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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Guru Biologi I 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   : Subiyanto, S.Pd 

4. Hari/Tanggal                  : Jum’at, 18 Desember 2020 

5. Jabatan                          : Guru Mata Pelajaran Biologi 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana bapak mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Dengan cara melakukan tes awal 

masuk bagi para peserta didik 

baru. Selain itu bisa dengan cara 

pengamatan langsung maupun 

maupun melihat raport siswa dan 

jenjang sebelumnya.
 

2. Bagaimana bapak memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Tidak mendeskriminasi peserta 

didik yang satu dengan yang 

lainnya dalam pemberian 

penjelasan, menjawab 

pertanyaan serta dalam 

pemberian kesempatan bertanya 

dan menjawab. 

3. Bagaimana cara bapak mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Caranya dengan mengatur posisi 

duduk siswa dengan 

memposisikan tempat duduk 

peserta yang memiliki kelainan 

fisik pada posisi paling nyaman 

yang dia butuhkan dan selalu 

berkeliling mensupervisi semua 

peserta didik dan selalu 

menanyakan kepada peserta 

didik terhadap materi yang 

kurang jelas didengar dan dilihat. 

4. Bagaimana bapak mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku 

peserta didik untuk mencegah agar 

perilaku tersebut tidak merugikan 

peserta didik lain? 

Secara konsisten menjalin 

komunikasi dengan baik kepada 

peserta didik, menjadi teman 

ngobrol dan bertukar informasi. 

5. Bagaimana bapak dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Tidak lupa selalu memberi 

motivasi dan dorongan yang bisa 

meningkatkan kepercayaan siswa 

serta bisa mendorong mentalnya 

agar lebih baik. 

6. Bagaimana bapak memperhatikan 

peserta didik dengan kelemahan fisik 

Memprioritaskan peserta didik 

yang dimaksud pada area depan, 
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tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

dan memudahkan urusannya. 

B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara bapak memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

Menggunakan konsep model-

model pembelajaran terpadu dan 

terkini. 

8. Bagaimana bapak selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Dengan selalu menanamkan 

konsep materi dan mengujinya 

setiap selesai 1 kompetensi 

dasar. 

9. Bagaimana bapak menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Menjelaskan dengan seksama 

sesuai rencana pembelajaran. 

10. Bagaimana teknik yang bapak 

gunakan untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Dengan apresiasi, motivasi, 

pujian, memberi hadiah kecil 

11. Bagaimana bapak merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

maupun proses belajar peserta didik? 

Dengan terlebih dahulu saling 

berkomunikasi dengan sesama 

bidang lain yang memiliki 

keterkaitan materi 

12. Bagaimana bapak memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya? 

Dengan melihat tingkat 

partisipasi siswa di kelas. 

C. 

13. 
 Pengembangan Kurikulum 

Bagaimana bapak menyusun silabus 

yang sesuai dengan kurikulum? 

Kami sebagai guru mengadakan 

rapat, kemudian mengikuti apa 

yang sudah disusun oleh 

kurikulum. Kemudian kami 

sesuaikan dengan silabus, RPP 

yang nantinya akan diajarkan di 

kelas. 
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14. Bagaimana bapak merancang rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan 

silabus ? 

Dengan melihat apa saja yang 

menjadi acuan untuk diajarkan 

di kelas karena RPP harus sesuai 

dengan silabus. 

15. Bagaimana bapak mengikuti materi 

pembelajaran dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran? 

Saya tidak selalu tapi sering 

karena kan tujuan pembelajaran 

itu penting sebelum kita 

memulai materi, kemudian 

mengajarnya tidak boleh 

berbeda dengan yang diajarkan 

ditujuan pembelajaran. 

16. Bagaimana bapak memilih materi 

pembelajaran yang: a) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, b) tepat dan 

mutakhir, c) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik, dan d) dapat dilaksanakn di 

kelas, e) sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 

Semua kan sudah ada dalam 

silabus untuk meyesuaikan 

materi tersebut agar terarah. 

Kemudian mengajarnya 

menyesuaikan dengan analisis 

kemampuan siswa, tidak semata-

mata diajarkan begitu saja ada 

patokan silabus dan RPP 

D. 

 

17. 

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana bapak melaksanakan 

aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun secara 

lengkap dan pelaksanaan aktivitas 

tersebut menginndikasikan bahwa 

guru mengerti tentang tujuannya? 

Memahami pembelajaran 

tersebut guru dituntut bukan 

hanya memberikan atau 

mengajarkan materi kepada 

siswa namun guru harus mampu 

menyangkutpautkan semua yang 

diajarkan supaya sama-sama 

mengerti dengan tujuan 

pelaksanaan belajar mengajar itu 

apa dan bagaimana. Sehingga 

guru harus dapat 

mempertanggungjawabkan 

dengan apa yang sudah 

dirancang sedemikian rupa. 

18. Bagaimana bapak melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Dengan cara memberikan 

banyak kuis-kuis mengenai 

materi sebelumnya, mengulangi 

pembelajayang yang telah 

diajarkan. Kemudian dalam 

proses belajar mengajar saya 

selalu melihat semangat siswa, 

namun masih ada siswa yang 

kurang semangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

karena minatnya masih sangat 

kurang dalam pembelajaran 

biologi. 
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19. Bagaimana bapak 

mengkomunikasikan informasi baru 

(misalnya materi tambahan) sesuai 

dengan usia dan tingkat kemampuan 

belajar peserta didik? 

Saya memberikan tambahan 

materi itu di akhir pembelajaran 

dan materinya harus sesuai 

dengan tingkat kemampuan 

siswa dalam belajar agar mereka 

memahami materi tersebut. 

20. Bagaimana bapak dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Menyikapinya dengan santai dan 

bercanda 

21. Bagaimana bapak melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai isi 

kurikulum dan mengaitkannya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik? 

Mengikuti apa yang sudah 

ditetapkan oleh kurikulum, 

sehingga kegiatan pembelajaran 

itu tidak keluar dari apa yang 

sudah disusun dengan baik, 

tergantung dari tema materi yang 

diajarkan dan model yang 

digunakan 

22. Bagaimana bapak melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Mengambil satu tema dan 

kemudian didiskusikan dengan 

waktu yang sudah ditentukan 

jadi sepandai-pandainya guru 

untuk bisa menyesuaikan waktu 

yang diberikan kepada siswa, 

biasanya saya selalu 

memberikan kuis-kuis kepada 

siswa agar tetap fokus dalam 

belajar. 

