAJARAN INOVATIF I 

 

 

 

 

POST TEST MODEL PEMBELAJARAN LEARNING STRATEGY 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : .................................... 

A. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat 

keyakinan Anda! 

1. Strategi belajar merupakan strategi kognitif yang digunakan ... . 

A. guru untuk memecahkan masalah pembelajaran 

B. guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir tinggi 

C. siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

D. siswa untuk memecahkan masalah kompleks 

E. siswa untuk memecahkan masalah belajar 

Alasan: 

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............. 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin         B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Berikut ciri-ciri seorang pebelajar mandiri adalah sebagai berikut, kecuali ... .  

A. memonitor keefektivan strategi 

B. memilih strategi belajar tertentu 

C. mampu bekerja secara individu  

D. mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu 

E. termotivasi dalam situasi belajar sampai masalah selesai 

Alasan: 

............................................................................................................................. .............

..........................................................................................................................................  

Tingkat keyakinan:  A. Yakin        B. Kurang yakin               C. Tidak Yakin 

3. Tahapan membuat mind map adalah sebagai berikut, kecuali ... . 

A. menyimpan mindmap dalam file gambar, powerpoint, atau pdf 

B. membaca dan menggarisbawahi buku bacaan materi 

C. memberikan warna pada cabang dan kata 

D. menempatkan ide sentral/konsep utama di pusat mind map 

E. memberikan gambar/simbol pada setiap cabang 
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Alasan: 

............................................................................................................................. .............

..................................................................................................................... ..................... 

Tingkat keyakinan:    A. Yakin            B. Kurang yakin         C. Tidak Yakin 

4. Berikut ini adalah prinsip esensial dari pembelajaran menggunakan strategi belajar, 

kecuali.... 

A. Siswa diberi kesempatan untuk menguasai penerapan strategi belajar 

B. Strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran 

C. Jenis strategi belajar harus disesuaikan dengan karakteristik materi 

D. Guru menentukan strategi belajar yang harus digunakan oleh siswa 

E. Guru meminta siswa memonitor penerapan strategi belajar dan cara meningkatkan 

efekivitasnya 

Alasan:   

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................  

Tingkat keyakinan:  A. Yakin              B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

5. Berikut ini merupakan tahap-tahap strategi metakognitif menggunakan LPPD: 

1) Mengidentifikasi masalah 

2) Menentukan pengetahuan awal 

3) Menemukan konsep 

4) Mendemonstrasikan pengetahuan 

5) Membandingkan konsep 

6) Memberikan penilaian diri 

7) Menentukan tingkat keyakinan 

Urutan tahapan metakognitif menggunakan LPPD yang benar adalah ... . 

A. 1, 2, 4, 3, 5 

B. 2, 3, 4, 5, 6 

C. 1, 4, 3, 5, 7 

D. 2, 7, 3, 5, 6 

E. 1, 7, 5, 3, 6 

Alasan: 

............................................................................................................................. .............

..........................................................................................................................................  

Tingkat keyakinan:  A. Yakin             B. Kurang yakin         C. Tidak Yakin 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tegas. 

1. Mengapa system memory dimasukkan dalam salah satu teori yang mendukung 

strategi belajar? 

2. Guru Biologi sedang mengajarkan akronim pada materi pembelajahan sel. Apakah 

tujuan guru Biologi tersebut? Termasuk dalam jenis strategi belajar apakah 

membuat akronim tersebut, berikan penjelasan! 

3. Silabus mata pelajaran Biologi Kelas XI materi 6, Struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada sistem pernapasan/respirasi, pada kolom Penilaian 

mencantumkan: 

Tes 

Peta konsep/peta pikiran/outline yang menjelaskan tentang kaitan antara struktur 

sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan dengan fungsinya dan 

hubungannya dengan aspek kesehatan akibat rokok. 

Pertanyaan: Buatlah skenario pembelajaran yang dilakukan seorang guru biologi, 

jika menerapkan Penilaian Tes seperti yang disarankan dalam Silabus diatas. 
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KUNCI PEMBELAJARAN INOVATIF I 

 

 

 

 

PRE TEST MODEL PEMBELAJARAN LEARNING STRATEGY 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : .................................... 

A. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat 

keyakinan Anda! 

1. Berikut ini merupakan tahap-tahap strategi metakognitif, kecuali ... .  

A. Mendefinisikan apa yang sudah diketahui dan tidak diketahui 

B. Membicarakan mengenai apa yang dipikirkan 

C. Merekam proses pemikiran selama pemecahan masalah 

D. Menentukan strategi belajar untuk siswa 

E. Penilaian diri 

Alasan: Menentukan strategi belajar untuk siswa 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin         B. Kurang yakin            C. Tidak Yakin 

 

2. Berikut ini adalah prinsip esensial dari pembelajaran menggunakan strategi belajar, 

kecuali.... 

A. Siswa diberi kesempatan untuk menguasai penerapan strategi belajar 

B. Strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran 

C. Jenis strategi belajar harus disesuaikan dengan karakteristik materi 

D. Guru menentukan strategi belajar yang harus digunakan oleh siswa 

E. Guru memberikan kesempatan siswa untuk memonitor bagaimana menerapkan 

strategi belajar dan cara meningkatkan efektivitas strategi tersebut. 

Alasan:   Strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran. Model  

pembelajaran yang paling ideal dalam mengajarkan strategi belajar adalah  

pembelajaran langsung. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya model  

pembelajaran lain 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin         B. Kurang yakin          C. Tidak Yakin 
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B.  Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tegas. 

1. Mengapa system memory dimasukkan dalam salah satu teori yang mendukung 

strategi belajar? 

Untuk mempelajari strategi belajar, maka kita perlu memahami bagaimana 

informasi dipelajari oleh otak kita karena Informasi datang dalam bentuk stimulus 

yang ditangkap oleh indera dan sebagian besar informasi yang masuk hanya kita 

simpan sementara dan dilupakan. Karena dalam sistem memori menjelaskan 

mekanisme bagaimana informasi-informasi tersebut disimpan dan dipelajari (mulai 

dari stimulus yang ditangkap indera, ingatan sensori, ingatan jangka pendek, dan 

ingatan jangka panjang) agar informasi tsb menjadi ingatan jangka panjang (long 

term memory) sehingga dapat menyimpan informasi dalam kapasitas yang amat 

banyak dan dalam waktu yang sangat lama. 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin            B. Kurang yakin       C. Tidak Yakin 

 

2. Guru Biologi sedang mengajarkan akronim pada materi pembelajahan sel. Apakah 

tujuan guru Biologi tersebut? Termasuk dalam jenis strategi belajar apakah 

membuat akronim tersebut, berikan penjelasan! 

Tujuan : melatih/mengajarkan strategi belajar akronim pada materi sel 

Organisasi,karena temasuk dalam strategi belajar dengan mengenali atau 

mengambil ide-ide pokok dari kumpulan banyak informasi 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin   B. Kurang yakin          C. Tidak Yakin 

 

3. Silabus mata pelajaran Biologi Kelas XI materi 6, Struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada sistem pernapasan/respirasi, pada kolom Penilaian 

mencantumkan: 

Tes 

Peta konsep/peta pikiran/outline yang menjelaskan tentang kaitan antara struktur 

sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan dengan fungsinya dan 

hubungannya dengan aspek kesehatan akibat rokok. 

Pertanyaan: Buatlah skenario pembelajaran yang dilakukan seorang guru biologi, 

jika menerapkan Penilaian Tes seperti yang disarankan dalam Silabus diatas. 

Dalam pembelajaran melatih/mengajarkan siswa untuk membuat peta konsep/peta 

pikiran dengan materi sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan dengan 

fungsinya dan hubungannya dengan aspek kesehatan akibat rokok. 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin    B. Kurang yakin    C. Tidak Yakin 

 

 

 

 

(4) 

(4) 

(4) 

(1) 

(1) 

(1) 
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Penskoran : 

 

 

 

 

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚+𝐞𝐬𝐬𝐚𝐲

𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 (𝟒𝟐)
 x 10 

  

Total Skor Essay = 15 
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KUNCI PEMBELAJARAN INOVATIF I 

 

 

 

 

POST TEST MODEL PEMBELAJARAN LEARNING STRATEGY 

 

Nama: .................................... 

Kelas : .................................... 

NIM : .................................... 

A. Pilihlah pernyataan yang paling tepat, tuliskan alasan, dan lingkari tingkat 

keyakinan Anda! 

1. Strategi belajar merupakan strategi kognitif yang digunakan ... . 

A. guru untuk memecahkan masalah pembelajaran 

B.  guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir tinggi 

C. siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

D.  siswa untuk memecahkan masalah kompleks 

E. siswa untuk memecahkan masalah belajar 

Alasan:  Strategi kognitif yang digunakan siswa untuk memecahkan masalah belajar 

merupakan strategi belajar 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin              B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

2. Berikut ciri-ciri seorang pebelajar mandiri adalah sebagai berikut, kecuali ... .  

A. memonitor keefektivan strategi 

B. memilih strategi belajar tertentu 

C. mampu bekerja secara individu  

D. mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu 

E. termotivasi dalam situasi belajar sampai masalah selesai 

Alasan: mampu bekerja secara individu  buksn merupakan pebelajar mandiri karena 

pebelajar mandiri bisa menerapkan strategi belajar untuk meningkatkan 

pengetahuannya 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin         B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 

3. Tahapan membuat mind map adalah sebagai berikut, kecuali ... . 

A. menyimpan mindmap dalam file gambar, powerpoint, atau pdf 

B. membaca dan menggarisbawahi buku bacaan materi 

C. memberikan warna pada cabang dan kata 

D. menempatkan ide sentral/konsep utama di pusat mind map 

E. memberikan gambar/simbol pada setiap cabang 
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Alasan: menyimpan mindmap dalam file gambar, powerpoint, atau pdf bukan 

merupakan tahapan memuat mind map 

Tingkat keyakinan:    A. Yakin      B. Kurang yakin        C. Tidak Yakin 

 

4. Berikut ini adalah prinsip esensial dari pembelajaran menggunakan strategi belajar, 

kecuali.... 