23. Bagaimana cara bapak dalam 

mengelola kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran modern. 

24. Bagaimana cara bapak dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

yang dirancang dengan kondisi kelas? 

Menyesuaikan dengan bentuk, 

ukuran kelas serta jumlah 

peserta didik. 

25 Bagaimana bapak memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Dengan menggunakan model 

pembelajaran diskusi atau model 

pembelajaran kognitif. 

26. Bagaimana bapak mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

Melalui evaluasi terpadu. 
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pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

27. Bagaimana bapak  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Kami menggunakan media 

pembelajaran seadanya karena 

fasilitas di sekolah tersebut 

belum memadai termasuk 

laboratorium. 

E. 

 

28. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 
Bagaimana cara bapak menganalisis 

hasil belajar berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing? 

Dengan menganalisis 

kemampuan kognitif siswa serta 

kemampuan keterampilan siswa. 

29. Bagaimana cara bapak merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan kecakapan dan 

pola belajar masing-masing? 

Dengan menerapkan berbagai 

model maupun metode kekinian. 

30. Bagaimana cara bapak merangcang 

dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran untuk memunculkan 

daya kreativitas dan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik? 

Dengan menggunakan prinsip 

saintifik disetiap model 

pembelajaran. 

31 Bagaimana cara bapak secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Bergerak dan bertanya serta 

berkomunikasi ke seluruh siswa 

yang sangat membutuhkan. 

Dengan melakukan jam 

tambahan pengajaran di luar jam 

mengajar reguler. 

32. Bagaimana bapak mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Dengan pengamatan dan 

evaluasi terpadu. Selain itu dari 

hasil portofolio maupun bentuk 

interaksi siswa terhadap 

kelompoknya. 

33. Bagaimana bapak memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Dengan memberikan kebebasan 

dengan peserta didik untuk 

belajar sesuai versinya. 

34. Bagaimana cara bapak memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Melalui metode komunikasi 

efektif. 

F. 

35. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara bapak menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

Biasanya mengulas kembali 

materi yang sudah diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya 

setiap masuk kelas seperti itu 
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peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

sebelum memasuki materi 

selanjutnya, saya memberikan 

pertanyaan di awal. Kemudian 

menyangkutpautkan dengan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

36. Bagaimana cara bapak memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Dengan kesabaran dan 

keikhlasan dengan menghargai 

hasil tangan pikiran siswa. 

37. Bagaimana cara bapak merespon 

pertanyaan peserta didik secara benar, 

dan mutakhir, sesuai tujuan tanpa 

mempermalukannya? 

Merespon dengan terlebih 

dahulu kemudian memperjelas 

maksud pertanyaan yang berasal 

dari siswa. 

38. Bagaimana cara bapak menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

Menerapkan berbagai model 

pembelajaran kekinian seperti 

PBL, Inquiry dan lain-lain. 

39. Bagaimana cara bapak mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Dengan melihat maksud atau inti 

dari buah pikiran siswa dan 

mengarahkannya sesuai dengan 

topik permasalahan. 

40. Bagaimana cara bapak memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Melakukan apresiasi terhadap 

segala bentuk inisiatif respon 

dari peserta didik, mejawab 

pertanyaan siswa sesuai dengan 

kejadian atau dari sumber yang 

jelas. 

G. 

41. 
Penialain dan Evaluasi 
Bagaimana cara bapak menyusun alat 

penialain yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP? 

Dalam menyusun penilaian yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, itu sesuai dengan 

yang ada dalam RPP di mana 

dalam RPP itu sudah ada 

indikator dan poin-poin 

penilainnya terhadap observasi 

saat diskusi dan persentasi. 

42. Bagaimana cara bapak melaksanakan 

penilaian dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian serta penilaian formal 

yang dilaksanakan sekolah, dan 

mengumumkan hasil serta 

impilkasinya kepada peserta didik, 

tentang tingkat pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang telah dan 

Dengan melakukan evaluasi 

beraneka ragam bentuk. 

Menggunakan soal-soal HOTS 

dan soal-soal basis AKM. 
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akan dipelajari? 

43. Bagaimana cara bapak dalam 

menganalisis hasil penilain untuk 

mengidentifikasi topik/kompetensi 

dasar yang sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan masing-

masing peserta didik untuk keperluan 

remedial dan pengayaan? 

Bila soal evaluasi menghasilkan 

nilai di bawah KKM bagi 

mayoritas siswa maka 

kompetensi tersebut merupakan 

kompetensi yang sulit 

44. Bagaimana cara bapak memanfaatkan 

masukan dari peserta didik dan 

mereflesikannya untuk meningkatkan 

pembelajaran untuk selanjutnya dan 

dapat membuktikannya melalui 

catatan, jurna pembelajaran, rancangan 

pembelajaran,  materi tambahan dan 

sebagainya? 

Merealisasikannya dengan 

menampilkan dalam wujud 

sintaks pelaksanaan 

pembelajaran. 

45. Bagaimana cara bapak memanfaatkan 

hasil penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran 

yang akan dilanjutkan selanjutnya? 

Bahan penilaian yang baik 

menjadi patokan dalam 

penyususnan RPP untuk rencana 

tindak lanjut atau pengayaan dan 

lebih rendah maka dilakukan 

program RPP remedial. 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Guru Biologi 2 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   : Hardianti Supu, S.Pd 

4. Hari/Tanggal                  : Jum’at, 18 Desember 2020 

5. Jabatan                          : Guru Mata Pelajaran Biologi 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana ibu mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Dengan melakukan tes 

kemampuan awal selain itu bisa 

juga dengan observasi langsung 

pada suatu proses belajar 

mengajar berjalan. 

2. Bagaimana ibu memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk tetap aktif 

selama proses belajar mengajar 

dan tidak mendeskriminasi 

siswa. 

3. Bagaimana cara ibu mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Dengan cara memantau peserta 

didik selama proses belajar 

mengajar dan mengatur tempat 

duduk siswa yang mengalami 

kelainan fisik biasanya 

ditempatkan paling depan. 

4. Bagaimana ibu mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Dengan cara membuat peraturan 

awal selama proses pembelajaran 

berlangsung. Peraturan ini harus 

ditaati oleh semua siswa tanpa 

kenali dan bila ada yang 

melanggar akan mendapatkan 

sanksi. Hal ini berhasil membuat 

kondisi proses belajar mengajar 

kondusif. 

5. Bagaimana ibu dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Selalu memberi motivasi yang 

bisa membangkitkan 

kepercayaan siswa. 

6. Bagaimana ibu memperhatikan peserta 

didik dengan kelemahan fisik tertentu 

agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

Menempatkan siswa dengan 

kelemahan fisik pada bagian 

utama atau di depan, dan 

memotivasinya sehingga tidak 

merasa rendah   diri. 
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B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara ibu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

Proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang 

berbeda-beda setiap waktu 

sehingga siswa tidak merasa 

bosan dan bisa menguasai materi 

pembelajaran dengan baik. 

8. Bagaimana ibu selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Memberikan tes diakhir 

pembelajaran. 

9. Bagaimana ibu menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Melakukan perencanaan yang 

semaksimal, menjadi guru harus 

bisa menentukan strategi apa 

yang digunakan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

10. Bagaimana teknik yang ibu gunakan 

untuk memotivasi kemauan belajar 

peserta didik? 

Teknik diskusi, tanya jawab, 

penugasan, eksperimen, 

kemudian biasanya juga dengan 

memberikan motivasi dan 

apresiasi. 

11. Bagaimana ibu merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

maupun proses belajar peserta didik? 

Membuat rancangan 

pembelajaran sebelum masuk 

kelas dengan melihat materi 

yang telah diajarkan. Pada awal 

pembelajaran selalu menuliskan 

atau membacakan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

12. Bagaimana ibu memperhatikan respon 

peserta didik yang belum/kurang 

memahami materi pembelajaran yang 

diajarkan dan menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan pembelajaran 

berikutnya? 

Melihat keaktifan dan partisipasi 

siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung. 

C. 

13. 
 Pengembangan Kurikulum 

Bagaimana ibu menyusun silabus yang 

sesuai dengan kurikulum? 

Silabus hendaknya disusun 

sebagai program yang harus 

dicapai selama satu semester 

atau satu tahun ajaran. Untuk 

RPP mengikuti silabus yang 

telah diberikan. Untuk 

menyusun silabus ada beberapa 

langkah-langkah yang perlu 

diperhatikan agar sesuai dengan 
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kurikulum yang berlaku saat ini 

yaitu kurikulum 2013. 

14. Bagaimana ibu merancang rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan 

silabus ? 

Dalam merancang rencana 

pembelajaran terlebih dahulu 

mempelajari topik yang akan 

diajarkan, kemudian 

menentukan target dalam 

pembelajaran tersebut. 

Merencanakan atau membuat 

kegiatan pembelajaran 

semenarik mungkin dengan 

rencana pembelajaran yang 

sesuai dengan silabus. 

15. Bagaimana ibu mengikuti materi 

pembelajaran dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran? 

Saya tidak selalu tapi sering 

karena kan tujuan pembelajaran 

itu penting sebelum kita 

memulai materi, kemudian 

mengajarnya tidak boleh 

berbeda dengan yang diajarkan 

ditujuan pembelajaran. 

16. Bagaimana ibu memilih materi 

pembelajaran yang: a) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, b) tepat dan 

mutakhir, c) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik, dan d) dapat dilaksanakn di 

kelas, e) sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 

Dalam memilih materi 

pembelajaran saya selalu 

menyesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran dengan materi 

yang akan saya ajarkan. Tepat 

dan tidaknya tergantung kondisi 

siswa. Materi yang saya ajarkan 

sesuai dengan usia siswa dan 

konteks kehidupan sehari-hari. 

D. 

 

17. 

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana ibu melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan rancangan 

yang telah disusun secara lengkap dan 

pelaksanaan aktivitas tersebut 

menginndikasikan bahwa guru 

mengerti tentang tujuannya? 

Melalui perencanaan seorang 

guru harus mampu 

melaksanakan pembelajaran 

yang sesuai dengan rancangan 

yang telah disusun. 

Menggunakan waktu secara 

efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. rancangan 

pembelajaran dibuat untuk 

membantu dalam mengajar agar 

sesuai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

18. Bagaimana ibu melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik, 

bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Dengan cara memberikan tes 

kepada siswa, mengajarkan 

materi yang sesuai dengan 

tujuan yang telah disusun, selalu 

mengapresiasi siswa. 
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19. Bagaimana ibu mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Di akhir pembelajaran saya 

selalu mengkomunikasikan 

kepada siswa tentang materi 

yang akan saya ajarkan 

dipertemuan yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa. 

20. Bagaimana ibu dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Tidak menyudutkan siswa dan 

memberi motivasi agar tidak 

melakukan kesalahan yang 

sama. 

21. Bagaimana ibu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 

Guru harus mampu 

melaksanakan kegiatan proses 

belajar sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Maka dari itu acuannya 

juga adalah kurikulum itu sendiri 

dan menerapkan model 

pembelajaran kontekstual untuk 

memecahkan masalah yang 

bersifat simulative ataupun 

nyata, baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama. 

22. Bagaimana ibu melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Dalam RPP sudah terarah, jadi 

patokannya di RPP, soal waktu 

harus sesuai RPP dan model 

pembelajaran yang bervariasi 

agar siswa tidak merasa bosan 

dan jenuh. Sehingga guru 

dituntut untuk menerapkan 

model yang bervariasi dalam 

kelas agar pelaksanaan 

pembelajaran hidup. 

23. Bagaimana cara ibu dalam mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Menggunakan metode 

pembelajaran yang berbeda 

sesuai materi ajar, berusaha 

menciptakan suasana belajar 

yang nyaman dan 

menyenangkan. 

24. Bagaimana cara ibu dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

yang dirancang dengan kondisi kelas? 

Pembelajaran dilakukan secara 

efektif berdasarkan kondisi 

kelas. 

25 Bagaimana ibu memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Menggunakan metode diskusi. 

26. Bagaimana ibu mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran secara 

sistematis untuk membantu proses 

Memberikan evaluasi setelah 

pembelajaran selesai. 
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belajar peserta didik. Sebagai contoh: 

saya menambah informasi baru setelah 

mengevaluasi pemahaman pesserta 

didik terhadap materi sebelumnya? 

27. Bagaimana ibu  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Biasanya menggunakan papan 

tulis, memperlihatkan secara 

langsung objek pengamatan 

kalau untuk media yang lain 

seperti laboratorium, infokus dan 

sarana prasarana belum 

memadai. 

E. 

 

28. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 
Bagaimana cara ibu menganalisis hasil 

belajar berdasarkan segala bentuk 

penilaian terhadap setiap peserta didik 

untuk mengetahui tingkat kemajuan 

masing-masing? 