A. Siswa diberi kesempatan untuk menguasai penerapan strategi belajar 

B. Strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran 

C. Jenis strategi belajar harus disesuaikan dengan karakteristik materi 

D. Guru menentukan strategi belajar yang harus digunakan oleh siswa 

E. Guru meminta siswa memonitor penerapan strategi belajar dan cara meningkatkan 

efekivitasnya 

Alasan:   Strategi belajar diajarkan secara eksplisit melalui model pembelajaran. Model 

pembelajaran yang paling ideal dalam mengajarkan strategi belajar adalah 

pembelajaran langsung. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya 

model pembelajaran lain 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin         B. Kurang yakin        C. Tidak Yakin 

5. Berikut ini merupakan tahap-tahap strategi metakognitif menggunakan LPPD: 

1) Mengidentifikasi masalah 

2) Menentukan pengetahuan awal 

3) Menemukan konsep 

4) Mendemonstrasikan pengetahuan 

5) Membandingkan konsep 

6) Memberikan penilaian diri 

7) Menentukan tingkat keyakinan 

Urutan tahapan metakognitif menggunakan LPPD yang benar adalah ... . 

A.   1, 2, 4, 3, 5 

B.   2, 3, 4, 5, 6 

C.   1, 4, 3, 5, 7 

D.    2, 7, 3, 5, 6 

E.   1, 7, 5, 3, 6 

Alasan: tahapan metakognitif diawali dengan menentukan pengetahuan awal dan 

diakhiri dengan memberikan penilaian diri 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin                 C. Tidak Yakin 

 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan tegas. 

1. Mengapa system memory dimasukkan dalam salah satu teori yang mendukung 

strategi belajar? 
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Untuk mempelajari strategi belajar, maka kita perlu memahami bagaimana 

informasi dipelajari oleh otak kita karena Informasi datang dalam bentuk stimulus 

yang ditangkap oleh indera dan sebagian besar informasi yang masuk hanya kita 

simpan sementara dan dilupakan. Karena dalam sistem memori menjelaskan 

mekanisme bagaimana informasi-informasi tersebut disimpan dan dipelajari (mulai 

dari stimulus yang ditangkap indera,  ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka 

panjang) agar informasi tsb menjadi ingatan jangka panjang (long term memory) 

sehingga dapat menyimpan informasi dalam kapasitas yang amat banyak dan 

dalam waktu yang sangat lama. 

Tingkat keyakinan:  A.  Yakin           B. Kurang yakin        C. Tidak Yakin 

 

2. Guru Biologi sedang mengajarkan akronim pada materi pembelajahan sel. Apakah 

tujuan guru Biologi tersebut? Termasuk dalam jenis strategi belajar apakah 

membuat akronim tersebut, berikan penjelasan! 

Tujuan : menjelaskan materi sel sekaligus melatih strategi belajar akronim  

Organisasi,karena temasuk dalam strategi belajar dengan mengenali atau 

mengambil ide-ide pokok dari kumpulan banyak informasi 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin               B. Kurang yakin      C. Tidak Yakin 

 

3. Silabus mata pelajaran Biologi Kelas XI materi 6, Struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada sistem pernapasan/respirasi, pada kolom Penilaian 

mencantumkan: 

Tes : Peta konsep/peta pikiran/outline yang menjelaskan tentang kaitan antara 

struktur sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan dengan fungsinya dan 

hubungannya dengan aspek kesehatan akibat rokok. 

Pertanyaan: Buatlah skenario pembelajaran yang dilakukan seorang guru biologi, 

jika menerapkan Penilaian Tes seperti yang disarankan dalam Silabus diatas. 

Bu Virly .... Dalam pembelajaran melatih/mengajarkan siswa untuk membuat peta 

konsep/peta pikiran dengan materi sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan 

dengan fungsinya dan hubungannya dengan aspek kesehatan akibat rokok. 

Tingkat keyakinan:  A. Yakin                B. Kurang yakin                 C. 

Tidak Yakin 

 

 

  

(4) 

(4) 

(5) 

(1) 

(1) 

(1) 
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Penskoran : 

 

 

 

 

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚+𝐞𝐬𝐬𝐚𝐲

𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 (𝟒𝟐)
 x 100 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Skor Essay = 16 

1 
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TES HASIL BELAJAR DAN KEMAMPUAN KRITIS 

(POST TEST) 

Topik               :Ekosistem dan   Pencemaran 

lingkungan 

Alokasi waktu :100 menit 

Nama     : 

Kelas     : 

Tanggal: 

 
1. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut 

…............................................................... 

A. komunitas 

B. organisme 

C. ekosistem 

D. populasi 

E. spesies 

 

2. Dalam ekosistem kebun terdapat: 1) mamalia karnivor, 2) ulat pemakan daun, 3) laba-

laba, 4) kumbang, 5) mamalia pemakan serangga. Rantai makanan yang terdapat 

dalam ekosistem tersebut adalah …. 

A. 1-2-3-5-4 

B. 2-3-4-5-1 

C. 2-4-3-5-1 

D. 3-4-5-2-1 

E. 4-3-2-5-1 

 

3. Organisasi berikut yang berperan sebagai dekomposer adalah …. 

A. paku 

B. lumut 

C. tumbuhan berbunga 

D. jamur 

E. alga 

 

4. Hewan berikut yang mempunyai tingkat trofik tertinggi adalah …. 

A. ular 

B. ulat 

C. ayam 

D. katak 

E. burung elang 

 

5. Sejumlah energi yang tersimpan dalam organisme autotrof disebut …. 

A. energetika 

B. produktivitas primer 
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C. produktivitas sekunder 

D. biomassa 

E. relung 

 

6. Piramida ekologi yang tidak pernah ditemukan dalam keadaan terbalik adalah …. 

A. piramida energi 

B. piramida trofika 

C. piramida jumlah 

D. pramida biomassa  

E. piramida bioenergetika 

 

7. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan juga disebabkan karena pengaruh 

aktivitas manusia. Menyadari hal itu, semestinya kita …. 

A. mulai belajar dan berperilaku hemat energi 

B. tidak usah dipedulikan, alam akan normal sendiri 

C. tidak perlu membeli barang baru agar tidak ada limbah 

D. segera cari pustaka untuk mengerti situasi alam terbaru 

E. menanam tanaman hijau dilahan sekitar rumah untuk mengurangi polusi 

 

8. Setiap hari, hutan kita dijarah. Tidak mengherankan udara semakin terasa panas. Oleh 

karena itu, …. 

A. kita wajib menangkap penjarahnya 

B. melaporkan ke RT jika kita tahu ada orang menebang pohon 

C. tiap siswa wajib membawa pohon jati untuk ditanam di sekolah 

D. kita membentuk tim relawan, kemudian masuk hutan untuk mencatat pohon yang 

masih ada 

E. kita turut melakukan gerakan penghijauan minimal di halaman rumah dan sekolah 

 

9. Tindakan berikut ini yang tidak sesuai dengan etika lingkungan adalah …. 

A. Pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai 

B. Pembakaran sampah plastik di permukiman 

C. Penimbunan limbah di lubang galian 

D. Rehabilitasi satwa langka 

E. Sistem tebang pilih 

 

10. Proses berikut dapat mengurangi jumlah limbah padat, kecuali …. 

A. didaur ulang 

B. ditimbun dalam lubang 

C. dibakar dengan peralatan khusus 

D. dimanfaatkan kembali sedapatnya 

E. dicairkan lalu dilarutkan dalam air 

F.  
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan pengertian keseimbangan lingkungan berdasarkan pengetahuan yang telah 

kalian peroleh. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Perhatikan gambar berikut: 

            

 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, buatlah dua pertanyaan menggunakan kata bagaimana 

atau mengapa. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Perhatikan beberapa contoh polutan berikut: 

1. CO 7. NOx 13. Plastik 

2. Bakteri  8. Asap 14. Erosi dan sedimentasi 

3. Detergen  9. Debu 15. Limbah industri 

4. Sox 10. Sampah 16. CFC 

5. Penggaraman 11. Residu pestisida 17. Protozoa 

6. Limbah pertanian 12. Limbah RT 18. DDT 

      Kelompokkanlah polutan penyebab pencemaran lingkungan tersebut ke dalam tabel. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. Perhatikan gambar berikut: 

 

Pada masa modern ini dengan segala macam jenis rumah dan bangunan, maka 

diperkirakan polusi udara dalam ruangan dapat mencapai 2-5 kali lebih tinggi 

dibandingkan polusi udara di luar ruangan. Identifikasilah 3 polutan dan sumber 

terjadinya indoor air pollution pada gambar di atas. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Perhatikan contoh pencemaran berikut, buatlah 3 prediksi dampak dari pencemaran 

tersebut jika tidak ada upaya untuk meminimalisir. 