Menganalisis kemampuan 

kognitif siswa serta keterampilan 

berdasarkan hasil evaluasi 

tertulis maupun observasi 

selama proses belajar mengajar. 

29. Bagaimana cara ibu merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan kecakapan dan 

pola belajar masing-masing? 

Membuat RPP, menggunakan 

metode mengajar yang 

mengasyikan dan bisa 

memancing kreativitas siswa. 

30. Bagaimana cara ibu merangcang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas 

dan kemampuan berfikir kritis peserta 

didik? 

Membuat praktikum sederhana, 

menugaskan siswa untuk 

membuat project sederhana 

terkait materi yang diberikan. 

31 Bagaimana cara ibu secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Mengajak siswa berdiskusi, 

menanyakan kesulitan dalam 

memahami materi pembelajaran. 

32. Bagaimana ibu mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Dengan evaluasi dan observasi 

selama proses belajar mengajar. 

33. Bagaimana ibu memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Memberikan kebebasan siswa 

untuk menyelesaikan tugas 

namun tetap taat pada peraturan 

awal yang sudah dibuat. 

34. Bagaimana cara ibu memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Komunikasi aktif, efektif dan 

terbuka. 

F. 

35. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara ibu menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

Biasanya memberikan 

pertanyaannya itu dengan cara 

siswa-siswanya jawab tanggal 6 



 

141 
 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

jadi tanggal 6 itu dilihat nomor 

absen atas nama siapa, barulah 

dia menjawab pertanyaan yang 

akan diberikan. Kalau 

pertanyaannya terbuka biasanya 

di pertengahan belajar dan 

dengan seperti itu antusias siswa 

semangat karena aktif semua. 

36. Bagaimana cara ibu memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Memperhatikan pertanyaan 

dengan seksama, menjawab 

pertanyaan dengan 

menggunakan bahasa yang 

mudah mereka pahami dan sabar 

terhadap pertanyaan yang 

diajukan. 

37. Bagaimana cara ibu merespon 

pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

Memberikan umpan balik untuk 

memperjelas maksud pertanyaan 

siswa. Kemudian memberikan 

kesempatan kepada siswa lain 

untuk menanggapi. 

38. Bagaimana cara ibu menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

Menerapkan pembelajaran 

kelompok. 

39. Bagaimana cara ibu mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Sabar dan menyimak dengan 

seksama, mengharuskan atau 

memperbaiki jika ada 

pertanyaan atau pernyataan yang 

kurang tepat.. 

40. Bagaimana cara ibu memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan 

dengan menggunakan bahasa 

yang mudah mereka mengerti 

dan memberi contoh nyata 

terhadap pertanyaan yang 

diajukan. 

G. 

41. 
Penialain dan Evaluasi 
Bagaimana cara ibu menyusun alat 

penialain yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP? 

Dalam menyususn rancangan 

pembelajaran yaitu RPP, di RPP 

tersebut sudah lengkap dengan 

penilaian untuk mencapai 

kompetensi pembelajaran. 

42. Bagaimana cara ibu melaksanakan 

penilaian dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian serta penilaian formal 

yang dilaksanakan sekolah, dan 

mengumumkan hasil serta 

Evaluasi sesuai dengan 

tercantum dalam RPP. 
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impilkasinya kepada peserta didik, 

tentang tingkat pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang telah dan 

akan dipelajari? 

43. Bagaimana cara ibu dalam 

menganalisis hasil penilain untuk 

mengidentifikasi topik/kompetensi 

dasar yang sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan masing-

masing peserta didik untuk keperluan 

remedial dan pengayaan? 

Evaluasi dan indentifikasi materi 

yang didapatkan nilai di bawah 

KKM, jika banyak nilai di 

bawah KKM maka terindikasi 

KD tersebut sulit. 

44. Bagaimana cara ibu memanfaatkan 

masukan dari peserta didik dan 

mereflesikannya untuk meningkatkan 

pembelajaran untuk selanjutnya dan 

dapat membuktikannya melalui 

catatan, jurna pembelajaran, rancangan 

pembelajaran,  materi tambahan dan 

sebagainya? 

Dengan cara membuat jurnal 

pembelajaran secara berkala dan 

rancangan pembelajaran serta 

metode disamakan dengan hasil 

refleksi yang siswa dapatkan. 

45. Bagaimana cara ibu memanfaatkan 

hasil penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran 

yang akan dilanjutkan selanjutnya? 

Menyediakan hasil penilaian 

sebagai patokan dasar dalam 

menyusun RPP dan metode 

pembelajaran selanjutnya. 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   : Drs. Usman R, MM 

4. Hari/Tanggal                  : Selasa, 2 Februari 2021 

5. Jabatan                          : Kepala Sekolah 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana guru mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Guru itu dalam setiap 

pembelajaran dilihat dulu ada 

berapa jumlah siswanya, setelah 

itu diabsen, diamati siswa, 

setelah itu mengadakan proses 

belajar mengajar sesuai dengan 

bidang studi yang telah diajarkan 

oleh masing-masing guru,  

setelah mengajar jelas bahwa 

bagaimana guru itu memberikan 

materi pembelajaran supaya 

siswa bisa memahami 

pembelajaran yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan metode 

yang dilaksanakan dengan jelas 

sehingga anak-anak mudah 

memahami pembelajaran 

tersebut, hanya sekarang ada 

yang namanya pandemi sehingga 

ada pembelajaran yang disebut 

daring dan luring, kemudian 

pembelajaran daring yaitu 

pembelajaran online dan luring 

biasanya guru mengadakan 

komunikasi langsung dengan 

siswa di sekolah. Bisa dikatakan 

guru masih kurang memahami 

peserta didik terlebih lagi dalam 

pembelajaran online. 

2. Bagaimana guru memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Biasanya itu siswa diberikan 

perhatian, itu siswa biasanya 

juga disuruh duduk di depan, 

karena setiap siswa itu berbeda-

beda karakternya kemudian dari 

segi fisik. 

3. Bagaimana cara guru mengatur kelas Dengan cara memantau peserta 
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untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

didik selama proses belajar 

mengajar dan mengatur tempat 

duduk siswa yang mengalami 

kelainan fisik biasanya 

ditempatkan paling depan. 

4. Bagaimana guru mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Siswa ini kalau dalam 

lingkungan sekolah kan setiap 

guru itu mengamati daripada 

siswa itu terutama kalau 

misalnya di dalam kelas, semua 

siswa itu tidak sama karakternya 

ada yang malas sedikit ada yang 

nakal-nakal sedikit beda ada 

yang patuh, rajin, taat kepada 

guru. Jadi supaya tidak 

merugikan siswa guru itu 

mengadakan bimbingan, 

pembinaan apakah dipanggil di 

depan atau dinasehati, kalau 

siswa masih sering melakukan 

atau mengganggu teman 

didorong kepada BK yaitu guru 

konseling atau kesiswaan dan 

dibimbing supaya jangan 

melakukan sesuatu yang bisa 

mengganggu teman-teman atau 

merugikan teman dalam proses 

belajar mengajar. 

5. Bagaimana guru dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Potensi itu banyak yaitu dalam 

proses belajar mengajar, 

olahraga, bidang seni kan jelas 

ada beberapa macam, jadi perlu 

ada bimbingan untuk siswa kalau 

dalam kekurangan biasanya guru 

berusaha mendorong siswa 

dalam pembelajaran. 

6. Bagaimana guru memperhatikan 

peserta didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehimgga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

Di sekolah saya itu semua guru 

tidak membeda-bedakan siswa 

yang satu dan yang lain. Siswa 

dengan kelainan fisik itu 

biasanya disuruh duduk di 

depan, bahkan ada siswa yang 

penglihatannya tidak bagus itu 

justru dia yang cerdas di kelas, 

jadi tidak ada yang dibeda-

bedakan. 

B. 

 
Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Sesuai metode yang diajarakan 

guru di kelas. 
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7. 
Mendidik 

Bagaimana cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

8. Bagaimana guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembeajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Kan ada namanya ulangan 

harian dari situ juga diketahui 

bahwa ada siswa yang belum 

bisa memahami dalam kelas juga 

bisa diketahui bahwa anak ini 

setelah diberi materi pelajaran 

ada yang bisa memahami dan 

ada yang tidak mudah 

memahami pelajaran misalnya 

guru bertanya kepada siswa 

apakah materi pelajaran sudah 

dipahami atau belum sehingga 

biasanya guru melakukan 

remedial. 

9. Bagaimana guru menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Guru kan masing-masing punya 

metode yang berbeda dalam 

pembelajaran di kelas guru itu 

mengajar bukan hanya satu 

metode yang diberikan kepada 

siswa, kita cari metode apa yang 

mudah dipahami siswa. Kan ada 

guru yamg masuk mengajar iu 

tidak mampu seperti diberi 

tekanan. Oleh karena itu guru 

harus memahami betul-betul 

karakter anak-anak, kemampuan 

anak-anak bahwa anak ini 

mudah memahami kalau metode 

ini saya terapkan dan anak tidak 

bisa memahami dengan metode 

yang saya terapkan. Jadi 

tergantung anak-anak misalnya 

kalau ada siswa kurang betah 

dalam kelas berarti dia kurang 

mamu memahami biasanya 

seperti itu. 

10. Bagaimana cara guru menggunakan 

teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Jadi guru itu memotivasi kepada 

siswa supaya siswa itu betul-

betul mengikuti pembelajaran 

dengan baik dan senantiasa 
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untuk suatu pandangan bahwa 

pendidikan itu sangat penting 

jadi jangan sampai dihari 

kemudian bisa menyesal karena 

menganggap pendidikan itu 

biasa-biasa saja biasanya 

disampaikan sama siswa bahwa 

tidak ada sesuatu yang bisa kita 

raih tanpa pendidikan, tanpa 

ilmu sehingga anak-anak bisa 

berpikir bahwa segala sesuatu 

harus berdasarkan dengan ilmu, 

harus ditopang dengan ilmu 

pengetahuan tanpa ilmu 

pengetahuan tidak bisa kita 

sukses, apapun yang kita 

inginkan tidak bisa sukses tanpa 

ilmu pengetahuan. Oleh karena 

itu biasanya motivasi diberikan 

dengan kata-kata, contohkan 

kepada orang lain, dia sukses 

karena tekun. Dalam proses 

pembelajaran guru itu selalu 

memberikan motivasi 

11. Bagaimana guru merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

maupun proses belajar peserta didik? 

Guru itu membuat suatu silabus, 

RPP yaitu rencana 

pebelajarannya. Jadi ada silabus 

yang dijadikan sebagai 

pedoman, sampai dimana dia 

punya ketercapaian daripada 

materi pelajaran yang diajarkan 

di sekolah. Jadi guru harus ada 

RPP nya. 

12. Bagaimana cara guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya? 

Mengajak anak-anak untuk 

berdiskusi dan menyuruh siswa 

untuk selalu bertanya, dan 

biasanya juga itu guru 

membentuk kelompok di kelas 

dan siswa disuruh berdiskusi 

terkait materi yang diajarkan. 

C. 

13. 
 Pengembangan Kurikulum 

Bagaimana guru menyusun silabus 

yang sesuai dengan kurikulum? 

Biasanya kami selalu 

mengadakan rapat kepada guru-

guru terkait kurikulum dan 

setiap guru memiliki buku 

pedoman, kan sekarang 

menggunakan kurikulum 2013. 
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14. Bagaimana guru merancang rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan 

silabus ? 

Jadi guru itu kan ada buku 

pedoman disitu dia membat 

rancangan proses pembelajaran 

da sudah ada namanya 

kurikulum dan disesuaikan 

dengan kurikulum yang kita 

rancang sehingga materi 

pembelajaran setiap guru bidang 

studi dilihat dari bidang studi 

buku itu untuk merancang dari 

pada roses pembelajaran itu 

berdasarkan dengan silabus yang 

ada. 

15. Bagaimana guru mengikuti materi 

pembelajaran dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran? 

Guru itu kan membuat yang 

namanya rancangan 

pembelajaran atau RPP sehingga 

materi dan tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan RPP yang 

telah dibuat. 

16. Bagaimana guru memilih materi 

pembelajaran yang: a) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, b) tepat dan 

mutakhir, c) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik, dan d) dapat dilaksanakn di 

kelas, e) sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 

Disesuaikan dengan RPP yang 

telah dibuat oleh guru. 

D. 

 

17. 

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun secara 

lengkap dan pelaksanaan aktivitas 

tersebut mengindikasikan bahwa guru 

mengerti tentang tujuannya? 

Guru itu dalam menyampaikan 

materi pembelajaran berdasarkan 

dengan rancangan yang telah 

disusun. 

18. Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Siswa selalu diberikan tes sesuai 

dengan materi yang diajarkan, 

diberikan tugas. 