No. Limbah Dampak 

1.   

2.   

3.   
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6. Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar tersebut adalah badan air yang dipenuhi oleh sisa penyemprotan pupuk organik 

sehingga menyebabkan eutrofikasi. Buatlah analisa 3 perbedaan kondisi perairan 

sebelum dan setelah terjadi eutrofikasi. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Luas hutan lindung di Jember menyusut, dari luas total 77.082 ha(2001) menjadi 66.377 

ha (2006). Dari data tersebut terjadi penyusutan seluas 10.705 ha. Jelaskan 

pendapatmu apakah illegal logging berkaitan dengan pencemaran lingkungan? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Sekitar 50% pekerja kantoran menderita Sick Building Syndrom (SBS) akibat indoor air 

pollution yang berasal dari alat-alat kantor yang digunakan (mesin fotocopi, AC), pantry, 

dan bahan bangunan yang digunakan. Tuliskan paling sedikit lima ide/gagasan upaya 

yang mungkin dapat dilakukan oleh masingmasing Kepala Keluarga (KK) atau pemilik 

gedung atau pekerja tersebut. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Bacalah artikel berikut: 

Limbah cair yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak buruk. Hal ini 

yang terjadi di Ciamis. Di pantai Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat banyak sekali 
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bermuara saluran pembuangan limbah cair dari rumah tangga, restoran dan hotel-hotel 

sekitar pantai. Limbah-limbah ini sering menimbulkan bau tak sedap dan akan 

menggenang di tepi muara saluran pada saat musim kemarau. Solusi apa yang dapat 

kalian berikan untuk menangani permasalahan limbah cair tersebut? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. Bacalah artikel berikut: 

Volume sampah yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu seolah menjadi 

bom waktu yang mengancam kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan 

hidup masyarakat. Saat ini saja, setiap hari tercatat ada 1.200 ton sampah yang masuk 

ke TPA Benowo Surabaya. Belum lagi yang ada di tempat atau daerah lain. Buatlah 

satu desain kreatif yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah! 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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GLOSARIUM 
A 
Afektif, ranah pengetahuan yang 
berkaitan dengan watak, prilaku 
seperti perasaan, minat, sikap, emosi 
dan nilai. 
 
Assesmen, proses untuk 
mendapatkan data/informasi dari 
proses pembelajaran yang bertujuan 
untuk memeantau perkemabangan 
proses pembelajaran serta 
memberikan umpan balik kepada 
pengajar maupun peserta didik. 
 
B 
Belajar, perubahan yang terjadi 
dalam perilaku atau potensi perilaku 
sebagai hasil dari pengalaman atau 
latihan yang dipetkuat. 
 
Berpikir kritis, berpikir pada sebuah 
level yang kompleks dengan 
menggunakan berbagai proses analis 
dan proses evaluasi terhadap 
informasi yang didapatkan 
Berpikir tingkat tinggi,  
 
C 
Capaian pembelajaran, kemampuan 
yang diperoleh melalui interalisasi 
pengetahuan sukap, keterampilan, 
kompetensi, akumulasi pengalaman 
kerja 
 
D 
Ditect Instruktion, pembelajaran 
yang menekankan pada penyampaian 
materi secara verbal dari seorang 
guru kepada siswa degan maksud 
agar siswa dapat menguasai materi 
pembelajaran secara optimal 

 
E 
Evektivitas, suatu ukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target 
(kualitas, kuantitas dan waktu) yang 
telah dicapai 
 
Elaborasi, proses pengerjaan secara 
tekun dan cermat. 
 
Evaluasi , penilaian terhadap data 
yang dikumpulkan melalui kegiatan 
assesment. 
 
H 
Handout, salah satu bahan ajar yang 
digunakan guru dalam proses 
pembelajaran 
 
I 
 
Ingatan jangka panjang, merupakan 
tahapan menyimpan informasi dalam 
kapasitas yang amat banyak dan dalam 
waktu yang sangat lama. 

 
 
Ingatan jangka pendek, tahapan ini 
hanya dapat menampung informasi yang 
terbatas yaitu sekitar 5-9 hal berbeda 
dalam waktu 15-20 detik kecuali apabila 
dilakukan pengulangan. 
 
Ingatan sensorik, tahapan ini terdapat 

berbagai stimulus seperti sentuhan, bau, 

pendengaran, rasa dan penglihatan yang 

apabila informasi pada tahap ini tidak 

diproses maka ingatan mengenai 

informasi tersebut segala hilang 
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L 
Lembar Pengalaman Peserta Didik 
(LPPD), lembaran yang berisi tugas 
yang akan dikerjakan oleh peserta 
didik. 
 
Lingkungan Belajar, tempat 
berlangsungnya kegiatan belajar yang 
akan mendapatkan pengaruh dari luar 
terhadap keberlangsungan kegiatan 
belajar.  
 
M  
Mengulang sederhana, merupakan 

kegiatan menghafal bahan/materi 

sederhana ke dalam ingatan dengan cara 

mengulang 

Mengulang kompleks, merupakan 

kegiatan memroses informasi yang 

kompleks ke dalam ingatan dengan cara 

mengulang 

Metakogisi, kemampuan untuk 
mengontrol ranah atau 
mengendalikan keenam aspek 
tingkatan kognitif 
 
Model pembelajaran,  
 
Model pengajaran langsung, 
merupakan sebuah model yang berpusat 
pada guru. 
 

O 
Organisasi, merupakan kegiatan 

mengenali atau mengambil ide-ide pokok 

dari kumpulan banyak informasi 

Organisasi informasi, metode 
mengingat dengan menata informasi 
bedasarkan klasifikasi, urutan, 

relevansi, atau hubungan atar 
informasi. 
 
P 
Peta konsep, mengorganisasikan 
konsep kedalam diagram hierarkis 
yang menunjukan hubungan antar 
konsep. 
 
Pree tes, seperangkat tugas yang 
harus dikerjakan berisi sejumlah 
pertanyan yang harus dijawab peserta 
didik untuk mengukur tingkat 
pengetahuan peserta didik sebelum 
materi disampaikan. 
 
Post tes, seperangkat tugas yang 
harus dikerjakan berisi sejumlah 
pertanyan yang harus dijawab peserta 
didik untuk mengukur tingkat 
pengetahuan peserta didik sesudah 
materi disampaikan. 
 
R 
Rancangan Pelaksanaan 
Pembelajaran (rpp), pegangan 
seorang guru dalam mengajar 
didalam kelas guna membantu dalam 
pencapaian starndart kompetensi inti 
dan konpetensi dasar.  
 
S 
Silabus, rencana pembelajaran pada 
suatu kelompok pelajaran dengan 
tema tertentu yang mencakup 
kompetensi inti, kompetensi dasar, 
materi pembelajaran, penilaian, 
alokasi waktu dan sumber belajar 
yang dikembangangkan oleh setiap 
satuan pendidikan 
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Strategi Belajar, teknik atau metode 
yang dilakukan untuk menjadikan 
proses belajarn menjadi efektif 
 
L 
Learning strategi, teknik atau 
metode yang digunakan untuk 
menjadikan proses belajar menjadi 
efektif. 
 
T 
Teori kognitif, teori yang 
mementingkan proses belajar 
daripada hasil belajar. 
 
Tujuan pembelajaran, merupakan 
pernyataan yang mendeskripsikan tujuan 
guru untuk pertumbuhan dan perubahan 
siswa 
 
V 
Visualisasi, menggambarkan suatu 
konsep abstrak menjadi lebih kongkret 
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Appendix 4 
Sample of Students’ Assignment 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Satuan pendidikan : SMA TA’MIRIYAH SURABAYA 

Kelas/Semester : X/ Genap 

Mata Pelajaran : Biologi 

 
Topik : Pengelolaan Limbah 

 
Alokasi Waktu : 1 x 30 menit 

 
 
 

A. Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti -2 (Sikap) 

Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Kompetensi Inti -3 ( Pengetahuan ) 

 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

Kompetensi Inti- 4 ( Keterampilan ) 

 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11 Menganalisis data perubahan 

lingkungan, penyebab, dan dampaknya 

bagi kehidupan 

3.11.1. Mengidentifikasi jenis-jenis limbah 

3.11.2. Menjelaskan karakterisitik dari masing- 

masing jenis limbah. 

3.11.3 Menentukan berbagai cara pengelolaan 

limbah. 

3.11.4. Menganalisis penanganan dari berbagai 

jenis limbah 

4.11 Merumuskan gagasan pemecahan 

masalah perubahan lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

4.11.1. Membuat produk daur ulang limbah 

yang ada di lingkungan sekitar sebagai 

upaya pemecahan masalah limbah. 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

 
3.11.1. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah minimal 2 jenis limbah 

 
3.11.2. Siswa mampu menjelaskan karakterisitik dari masing-masing jenis limbah. 

 
3.11.3 Siswa mampu menentukan berbagai cara pengelolaan limbah minimal 3 cara 

 
3.11.4. Siswa mampu menganalisis penanganan dari berbagai jenis limbah 

 
4.11.1. Siswa mampu memecahkan masalah lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. 

 
4.11.2. Siswa mampu membuat produk daur ulang limbah yang ada di lingkungan 

sekitar sebagai upaya pemecahan masalah limbah lingkungan sekitar. 

4.11.3. Siswa mampu menerapkan produk daur ulang limbah yang disimulasikan di 

sekolah untuk lingkungan sekitarnya. 

 
 

D. Materi Pembelajaran 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari proses produksi, baik oleh industri 

maupun domestik atau rumah tangga. Limbah biasanya tidak diinginkan karena dinilai 

nggak memiliki nilai ekonomis, 

1. Limbah Organik 



Berasal dari jaringan tubuh mahluk hidup. Limbah ini dapat diuraikan oleh 

decomposer .Limbah organic mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, 

daun-daunan kering, dan potongan kayu. 

Limbah organic dapat diolah sebagai kompos melalui kegiatan composting 

dengan bantuan mikoorganisme pengurai. 

2. Limbah Anorganik 

Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan melalui proses 

biologi oleh organism pengurai. Limbah jenis initidak dapat membusuk sehingga 

dapat didaur ulang menjadi produk baru yang laku jual. 

3. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 

Limbah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya/beracun yang 

dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup,kesehatan, kelangsungan 

hidup manusia dan mahluk hidup lain. Kerusakan tersebut dapat disebabkan 

oleh sifat atau konsentrasi atau jumlah dari limbah B3. 

Berdasarkan sumbernya limbah B3 dapat dibedakan menjadi limbah B3 dari 

sumber spesifik, bahan kimia kadaluwarsa, dan dari sumber tidak spesifik 

Berdasarkan karakteristiknya limbah B3 dapat dibedakan menjadi mudah 

meledak, berbahaya, korosif, mudah menyala, iritatif, karsinogenik, mutagenic 

dan lain-lain. 

 
Metode Pengolahan Limbah 

Metode Konvensional 

Metode ini digunakan untuk menangani limbah cair. Metode konvensional 

dilakukan secara fisik, kimia dan biologis 

• Pengolahan limbah secara fisik 

Limbah dipisahkan dari bahan-bahan polutan yang mengapung. 

Pe,isahan dilakukan dengan cara penyaringan. 

• Pengolahan limbah secara kimia 

Pengolaham limbah secara kimia biasa digunakan untuk menghilangkan 

logam berat, senyawa fosfor, dan zat organic beracun. Zat zat tersebut 

dipisahkan dengan cara menambahkan bahan kimia. 

• Pengolahan limbah secara biologis 

Semua limbah yang biodegradable dapat diolah secara biologis dengan 

menggunakan metode lumpur aktif. Dalam metode ini pengolahan 



limbah dilakukan dengan cara menambahkan mikroorganisme ke dalam 

limbah. Mikrorganisme tersebut berfungsi menguraikan polutan dalam 

limbah. 

Metode ramah lingkungan 

 
Metode ini digunakan dengan cara meminimalisasi penggunaan baahan yang 

berpotensi menimbulkan pencemaran. 

Beberapa langkah untuk meminimalisasi terbentuknya polutan sebagai berikut: 

 
• Reuse (memakai ulang) 

Menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak dipakai kagi 

untuk keperluan lain. 

Contoh menggunakan ember bekas untuk pot menanam bunga. 

• Reduce ( mengurangi pemakaian) 

Menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja 

Contoh menghemat penggunaan kertas dan plastic. 

• Recycle ( mendaur ulang) 

Mengolah barang-barang yangh sudah tidak terpakai menjadi produk 

lain yang bermanfaat 

Contoh membuat kompos dari limbah sekitar 

• Replace ( mengganti) 

Mengganti barang sekali pakai dan barang yang tidak ramah lingkungan 

dengan barang yang dapat berulang kali dan dapat didaur ulang. 

Contoh mengganti tisu dengan sapu tangan 

• Replant ( menanam kembali) 

Melakukan penanaman kembali pada lahan lahan kering atau gundul 

 

E. Sumber Belajar 

PPT Pengelolaan Limbah 

Buku Biologi Erlangga jilid 1 k13 

LKS Biologi Kelas X semester 2 Penerbit Intan Pariwara 

LKPD Pengelolaan Limbah 

Latihan Soal Materi Lingkungan 



F. Alat dan Media Belajar 

Alat 

LCD Proyektor, papan tulis, spidol dan penghapus 

Media 

Video mengenai perubahan lingkungan 

 

G. Pendekatan/model dan Metode Pembelajaran. 

Direct Instructions dengan metode presentasi/ceramah dan pemodelan 

 

H. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendahualuan (8 menit) 

 
 
Orientasi 

Guru memulai pembelajaran dengan salam. 

Guru meminta kepada ketua kelas atau yang mewakilinya untuk memimpin 

do’a sebelum pembelajaran dimulai. 

Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Guru meminta siswa memeperhatikan video yang akan ditampilkan. 

Apersepsi 
Guru menampilkan video pendek tentang kondisi lingkungan yang saat ini 

terjadi yang berhubungan tentang pencemaran yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari yaitu pengelolaan limbah 

 
 

 
Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menanyakan pendapat siswa tentang hal 

tersebut, seperti : 

“Adakah yang bisa menjelaskan terkait apa yang ada di dalam video yang 

baru ibu tampilkan ? “ 

Jika siswa menjawab, guru memberikan umpan balik sebagai apresiasi 

terhadap siswa yang berani untuk menyampaikan pendapatnya 

Fase 1 : 

Menyampaika 

n tujuan 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran hari ini 

serta kompentensi yang akan dicapai oleh siswa. 

Kegiatan Inti (17 menit) 

Fase 2 : 

Mendemonst- 

Guru  menjelaskan  materi   tentang   pengelolaan   limbah   dengan  bantuan 

media pada power points materi dengan sesekali mengecek pemahaman siswa 



rasikan terkait materi. 

pengetahuan 

dan 

Guru menanyakan kesiapan siswa terkait praktikum yang akan dilakukan 

yaitu membuat produk daur ulang limbah lingkungan sekitar. 

ketrampilan Guru menginstruksikan siswa berkumpul dengan kelompok masing-masing 

yang telah terbentuk sebelumnya dan membagikan Latihan Soal dan 

memberitahukan jika latihan soal dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

 Guru meminta siswa mengamati dengan cermat demonstrasi yang akan 

dilakukan. 

Guru mendemonstrasikan prosedur pembuatan produk daur ulang limbah 

sambil sedikit menjelaskan keterkaitan dengan materi yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Fase 3 : 

Memberikan 

pelatihan 

terbimbing 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan 

pembuatan produk secara mandiri bersama dengan kelompok masing 

masing. 

Membimbing siswa dalam kegiatan pembuatan dengan memperhatikan 

prosedur dalam LKPD . 

 
 
 
 
 

Fase 4 : 

Mengecek 

Guru mengecek pemahaman siswa dengan  memberikan  kesempatan kepada 

siswa untuk menjelaskan pengelolaan limbah yang sedang dilakukan sambil 

melakukan penilaian ketrampilan terhadap tiap kelompok melalui observasi. 

Contoh dengan menanyakan metode pengelolaan limbah apa yang sedang 

dilaksanakan? dan Limbah jenis apa saja yang bisa digunakan? 

pemahaman 

dan 

Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan jawaban siswa dan 

membetulkan jika ada kesalahan pada jawaban tersebut 

memberikan 

umpan balik 

Guru mengingatkan siswa agar saling bekerja sama dalam satu kelompok 

dalam melakukan pengerjaan dan pengisian LKPD. 

Guru meminta beberapa kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kegiatan 

pengolaan limbah yang telah dilakukan 

 Guru memberikan tanggapan terkait kegiatan yang telah dilakukan siswa 

sebagai refleksi kegiatan pembuatan produk daur ulang hari ini 

Penutup (5 menit) 

 Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. 

Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi hari ini 



yang belum jelas 

Fase 5 : 

Memberikan 

kesempatan 

untuk 

pelatihan 

lanjutan 

Guru memberikan tugas proyek individu lanjutan terhadap siswa dengan 

melakukan pengamatan terkait permasalahan pada lingkungan sekitar dan 

menganalisis solusi yang diberikan. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya dalam bentuk softfile yang dikirim pada email guru sebagai 

langkah dalam mengurangi penggunaan kertas. Serta mengumpulkan LKPD 

yang telah diberikan. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam dan ucapan terima 

kasih serta semangat kepada siswa 



 

I. Penilaian 

a) Sikap 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Butir 

Instrumen 
Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1. Observasi Lembar 
observasi 

Lihat 
lampiran 1.1 
dan 1.2 

Saat pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
(Assessment for 
Learning) 

 

b) Pengetahuan 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Butir 

Instrumen 
Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

 
 

1. 

 
 
 

Tertulis 

Pertanyaan 
pilihan ganda 
dan essai 

Lihat 
lampiran 2.1 
dan 2.2 

Setelah 
pembelajaran 
usai 

Penilaian pencapaian 
pembelajaran 
(Assessment of 
Learning) 

LKPD Lihat 
lampiran 2.3 
dan 2.4 

Setelah 
pembelajaran 
usai 

Penilaian pencapaian 
pembelajaran 
(Assessment of 
Learning) 

 
c) Keterampilan 

 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Butir 

Instrumen 
Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

 
1. 