19. Bagaimana guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Jadi guru ya disampaikan kepada 

siswa bahwa ada materi 

tambahan seperti lintas minat, 

disampaikan kepada siswa 

supaya bahwa ada pelajaran 

tambahan termasuk juga tugas di 

rumah. 
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20. Bagaimana guru dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Yang biasa dilakukan siswa 

terhadap kesalahan di dalam 

kelas, yaitu bahwa anak-anak itu 

ada yang punya minat belajar 

ada juga yang tidak, jadi diberi 

motivasi, dikasi bimbingan 

supaya siswa mmiliki motivasi 

di dalam proses pembelajaran. 

21. Bagaimana guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai isi 

kurikulum dan mengaitkannya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik? 

Jadi kan ada namanya materi 

lokal seperti bahasa daerah dan 

itu disesuaikan dan diajarkan 

kepada anak-anak sesuai dengan 

lingkungan dan adat istiadat 

disuatu daerah itu. Kemudian 

biasanya juga itu guru 

menerapkan metode 

pembelajaran dengan 

mengaitkan kehidupan sehari-

hari siswa. 

22. Bagaimana guru melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Guru iu sudah punya jam 

mengajar, jadi satu setengah jam 

itu efektifnya, jadi kalau guru 

masuk dalam kelas pertama yang 

dilakukan memberikan salam, 

siswa menjawab, baru itu 

ditanya apa ada yang tidak hadir 

atau hadir semua. Setelah itu 

siswa ini apa sudah siap 

menerima pelajaran atau belum 

ditanya seperti itu, jelas siswa 

bilang siap. Jadi biasanya itu 

guru mengaitkan pelajaran 

minggu kemarin misalnya 

pelajaran 3 hari yang lalu atau 

satu minggu yang lalu biasanya 

dikaitkan, misalnya dalam 

seminggu dua kali masuk biasa 

dikaitkan apakah pelajaran 

kemari ada masalah atau kurang 

dipahami atau bagaimana. 

23. Bagaimana cara guru dalam mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Guru itu menggunakan metode 

pembelajaran, nah dari metode 

itulah yang mampu mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi. 

24. Bagaimana cara guru dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

Guru merancang kondisi kelas 

supaya lebih indah, lebih 
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yang dirancang dengan kondisi kelas? nyaman, kelas juga itu kalau 

kumuh siswa itu tidak  nyaman 

mengikuti pembelajaran. agar 

pembelajaran nyaman itu guru 

biasanya menyesuaikan. 

25 Bagaimana guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Guru menerapkan teknik diskusi. 

26. Bagaimana guru mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

Biasanya guru itu selalu 

meberikan informasi atau 

melakukan tes kembali terhadap 

materi yang sebelumnya pernah 

diajarkan. 

27. Bagaimana guru  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Kan ada yang menggunakan ada 

juga tidak, namanya sekolah 

masih terbatas tapi ada juga 

yang menggunakan seperti 

memakai laptop dan infokus 

yaitu ada, ada juga tidak. 

E. 

 

28. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 
Bagaimana cara guru menganalisis 

hasil belajar berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing? 

Kalau guru menganalisis hasil 

belajar siswa, jadi pertama itu 

diperiksa dulu hasil proses 

pembelajarannya, kemudian 

dianalisis tingkat kesukarannya 

dan tingkat kemudahannya, 

sehingga dilihat anak-anak itu 

dari segi ingkat kesukarannya itu 

masih sekian jumlah siswa untuk 

memahami daripada soal-soal 

yang diberikan oleh siswa itu. 

Guru itu tidak sembarang 

membuat soal yang belum 

dipahami betul anak-anak harus 

disesuaikan dengan proses apa 

yang telah diajarkan. 

29. Bagaimana cara guru merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan kecakapan dan 

pola belajar masing-masing? 

Guru membentuk suatu metode-

metode ada metode yang 

dilakukan oleh seorang guru 

yang bisa memotivasi siswa, 

guru sering menggunakan 

metode dengan membuat kartu-

kartu soal atau contoh-contoh 

pembelajaran yang bisa 

dijadikan motivasi untuk siswa. 



 

150 
 

30. Bagaimana cara guru merangcang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas 

dan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik? 

Tergantung metode yang 

digunakan guru. 

31 Bagaimana guru secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Berkomunikasi terbuka kepada 

siswa, guru menyuuh siswa 

untuk bertanya terhadap materi 

yang tidak dimengerti. 

32. Bagaimana guru mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Setiap siswa itu diidentifikasi 

bahwa siswa memiliki bakat ini, 

bahkan dalam kelas itu biasa kita 

identifikasi siswa, bakatnya ini 

anak dimata pelajaran ini lebih 

menonjol misalnya lebih 

menonjol difisika daripada 

matematika, sehingga itu ada 

istilah bimbingan khusus biasa 

itu sehingga anak-anak kita 

ikutkan kalau ada lomba-lomba, 

kalau ada lomba sains diikutkan 

33. Bagaimana guru memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Guru itu mengobservasi siswa, 

kemudian dilihat apakah siswa 

itu aktif atau tidak, diberikan 

kebebasan bertanya tetapi tetap 

mengikuti peraturan di dalam 

kelas. 

34. Bagaimana cara guru memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Yang saya bilang tadi itu 

menggunakan metode, 

tergantung metode yang 

digunakan guru. 

F. 

35. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

Ketika dalam pembelajaran 

siswa selalu diberikan 

pertanyaan, guru biasanya 

menunjuk siswa untuk diberikan 

pertanyaan, pertanyaan sesuai 

materi yang diajarkan. 

36. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Sabar ketika menghadapi siswa, 

karena setiap siswa mempunyai 

watak atau karakter yang 

berbeda-beda, tidak memberikan 

hukuman kepada siswa. 

37. Bagaimana cara guru merespon Guru sering menjawab 
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pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

pertanyaan siswa, memberikan 

pujian kepada siswa walaupun 

mungkin pertanyaannya kurang 

dimengerti. Tetapi guru berusaha 

membantu siswa untuk 

meperjelas pertanyaannya. 

38. Bagaimana cara guru menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

Berdasarkan metode 

pembelajaran yang digunakan 

guru. 

39. Bagaimana cara guru mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Selalu memperbaiki jawaban 

siswa atau meluruskan karena 

ada jawaban atau pertanyaan 

siswa susah dipahami sama 

teman-temannya, jadi guru itu 

memperbaiki maksud dari 

jawaban siswa. 

40. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Dengan menjawab pertanyaan 

dan membetulkan jawaban siswa 

dan selalu memuji atas jawabana 

yang diberikan siswa. 

G. 

41. 
Penialain dan Evaluasi 
Bagaimana cara guru menyusun alat 

penialain yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP? 

Itu ada daftar namanya saya lupa 

dan identifikasi nilai siswa, jadi 

misalnya siswa ini nilainy rata-

rata sekian sehingga siswa anak 

ini bisa kita ketahui potensi 

tingkat kecerdasannya bisa 

diperkirakan bahwa tingkat 

kecerdasannya berapa persen. 

42. Bagaimana cara guru melaksanakan 

penilaian dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian serta penilaian formal 

yang dilaksanakan sekolah, dan 

mengumumkan hasil serta 

impilkasinya kepada peserta didik, 

tentang tingkat pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang telah dan 

akan dipelajari? 

Itu namanya penilaian tingkat 

kelas, peningkatan kelas itu 

artinya siswa itu diidentifikasi 

tentang kemajuan belajarnya 

misalnya dalam satu minggu ini 

dilakukan evaluasi, apa ada 

peningkatan atau tidak. Kita 

senantiasa identifikasi siswa itu 

di dalam kelas, jadi cara 

identifikasinya itu ya biasa kita 

tanya-tanya, sehingga bisa 

diidentifikasi itu bahwa 

memiliki kemajuan di dalam 

proses belajar mengajar. 

43. Bagaimana cara guru dalam 

menganalisis hasil penilain untuk 

mengidentifikasi topik/kompetensi 

dasar yang sulit sehingga diketahui 

Diberikan evaluasi pada setiap 

siswa. 
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kekuatan dan kelemahan masing-

masing peserta didik untuk keperluan 

remedial dan pengayaan? 

44. Bagaimana cara bapak memanfaatkan 

masukan dari peserta didik dan 

mereflesikannya untuk meningkatkan 

pembelajaran untuk selanjutnya dan 

dapat membuktikannya melalui 

catatan, jurna pembelajaran, rancangan 

pembelajaran,  materi tambahan dan 

sebagainya? 

Setiap peserta didik apapun yang 

ditanyakan itu kita respon atau 

kita terima masukannya, karena 

siswa itu terkadang lebih banyak 

pengalamannya lagi daripada 

guru. Dengan kemajuan 

teknologi sekarang siswa itu 

lebih maju perkembangan 

daripada guru, seperti saya kalau 

masalah teknologi lebih maju 

siswa daripada saya, apapun 

yang disampaikan siswa itu kita 

terima, baik masalah pelajaran 

maupun kritikan kita terima. 

Bahwa ada juga siswa yang suka 

mengkritik jadi kita terima, 

seperti dalam kedisiplinan, 

seorang guru harus bisa melihat 

siswanya bagaimana bisa maju, 

cerdas, bagaimana bisa 

bermoral, beretika, punya sopan 

santun sehingga siswa itu bisa 

maju dan lebih baik. 

45. Bagaimana cara guru memanfaatkan 

hasil penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran 

yang akan dilanjutkan selanjutnya? 

Membuat rancangan 

pembelajaran yaitu RPP dan 

menggunakan metode 

pembelajaran ilmiah. Merancang 

tindakan apa yang akan 

dilaksanakan dalam suatu 

pembelajaran (PBM) yaitu 

dengan mengkoordinasikan 

komponen pembelajaraan, 

sehingga arah kegiatan tujuan, 

isi kegiatan atau materi, cara 

penyampaaian kegiatan serta 

mengukurnya evaluasi menjadi 

jelas dan sistematis. 

 

 

 

 

 



 

153 
 

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Siswa I 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   :  Lusi 

4. Hari/Tanggal                  : Minggu, 24 Januari 2021 

5. Jabatan                          : Siswa 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana guru mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Yaitu dengan cara 

mengembangkan pembelajaran 

dengan memperhatikan tuntunan, 

bakat, minat dan kebutuhan 

siswa, karena pada dasarnya 

siswa memiliki karakter yang 

berbeda-beda dari lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat 

dan lingkungan teman sebaya. 

2. Bagaimana guru memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Yaitu dengan cara mendorong 

siswa untuk mengembangkan 

daya pikir, mental, perasaan 

seorang siswa agar dapat 

mencapai tujuan dan ikut 

bertanggungjawab di dalamnya, 

membangkitkan perasaan 

diikutsertak  an dalam suatu 

organisasi. 

3. Bagaimana cara guru mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Yaitu dengan cara menggunakan 

bahasa verbal yang singkat dan 

jelas dan memperbolehkan siswa 

merekam penjelasan materi 

tersebut dan mengulangi materi 

pembelajaran di akhir kelas, 

menggunakan lampiran-lampiran 

visual ke file mengajar seperti 

gambar dan sangat membantu 

siswa dengan pendengaran. 

4. Bagaimana guru mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Yaitu dengan cara menjalin 

komunikasi baik kepada peserta 

didik dengan cara menegurnya 

dan menasehatinya. 

5. Bagaimana guru dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Yaitu dengan cara menciptakan 

suasana belajar yang dapat 

dinikmati oleh siswa. 

6. Bagaimana guru memperhatikan Ibu biasanya menentukan siswa 
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peserta didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

mana yang mengalami kesulitan 

belajar, menentukan bentuk 

kualitas dan kesulitan belajar itu 

dan menentukan faktor-faktor 

yang menyebabkan kesulitan 

belajar itu dan menetapkan 

prosedur pembelajaran yang 

sesuai. 

B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

Yaitu guru memberikan 

pemahaman materi dengan cara 

menguji masing-masing siswa 

secara acak. 

8. Bagaimana guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Yaitu dengan cara memberikan 

contoh kepada siswa-siswa dan 

menyuruh siswa tersebut untuk 

menjelaskan dan membuat 

simpulan. 

9. Bagaimana guru menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Yaitu guru lebih mengutamakan 

pemahaman dengan mengambil 

contoh dari kehidupan sehari-

hari. 

10. Bagaimana cara guru menggunakan 

teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Yaitu dengan menjadikan murid 

peserta yang aktif dan guru 

sering melibatkan diri untuk 

selalu membantu siswa dalam 

mencapai suatu hasil. 

11. Bagaimana cara guru mempersiapkan 

kegiatan pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

maupun proses belajar peserta didik? 