 
Praktik 

Tugas 
membuat 
produk olahan 
limbah 

Lihat 
lampiran 3.1 
dan 3.2 

Saat 
pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian untuk 
pembelajaran 
(Assessment for 
Learning) 

 
 
 
 
 

Mengetahui, Surabaya,. ............. 2020 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
 



Jumlah skor maksimum 

Lampiran 1.1 Instrument Penilaian Sikap 

 

 
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X / Genap 

TahunPelajaran : 2019/2020 

 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Skor 

Nilai 

Akhir 

(NA) 

Rasa Ingin 

tahu 

Tanggung jawab 
Keaktifan Kerjasama 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Ket : Hanya ditandai siswa yang paling tinggi dan yang paling rendah. Selain itu, dianggap 

setara. 

 

Ketentuan : 

1. Rumus : Nilai Akhir (NA) = Jumlah skor yg diperoleh 

 
 

x 100 

 

2. Nilai sikap dikualifikasikan menjadi predikat sebagai berikut : 

A= Unggul (80-100) C = Perbaikan (60-69) 

B = Kompeten (70-79) 



Lampiran 1.2 Rubrik Penilaian Sikap 

 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 

 

No Aspek yang Dinilai Rubrik 

 
 

 
1. 

 
 

Menunjukkan rasa ingin 
tahu 

3 : Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 
antusias, aktif, dalam kegiatan pembelajaran 

2 : Menunjukkan rasa ingintahu, namun tidak 
terlalu antusias, dan baru terlibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran ketika disuruh 

1 : Tidak menunjukkan antusias dalam 
pembelajaran, sulit terlibat aktif dalam kelompok 
walaupun telah didorong untuk terlibat. 

 
 
 

2. 

 
 
 

Tanggungjawab 

3 : Menyelesaikan semua tugas individu maupun 
kelompok sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

2 : Menyelesaikan sebagian tugas individu maupun 
kelompok sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

1 : Menyelesaikan sebagian tugas individu maupun 
kelompok tidak sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Keaktifan 

3 : Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran 
berlangsung, siswa menjawab pertanyaan, 
menyanggah, mengajukan pernyataan serta 
mengemukakan gagasan maupun ide 

2 : Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran 
berlangsung, siswa menjawab pertanyaan, 
menyanggah maupun mengajukan pertanyaan 

1 : Selama kegiatan diskusi dan pembelajaran 
berlangsung, siswa hanya mengajukan 1 
pertanyaan, dan tidak ikut mengemukakan ide 
atau gagasan mengenai materi yang dipelajari 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Kerjasama 

3 : Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa 
membantu dalam menganalisis dan 
menyelesaikan semua pertanyaan diskusi yang 
diberikan 

2 : Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa 
membantu teman kelompoknya dalam 
menganalisis materi yang sedang dibahas 

1 : Selama kegiatan diskusi berlangsung, siswa 
mempelajari dan menyelesaikan pertanyaan 
diskusi secara individual 



Lampiran 2.1 Instrument Penilaian Pengetahuan 

 
LATIHAN SOAL 

Materi Lingkungan 

Submateri Pengelolaan Limbah 

 

Nama :    

Kelas / No. Absen :    

 

A. Silanglah (X) jawaban yang tepat ! 

1. Beberapa limbah berikut ini termasuk limbah B3, kecuali… 

a. Sisa tinta dari kegiatan percetakan 

b. Sisa oli bekas dari bengkel mobil 

c. Baterai sel kering bekas 

d. Kain perca industri garmen 

2. Limbah organik dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Dalam 

pembuatan pupuk kompos diperlukan mikroorganisme yang berfungsi… 

a. Menghasilkan karbon dioksida 

b. Membantu menguraikan limbah 

c. Menyuplai ketersediaan oksigen 

d. Meningkatkan keasaman limbah 

3. Sampah plastik dapat menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. 

Upaya penanggulanagan yang tepat terhadap hal tersebut adalah… 

a. Membakar sampah plastik 

b. Mengubur plastik ke dalam tanah 

c. Melakukan daur ulang plastik 

d. Melarang masyarakat menggunakan plastik 

4. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut ! 

I. Panen jagung yang menyisakan batang tanaman jagung 

II. Siska membeli air mineral kemasan yang menyisakan botol plastik 

III. Pabrik tahu yang menhasilkan sisa ampas tahu 

IV. Operasi di rumah sakit yang menyisakan alat suntik 



Kegiatan di atas yang menghasilkan limbah anorganik terdapat pada nomor... 

a. I dan IV 

b. II dan III 

c. III dan IV 

d. II dan IV 

5. Cermati beberapa limbah hasil kegiatan manusia di bawah ini ! 

1) Potongan tanaman 

2) Oli bekas dari bengkel 

3) Sisa makanan 

4) Perban bekas dari rumah sakit 

Limbah yang dapat dibuat menjadi kompos meliputi nomor … 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 3) 

c. 2) dan 3) 

d. 2) dan 4) 

6. Dalam menangani limbah secara kimia dapat dilakukan dengan 

menambahkan bahan-bahan kimia. Tindakan tersebut berfungsi untuk… 

a. Mengubah sifat polutan yang tidak dapat diendapkan menjadi mudah 

diendapkan 

b. Menurunkan kadar zat pencemar 

c. Meningkatkan nilai biochemical oxygen demand 

d. Menambah kadar konsentrasi limbah 

7. Semakin berkembangnya bidang teknologi, pencemaran perairan dari 

kegiatan industri dapat ditanggulangi dengan cara… 

a. Membuang limbah industry langsung ke perairan 

b. Mengolah limbah sebelum dibuang ke perairan 

c. Melarang penggunaan zat-zat kimia dalam kegiatan industri 

d. Mengunggah foto-foto pelaku pencemaran ke internet 

8. Kegiatan manusia yang menerapkan metode replace yang benar adalah… 

a. Menggunakan plastik saat dibutuhkan saja 

b. Menggunakan sedotan bekas untuk hiasan dinding/kamar 



c. Mengganti tas plastik dengan tas kain saat berbelanja 

d. Menggunakan pakaian bekas sebagai kain pel 

9. Salah satu upaya untuik mengurangi polusi udara akibat perkembangan 

industri kendaraan bermotor adalah… 

a. Mengurangi subsidi bahan bakar kendaraan bermotor 

b. Meningkatkan nilai pajak kendaraan bermotor 

c. Melakukan demonstrasi terhadap pabrik kendaraan bermotor 

d. Melakukan kegiatan penghijauan sepanjang jalan 

10. Salah satu karakteristik limbah B3 adalah reaktif, artinya… 

a. Limbah dalam kondisi asa, atau basa dapat mengakibatkan nekrosis 

(nekrosis) terbakar pada kulit 

b. Limbah cair mudah terbakar secara spontan 

c. Limbah akan mengalami reaksi hebat jika bercampur dengan bahan 

lain 

d. Limbah yang mengandung kuman penyakit 

 

B. Jawablah soal-soal berikut ini ! 

1. Apa yang dimaksud limbah anorganik? Bagaimana cara mengatasi limbah 

anorganik? 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana mengolah limbah secara biologis dengan metode konvensional? 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Apa yang dimaksud dengan limbah B3? 

 

 

 

 

 

 

4. Bagaimana cara menangani limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah 

tangga? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dalam usaha meminimalisasi polutan dapat dilakukan dengan menerapkan 

metode recycle. Apakah yang dimaksud dengan recycle? Berikan contoh 

metode tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

----- Selamat Mengerjakan ----- 



Lampiran 2.2 Rubrik Penilaian Pengetahuan 

A. 

INDIKATOR SOAL KUNCI JAWABAN SKOR 

3.11.1. Mengidentifikasi 

jenis-jenis limbah 

Beberapa limbah berikut ini 

termasuk limbah B3, kecuali… 

d. Kain perca 

industri garmen 

5 

3.11.2. Menjelaskan 

karakterisitik dari 

masing-masing jenis 

limbah 

Limbah organik dapat 

dimanfaatkan untuk membuat 

pupuk kompos. Dalam pembuatan 

pupuk kompos diperlukan 

mikroorganisme yang berfungsi… 

b. Membantu 

menguraikan 

limbah 

5 

3.11.4. Menganalisis 

penanganan dari 

berbagai jenis limbah 

Sampah plastik dapat 

menyebabkan menurunnya daya 

dukung lingkungan. Upaya 

penanggulanagan yang tepat 

terhadap hal tersebut adalah… 

c. Melakukan daur 

ulang plastik 

5 

3.11.1. Mengidentifikasi 

jenis-jenis limbah 

Bagaimana cara menangani 

limbah padat yang berasal dari 

kegiatan rumah tangga? 

d. II dan IV 5 

3.11.1. Mengidentifikasi 

jenis-jenis limbah 

Dalam usaha meminimalisasi 

polutan dapat dilakukan 

dengan menerapkan metode 

recycle. Apakah yang dimaksud 

dengan recycle? Berikan contoh 

metode tersebut! 

b. 1) dan 3) 5 

3.11.3 Menentukan 

berbagai cara 

pengelolaan limbah 

Dalam menangani limbah secara 

kimia dapat dilakukan dengan 

menambahkan bahan-bahan kimia. 

Tindakan tersebut berfungsi 

untuk… 

a. Mengubah sifat 

polutan yang tidak 

dapat diendapkan 

menjadi mudah 

diendapkan 

5 

3.11.4. Menganalisis 

penanganan dari 

berbagai jenis limbah 

Semakin berkembangnya bidang 

teknologi, pencemaran perairan 

dari kegiatan industri dapat 

ditanggulangi dengan cara 

b. Mengolah limbah 

sebelum dibuang ke 

perairan 

5 

3.11.3 Menentukan 

berbagai cara 

pengelolaan limbah 

Kegiatan manusia yang 

menerapkan metode replace yang 

benar adalah 

c. Mengganti tas 

plastik dengan tas 

kain saat berbelanja 

5 

 



3.11.4. Menganalisis 

penanganan dari 

berbagai jenis limbah 

Salah satu upaya untuik 

mengurangi polusi udara akibat 

perkembangan industri kendaraan 

bermotor adalah… 

d. Melakukan 

kegiatan 

penghijauan 

sepanjang jalan 

5 

3.11.2. Menjelaskan 

karakterisitik dari 

masing-masing jenis 

limbah 

Salah satu karakteristik limbah B3 

adalah reaktif, artinya… 

c. Limbah akan 

mengalami reaksi 

hebat jika 

bercampur dengan 

bahan lain 

5 

 SKOR MAKSIMUM  50 

 

 
Jumlah skor yg diperoleh 

Jumlah skor maksimum 

 
x 100 

 

 

B. 
 

INDIKATOR SOAL KUNCI JAWABAN SKOR 

3.11.4. 

Menganalisis 

penanganan 

dari berbagai 

jenis limbah 

Apa yang dimaksud limbah 

anorganik? Bagaimana cara 

mengatasi limbah anorganik? 

Limbah anorganik adalah limbah 

yang tidak dapat diuraikan 

melalui proses biologi oleh 

organism pengurai. Limbah jenis 

initidak dapat membusuk 

sehingga dapat didaur ulang 

menjadi produk baru yang laku 

jual dengan 3R yaitu reduce, 

reuse, dan recycle. 

 
 

10 

3.11.3 

Menentukan 

berbagai cara 

pengelolaan 

limbah 

Bagaimana mengolah limbah 

secara biologis dengan metode 

konvensional? 

Semua limbah yang biodegradable 

dapat diolah secara biologis 

dengan menggunakan metode 

lumpur aktif. Dalam metode ini 

pengolahan limbah dilakukan 

dengan cara menambahkan 

mikroorganisme ke dalam limbah. 

Mikrorganisme tersebut berfungsi 

menguraikan polutan dalam 

limbah. 

 

  
10 

3.11.2. 

Menjelaskan 

Apa yang dimaksud dengan 

limbah B3? 

Limbah sisa suatu kegiatan yang 

mengandung bahan 
10 

Nilai A = 



karakterisitik 

dari masing- 

masing jenis 

limbah 

 berbahaya/beracun yang dapat 

mengakibatkan kerusakan 

lingkungan hidup,kesehatan, 

kelangsungan hidup manusia dan 

mahluk hidup lain. 

 

3.11.4. 

Menganalisis 

penanganan 

dari berbagai 

jenis limbah 

Bagaimana cara menangani 

limbah padat yang berasal dari 

kegiatan rumah tangga? 

Dengan pengelolaan metode 

ramah lingkungan yaitu seperti 

reuse, reduce, recycle,dan replace 

 
10 

3.11.1. 

Mengidentifi 

kasi jenis- 

jenis limbah 

Dalam usaha meminimalisasi 

polutan dapat dilakukan 

dengan menerapkan metode 

recycle. Apakah yang dimaksud 

dengan recycle? Berikan contoh 

metode tersebut! 

Mengolah barang-barang yangh 

sudah tidak terpakai menjadi 

produk lain yang bermanfaat 

Contoh membuat kompos dari 

limbah sekitar 

 
 

 
10 

 SKOR MAKSIMUM 50 

 

 
Jumlah skor yg diperoleh 

Jumlah skor maksimum 

 
x 100 

Nilai Akhir (NA) = Nilai A + Nilai B 

Nilai B = 



 

Lampiran 2.3 Instrumen Penilaian Pengetahuan 

LKPD PENGELOLAAN LIMBAH 

 
Kelompok :    

Anggota : 

 
 
 
 
 

 

 

 
A. Tujuan 

Pembuatan Kompos dengan Metode Takakura 

Membuat produk daur ulang limbah yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya 

pemecahan masalah limbah 

B. Alat dan Bahan 

1) Keranjang sampah 1 buah 

2) Cetok 1 buah 

3) Sarung tangan secukupnya 

4) Kain penutup 1 buah 

5) Kardus secukupnya 

6) Lakban 1 buah 

7) Sampah organik secukupnya 

8) Sekam 2 kantong 

9) Tanah/kompos starter secukupnya 

10) Air secukupnya 

C. Langkah kerja 

1. Siapkan keranjang yang akan digunakan sebagai wadah membuat kompos 

2. Lapisi bagian dalam keranjang menggunakan kardus dengan rapat. Pastikan 

tidak ada bagian keranjang yang belum tertutup. 

3. Masukkan sekam secukupnya. Gunakan perbandingan 1:1 untuk setiap bahan. 

4. Masukkan tanah secukupnya. Ketebalan tanah dapat disesuaikan dengan 

banyak sampah yang digunakan. 

5. Siram tanah dengan air secukupnya, jangan terlalu basah. 

6. Masukkan sampah dapur berupa sayur-sayuran yang telah dipotong kecil- 

kecil. 



7. Masukkan kembali tanah. 

8. Tutup dengan sekam dan penutup keranjang. 

9. Letakkan keranjang yang berisi pupuk kompos ditempat yang terlindung dari 

hujan. 

10. Biarkan 5 hari hingga 7 hari. 

D. Hasil Percobaan  

 

E. Diskusi 

1. Mengapa sampah organik yang digunakan sebagai bahan pupuk harus dipotong 

kecil - kecil ? 

2. Apa yang terjadi apabila ketebalan tanah tidak sebanding dengan banyaknya 

sampah ? 

3. Mengapa keranjang yang berisi pupuk kompos harus ditempatkan di tempat 

yang terlindung dari hujan ? 

4. Bagaimana tekstur, warna, dan bau pupuk kompos yang berhasil ? 



Lampiran 2.4 Rubrik Penilaian LKPD 

 

Hasil percobaan : 
 

Dari praktikum pembuatan kompos dengan metode takakura yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil yaitu sampah organik dapur seperti sayur-sayuran dapat diolah kembali 

menjadi pupuk kompos yang baik untuk tanaman juga tanah dengan cara memfermentasikan 

dengan menambahkan bahan lain berupa tanah, air, dan sekam. 

Skor 20 

Diskusi : 

1. Mengapa sampah organik yang digunakan sebagai bahan pupuk harus dipotong kecil- 

kecil ? 

Jawab : karena untuk mempercepat dalam proses fermentasi. 

Skor 20 

2. Apa yang terjadi apabila ketebalan tanah tidak sebanding dengan banyaknya sampah ? 

Jawab : Percobaan tersebut akan gagal dikarenakan pupuk tersebut akan menjadi busuk. 

Skor 20 

3. Mengapa keranjang yang berisi pupuk kompos harus ditempatkan di tempat yang 

terlindung dari hujan ? 

Jawab : Karena kondisi lingkungan yang kering merupakan kondisi ideal dalam 

mempercepat proses fermentasi sampah. 

Skor 20 
 

4. Bagaimana tekstur, warna, dan bau pupuk kompos yang berhasil ? 

Jawab : Tekstur menyerupai tanah, berwarna hitam, dan tidak berbau 

Skor 20 

 

 
Jumlah skor yg diperoleh 

Jumlah skor maksimum 

 
x 100 Nilai = 



Lampiran 3.1 Instrumen Penilaian Keterampilan Praktikum 

 

Lembar Penilaian Praktikum 
 

Kelompok Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

 Kelengkapan alat dan bahan yang dibawa    

Ketepatan sampah rumah tangga yang digunakan    

Kesesuaian melakukan praktikum percobaan 

dengan langkah kerja 

   

 TOTAL SKOR  

 

 
Jumlah skor yg diperoleh 

Jumlah skor maksimum 

 
x 100 Nilai Akhir (NA) = 



Lampiran 3.2 Rubrik Penilaian Keterampilan Praktikum 
 

 

Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

Kelengkapan alat Terdapat lebih Terdapat kurang dari Membawa lengkap 

dan bahan yang dari 3 alat 3 atau kurang dari 3 alat dan bahan 

dibawa maupun bahan alat maupun bahan  

 yang tidak dibawa yang tidak dibawa  

Ketepatan sampah Terdapat sampah Terdapat sampah Membawa sampah 

rumah tangga yang anorganik dan organik yang kurang organik yang 

digunakan sampah organik cocok dalam sesuai dalam 

 yang kurang cocok pembuatan produk pembuatan produk 

 dalam pembuatan   

 produk   

Kesesuaian Melakukan Terdapat 2 / lebih Mengikuti 

melakukan praktikum prosedur yang tidak prosedur kegiatan 

praktikum percobaan tidak sesuai praktikum 

percobaan dengan sesuai prosedur  percobaan 

langkah kerja yang ada   

Skor Maksimum 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPT TUGAS 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 

                   

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Contoh Penilaian PLO mata kuliah Pembelajaran Inovatif 1 

 



COURSE :
CREDIT :
STUDY	PROGRAM :
PERIOD :
ClASS :
PARTICIPANTS :

PROGRAM	LEARNING	OUTCOMES

COURSE	LEARNING	OUTCOMES

CLO-PLO	CORRELATION
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0
0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0
0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASSESMENT	PLAN
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Assign
ment, 
Mid 
Test, 
Final 

Exam, 
Partici
pation

0.00CLO1

1.	Creating	character	of	independent	and	honest	in	carrying	out	task	related	to	Innovatine	Learning	I.

2.	Able	to	make	decision	in	designing	innovative	teacher-centered	learning	which	is	relevant	to	comtencies,	
subject	characteristics,	and	student	characteristics.

ASSESMENT	OF	PROGRAM	LEARNING	OUTCOMES	(PLO)

Innovative	Learning	I

Biology	Education	
2019/2020(2)
PBU	2018

3

22

PLO	3.	Able	to	demonstrate	pedagogic	knowledge	on	designing,	conducting,		and	evaluating	biology	learning

PLO	5.	Able	to	design,	conduct,	and	evaluate	biology	learning	by	using	information	and	communication	
technology	(ICT).
PLO	9.	Able	to	make	decisions	based	on	data/information	to	finish	tasks	as	part	of	their	responsibility	in	
works	performed.
PLO	11.	Able	to	demonstrate	scientific,	critical,	and	innovative	attitude	in	biology	learnings,	laboratory	
works,	and	their	professional	tasks.

4.	Able	to	apply	innovative	learning	models/strategies	that	they	have	designed	in	the	form	of	peer	teaching

0

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

3.	Mastering	the	concepts	of	the	characteristics	of	the	learning	model	and	learning	strategies	included	in	the	
Innovative	Learning	I.



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Assign
ment, 
Partici
pation

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Mid 
Test, 

Assign
ment, 
Final 
Exam

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Final 
Exam, 
Partici
pation

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

STUDENTS'	PERFORMANCE
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12
##### ##### 95% ##### 100% ##### ##### ##### 95% ##### 100% #####
##### ##### 5% ##### 0% ##### ##### ##### 5% ##### 0% #####
##### ##### 0% ##### 0% ##### ##### ##### 0% ##### 0% #####
##### ##### 0% ##### 0% ##### ##### ##### 0% ##### 0% #####

CLO2

Fail

CLO4

Excellent
Good
Satisfy

CLO5

CLO3

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

PLO1	 PLO2	 PLO3	 PLO4	 PLO5	 PLO6	 PLO7	 PLO8	 PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	

Excellent	 Good	 SaKsfy	 Fail	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Draft laporan Penilaian PLO  
 



PENILAIAN PLO SEMESTER GANJIL 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F E G S F

PBA 0 33 67 0 0 33 67 0 100 0 0 0

PBB 6 9 85 0 6 9 85 97 3 0 0

PBU 0 20 76 4 0 20 76 4 96 0 0 4

PBB 2016 50 47 0 3 28 59 9 3 31 59 6 3 97 0 0 3 88 9 0 3

PBA 63 37 0 0 53 40 7 0 53 40 7 0 100 0 0 0 97 3 0 0

PBB 33 67 0 0 24 48 27 0 24 48 27 0 100 0 0 0 45 55 0 0

PBA 66 34 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 66 34 0 0

PBB 63 34 3 0 66 31 3 0 88 13 0 0 63 34 3 0

PBA 20 70 10 0 37 63 0 0 50 43 7 0 100 0 0 0 20 80 0 0

PBB 7 70 23 0 30 70 0 0 37 63 0 0 100 0 0 0 33 67 0 0 0 57 43 0

PBU 36 60 0 4 92 4 0 4 32 64 0 4 96 0 0 4 32 64 0 4 32 48 16 4

5 Biostatistika dan Biokomputer

PBA 31 28 34 6 44 50 6 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBB 16 16 47 22 16 47 34 3 94 3 0 3 94 3 0 3

PBU 64 27 9 0 86 9 5 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBA 78 22 0 0 70 30 0 0 93 7 0 0 78 22 0 0 89 11 0 0 93 7 0 0

PBB 75 22 0 3 81 16 0 3 88 13 0 0 75 22 0 3 78 19 0 3 88 13 0 0

PBA 78 22 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 81 19 0 0

PBB 94 3 0 3 97 0 0 3 97 0 0 3 94 3 0 3

PBU 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBA 88 13 0 0 75 25 0 0 75 25 0 0 100 0 0 0

PBB 94 3 0 3 94 3 0 3 94 3 0 3 97 0 0 3

PBU 95 5 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBA 30 67 3 0 93 7 0 0 87 13 0 0 97 3 0 0 97 3 0 0 100 0 0 0

PBB 6 45 48 0 52 48 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 94 6 0 0 100 0 0 0

PBU 46 54 0 0 79 21 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 88 13 0 0 100 0 0 0

PBA 16 66 19 0 22 75 3 0 100 0 0 0 22 75 3

PBB 16 38 47 0 22 47 31 0 100 0 0 0 22 47 31 0

PBU 18 23 59 0 18 50 32 0 100 0 0 0 18 32 50 0

12 Mikrobiologi Terapan PBA 2016 33 58 8 0 100 0 0 0 92 8 0 0 100 0 0 0

PBA 100 0 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 100 0 0 0

PBB 100 0 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 100 0 0 0

PBU 100 0 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 100 0 0 0

14 Pengelolaan Limbah PBA 2016 72 28 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBA 40 50 10 0 80 20 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 93 7 0 0

PBB 0 97 3 0 97 3 0 0 100 0 0 0 91 9 0 0 100 0 0 0

PBU 64 32 0 4 0 0 0 100 96 0 0 4 96 0 0 4 96 0 0 4

PBA 56 44 0 0 94 3 3 0 94 3 3 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBB 56 44 0 0 94 3 3 0 94 3 3 9 100 0 0 0 100 0 0 0

PBU 56 44 0 0 94 3 3 0 94 3 3 0 100 0 0 0 100 0 0 0

PBA 58 39 0 3 32 65 3 0 52 45 3 0 100 0 0 0 94 6 0 0

PBB 78 22 0 0 59 38 3 0 59 38 3 0 100 0 0 0 97 3 0 0

PBU 64 32 0 4 40 36 20 4 40 36 20 4 96 0 0 4 68 28 0 4

Rerata 32,76 41,57 23,67 2,048 62,05 19,82 12,82 5,571 66,71 29,35 3,176 0,765 45 46,44 8,111 0,444 69,36 24,64 5,143 0,714 97,31 1,692 0,692 1 85,26 14,05 0 0,737 94,25 5,167 0 0,583 83,23 13,46 2,538 0,769 80,92 11,85 6,462 0,833 85,31 11,65 2,385 0,692 91,67 7,333 0 1

2017

2018

2019

2016

2018

2018

2017

2018

2017

Angkatan

2017

2017

2018

2017

2018

Metode Penelitian

Mikrobiologi

Pembelajaran Inovatif II

Sistematika Tumbuhan

Stuktur dan Perkembangan Tumbuhan

Teori Belajar

Asesmen Proses dan Hasil Belajar

Biologi Molekuler

Genetika

Ilmu Lingkungan

Kewirausahaan

Media Pembelajaran

10

11

13

15

16

17

3

4

6

7

8

9

10 11 12No

1

2

Mata Kuliah

Anatomi dan Fisiologi Manusia

Asesmen HOTs

Kelas

PLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 

E 32,76 62,05 66,71 45,00 69,36 97,31 85,26 94,25 83,23 80,92 85,31 91,67 

G 41,57 19,82 29,35 46,44 24,64 1,69 14,05 5,17 13,46 11,85 11,65 7,33 

S 23,67 12,82 3,18 8,11 5,14 0,69 0,00 0,00 2,54 6,46 2,38 0,00 

F 2,05 5,57 0,76 0,44 0,71 1,00 0,74 0,58 0,77 0,83 0,69 1,00 
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20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12

E G S F



    PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 

E Gasal 32,76 62,05 66,71 45,00 69,36 97,31 85,26 94,25 83,23 80,92 85,31 91,67 

  Genap 46,41 59,41 84,71 84,71 88,71 86,09 96,31 69,00 61,44 100,00 90,14 0,00 

Rerata E 39,58 60,73 75,71 64,86 79,04 91,70 90,79 81,63 72,34 90,46 87,72 45,83 

G Gasal 41,57 19,82 29,35 46,44 24,64 1,69 14,05 5,17 13,46 11,85 11,65 7,33 

  Genap 37,28 31,24 15,29 15,29 7,29 12,45 3,52 28,15 33,17 0,00 9,23 0,00 

Rerata G 39,43 25,53 22,32 30,87 15,96 7,07 8,79 16,66 23,31 5,92 10,44 3,67 

S Gasal 23,67 12,82 3,18 8,11 5,14 0,69 0,00 0,00 2,54 6,46 2,38 0,00 

  Genap 13,26 7,76 0,00 0,00 3,86 1,09 0,16 3,74 4,78 0,00 0,41 0,00 

Rerata S 18,46 10,29 1,59 4,06 4,50 0,89 0,08 1,87 3,66 3,23 1,40 0,00 

F Gasal 2,05 5,57 0,76 0,44 0,71 1,00 0,74 0,58 0,77 0,83 0,69 1,00 

 Genap 2,16 1,75 0,00 0,00 0,00 0,44 0,16 0,29 0,56 0,00 0,18 0,00 

Rerata F 2,10 3,66 0,38 0,22 0,36 0,72 0,45 0,44 0,66 0,42 0,44 0,50 
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Kompilasi Penilaian PLO Semester Ganjil dan Genap 2019/2020 

  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 

  Kompetensi Pengetahuan Kompetensi Khusus Kompetensi Umum Sikap 

  KN 1 KN2 KN3 KN4 SC1 SC2 SC3 GC1 GC2 GC3 AT1 AT2 

Rerata E 39,58 60,73 75,71 64,86 79,04 91,70 90,79 81,63 72,34 90,46 87,72 45,83 

Rerata G 39,43 25,53 22,32 30,87 15,96 7,07 8,79 16,66 23,31 5,92 10,44 3,67 

Rerata S 18,46 10,29 1,59 4,06 4,50 0,89 0,08 1,87 3,66 3,23 1,40 0,00 

Rerata F 2,10 3,66 0,38 0,22 0,36 0,72 0,45 0,44 0,66 0,42 0,44 0,50 
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Kompilasi Penilaian PLO Semester Ganjil dan Genap 2019/2020 

  PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 

  Kompetensi Pengetahuan Kompetensi Khusus Kompetensi Umum Sikap 

  KN 1 KN2 KN3 KN4 SC1 SC2 SC3 GC1 GC2 GC3 AT1 AT2 

Rerata E 39,58 60,73 75,71 64,86 79,04 91,70 90,79 81,63 72,34 90,46 87,72 45,83 

Rerata G 39,43 25,53 22,32 30,87 15,96 7,07 8,79 16,66 23,31 5,92 10,44 3,67 

Rerata S 18,46 10,29 1,59 4,06 4,50 0,89 0,08 1,87 3,66 3,23 1,40 0,00 

Rerata F 2,10 3,66 0,38 0,22 0,36 0,72 0,45 0,44 0,66 0,42 0,44 0,50 
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KN1 
Mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan 

organisme serta interaksinya dengan lingkungan. 

KN2 
Mampu mendemonstrasikan kemampuan mengaplikasikan konsep biologi dan isu-

isu lingkungan dengan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya alam  

KN3 
Mampu mendemonstrasikan pengetahuan pedagogik tentang merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran biologi. 

KN4 
Mampu mendemonstrasikan pengetahuan terkait dengan penelitian pendidikan 

biologi. 

SC1 
Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran biologi dengan 

memanfaatkan ICT. 

SC2 

Mampu merancang dan melakukan eksperimen dalam pembelajaran biologi untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna meyelesaikan 

masalah. 

SC3 

Mampu merancang penyelesaian masalah dengan mengimplementasikan 

transferable skill dalam bidang biologi untuk mengembangkan ecopreneurship (eco-

innovation,eco-oppurtunity, eco-commitment). 

GC1 
Mampu mengomunikasikan ide, gagasan, dan hasil penelitiannya secara efektif, 

baik lisan maupun tulisan. 

GC2 

Mampu membuat keputusan berdasarkan data/informasi dalam rangka 

menyelesaikan tugas sebagai bagian dari tanggungjawabnya dalam pekerjaan yang 

telah dilakukan. 

GC3 
Mampu belajar sepanjang hayat dan bekerja secara efektif baik secara individu 

maupun dalam kelompok, memiliki semangat wirausaha, dan peduli lingkungan. 

AT1 
Mampu mendemonstrasikan sikap ilmiah yang inovatif dalam pembelajaran 

biologi, kegiatan laboratorium, dan tugas profesionalnya. 

AT2 
Mampu mendemonstrasikan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, serta etika 

akademik dalam menjalankan tugas profesionalnya. 

*) KN: Knowledge/kompetensi pengetahuan, SC: Special competences/kompetensi khusus, GC: 

General Competences/kompetensi umum, AT: Attitude/sikap 

Capaian PLO Gasal : 

Terdapat tiga capaian tertinggi dilihatdari kategori excellent  pada PLO 6 (Special Competences)= 97,3%  

Mampu merancang dan melakukan eksperimen dalam pembelajaran biologi untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data guna meyelesaikan masalah. PLO 8  (Special Competences) 

= 94,3% Mampu mengomunikasikan ide, gagasan, dan hasil penelitiannya secara efektif, baik lisan 

maupun tulisan PLO 12 (Attitude) = 91% Mampu mendemonstrasikan nilai-nilai keagamaan dan budaya 

bangsa, serta etika akademik dalam menjalankan tugas profesionalnya. 

Sedangkan tiga capaian terendah dilihat dari kategori excellent  pada PLO 1 (Knowledge) = 32,76% 

Mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme serta 



interaksinya dengan lingkungan PLO 4 (Knowledge) = 45,0% Mampu mendemonstrasikan pengetahuan 

terkait dengan penelitian pendidikan biologi. PLO 2 (Knowledge) = 62,0% Mampu mendemonstrasikan 

kemampuan mengaplikasikan konsep biologi dan isu-isu lingkungan dengan teknologi yang relevan 

dalam pengelolaan sumber daya alam 

 

Tampak bahwa  lebih dari 90% mahasiswa prodi Pendidikan Biologi pada semester Gasal (2019-2020) 

dapat mencapai PLO Kompetensi khusus, kompetensi umum dan Sikap dengan sangat baik atau 

excellent. Sebaiknya  mahasiswa hanya 60% mahasiswa mencapai PLO kompetensi pengetahuan bahkan 

hanya 32,7% mahasiswa yang mencapai PLO 1 dengan sangat baik.  

 

Capaian PLO Genap : 

Terdapat tiga capaian tertinggi dilihatdari kategori excellent  pada PLO 10 (General Competences) = 

100%  Mampu belajar sepanjang hayat dan bekerja secara efektif baik secara individu maupun dalam 

kelompok, memiliki semangat wirausaha, dan peduli lingkungan. PLO 7(General Competences)  = 96,3% 

Mampu merancang penyelesaian masalah dengan mengimplementasikan transferable skill dalam 

bidang biologi untuk mengembangkan ecopreneurship (eco-innovation,eco-oppurtunity, eco-

commitment) (General Competences).PLO 11(Attitude) = 90,14% Mampu mendemonstrasikan sikap 

ilmiah yang inovatif dalam pembelajaran biologi, kegiatan laboratorium, dan tugas 

profesionalnya. 

 

Sedangkan tiga capaian terendah dilihat dari kategori excellent  pada PLO 1 (Knowledge)= 46,41% 

Mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme serta 

interaksinya dengan lingkungan PLO 2(Knowledge) = 59,4% Mampu mendemonstrasikan kemampuan 

mengaplikasikan konsep biologi dan isu-isu lingkungan dengan teknologi yang relevan dalam 

pengelolaan sumber daya alam. PLO 9 (General Competences) = 61,4,0% Mampu membuat keputusan 

berdasarkan data/informasi dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai bagian dari tanggungjawabnya 

dalam pekerjaan yang telah dilakukan.. 

 

Tampak bahwa  lebih dari 90% mahasiswa prodi Pendidikan Biologi pada semester Genap (2019-2020) 

dapat mencapai PLO  kompetensi umum dan Sikap dengan sangat baik atau excellent. Sebaiknya  

mahasiswa hanya 46,41% mahasiswa yang mencapai PLO 1 dengan sangat baik tampak ada peningkatan 

persentase mahasiswa kategori excellent dari semester gasal yang semula 32,76%.  

 

Capaian PLO Gabungan  : 

Terdapat tiga capaian tertinggi dilihatdari kategori excellent  PLO 6 (Special competences)= 91,7% 

Mampu merancang dan melakukan eksperimen dalam pembelajaran biologi untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data guna meyelesaikan masalah PLO 7(General Competences)  



= 90,8% Mampu merancang penyelesaian masalah dengan mengimplementasikan transferable skill 

dalam bidang biologi untuk mengembangkan ecopreneurship (eco-innovation,eco-oppurtunity, eco-

commitment) (General Competences). pada PLO 10 (General Competences) = 90,46%  Mampu belajar 

sepanjang hayat dan bekerja secara efektif baik secara individu maupun dalam kelompok, memiliki 

semangat wirausaha, dan peduli lingkungan. 

Sedangkan tiga capaian terendah dilihat dari kategori excellent dan good  pada PLO 1 (Knowledge)= 

39,58%  Mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme 

serta interaksinya dengan lingkungan. PLO 12 (Attitude) = 45,83% Mampu mendemonstrasikan nilai-nilai 

keagamaan dan budaya bangsa, serta etika akademik dalam menjalankan tugas profesionalnya PLO 2 

(Knowledge) = 60,73% Mampu mendemonstrasikan kemampuan mengaplikasikan konsep biologi dan 

isu-isu lingkungan dengan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya alam 

 

Tampak bahwa  lebih dari 90% mahasiswa prodi Pendidikan Biologi pada  dua semester Gasal dan  

Genap (2019-2020) dapat mencapai PLO  kompetensi khusus dan kompetensi umum  dengan sangat 

baik atau excellent. Sebaiknya  mahasiswa hanya 39,58% mahasiswa yang mencapai PLO 1 dengan 

sangat baik.  

 