 

Yaitu guru menyiapkan 

materinya dan menyiapkan alat-

alat seperti sidol dan buku paket 

agar pembelajaran bisa berjalan 

dengan baik. 

12. Bagaimana guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya?  

Yaitu guru akan menyuruh siswa 

untuk membentuk kelompok 

belajar karena kelompok belajar 

juga bisa sangat membantu 

siswa yang belum/kurang 

pemahaman pembelajaran 

dengan sangat mudah dan baik. 

C. 

 
Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Guru itu dalam menyampaikan 

materi pembelajaran berdasarkan 
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13. Bagaiamana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran secara lengkap 

dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa 

mengerti tentang tujuannya? 

dengan rancangan yang telah 

disusun. 

 

 

14. Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Melakukan pembelajaran selalu 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca materi 

yang akan dipelajari terlebih 

dahulu dan setelah itu guru 

menjelaskan materi, setelah itu 

mencoba memberikan 

pertanyaan kepada siswa untuk 

memastika setiap siswa telah 

paham atas materi yang 

disampaikan. 

15. Bagaimana guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Guru akan membicarakan secara 

langsung kepada sisa tanpa 

bertele-tele dan selalu memberi 

motivasi kepada seiap siswa. 

16. Bagaimana guru dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Mengajak siswa bicara secara 4 

mata atau melakukan 

pendekatan kepada siswa yang 

bermasalah dan guru akan 

memberikan sanksi, pencerahan 

yang mana bisa menyakinkan 

siswa tersebut bahwa dia adalah 

siswa yang baik. 

17. Bagaimana cara guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dan 

mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 
 

Memberikan contoh kehidupan 

sehari-hari. 

18. Bagaimana guru melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Guru akan memberikan 

penjelasan yang sangat efektif 

dan jelas siswa dapat cepat 

mengerti penjelasan yang 

diberikan walaupun waktu 

terbatas. 

19. Bagaimana cara guru dalam mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Yang dilakukan guru adalah 

menentukan penataan ruang 

kelas, mengantisispasi kondisi 

kelas, memastikan siswa fokus, 

melakukan pembelajaran serius 

tapi santai. 

20. Bagaimana cara guru dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

yang dirancang dengan kondisi kelas? 

Membuat suasana pembelajaran 

yang berbeda, memperbanyak 

interaksi dengan siswa untuk 
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memancing ide setiap siswa, 

guru juga selalu menggunakan 

sifat humorisnya. 

21. Bagaimana guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Menyuruh siswa untuk bertanya 

terhada materi yang belum 

dimengerti. 

22. Bagaimana guru mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

Ibu selalu mengkoordinasikan 

materi-materi pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas berjalan dengan baik dan 

sampai ketujuan. 

23. Bagaimana guru  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Jarang menggunakan media 

pembelajaran. 

D. 

 

24. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 

Bagaimana cara guru menganalisis 

belajar siswa berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing? 

Mengadakan ulangan harian. 

 

25. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing? 

Menerapkan metode 

pembelajaran. 

26. Bagaimana cara guru merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas 

dan kemampaun berpikir kritis peserta 

didik? 

Memberikan tugas kepada siswa. 

27. Bagaimana guru secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Memberikan pemahaman yang 

lebih efektif lagi kepada siswa 

dan membuat suasana lebih 

santai dan tidak membuat 

suasana kelas menjadi tegang. 

28. Bagaimana guru mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Yaitu guru selalu mengetes 

kreativitasan siswa dalam bakat, 

minat atau selalu berusaha 

memunculkan kreativitas-

kreativitas siswa karena pada 

dasarnya seorang anak itu 
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mempunyai bakat dan minat 

mereka masing-masing. 

29. Bagaimana guru memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Guru selalu mengutamakan 

kenyamanan siswa dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaraa, jadi guru tidak 

melarang siswa belajar dengan 

cara mereka masing-masing 

yang penting masih batas wajar. 

30. Bagaimana cara guru memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Guru selalu terlihat ramah, baik 

kepada setiap siswa jadi 

otomatis sorang siswa akan 

merasa dia diperhatikan dan 

diperlakukan sangat baik kepada 

guru. 

E. 

31. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

Dalam memberikan pertanyaan 

selalu menggunakan bahasa-

bahasa yang sopan. 

32. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Dalam memberikan pertanyaan 

selalu menggunakan bahasa-

bahasa yang sopan. 

33. Bagaimana cara guru merespon 

pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

Merasa senang ketika diajukan 

pertanyaan oleh siswa dan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa yang bertanya dan akan 

menjawabnya dengan benara 

agar siswa merasa puas atas 

pertanyaannya. 

34. Bagaimana cara guru menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

Menyampaikan pembelajaran 

dengan sangat baik dan dengan 

ide-ide yang sangat bagus 

sehingga menumbuhkan 

kerjasama yang baik dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

35. Bagaimana cara guru mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

Tidak pernah membeda-bedakan 

pertanyaan siswa, selalu 

menghargai usaha setiap 

siswanya dalam melaksanakan 

pembelajara, jika ada seorang 
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pemahaman peserta didik? siswa yang mencoba mejawab 

kemudian lain jawabannya itu 

ialah seorang guru selalu 

mencoba membenarkan dan 

memberikan penjelasan yang 

tepat dan benar. 

36. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Selalu memberikan perhatian 

baik kepada setiap siswa baik di 

dalam maupun di luar jam 

pembelajaran, ibu selalu 

merespon baik setiap 

pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh setiap siswa. 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara Siswa 2 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   : Anjeni Juliana 

4. Hari/Tanggal                  : Senin, 25 Februari 2021 

5. Jabatan                          : Siswa 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana guru mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Yaitu mengamati siswa tersebut 

setiap proses belajar mengajar 

ataupun pada saat ujian. 

2. Bagaimana guru memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Tidak bosan memberikan 

kesempatan bertanya kepada 

para siswa. 

3. Bagaimana cara guru mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Biasanya ibu itu selalu menyuruh 

siswa yang memiliki kelainan 

fisik duduk di depan atau 

biasanya juga ibu selalu bertanya 

kepada siswa yang memiliki 

kelainan fisik. 

4. Bagaimana guru mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Biasanya ibu itu selalu memberi 

peringatan atau peraturan kepada 

siswa dalam pembelajaran, agar 

siswa tidak mengganggu siswa 

yang lain. 

5. Bagaimana guru dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Dengan mengasah kemampuan 

siswa dan selalu menjadikan 

kekurangan siswa sebagai 

perhatian yang lebih utama. 

6. Bagaimana guru memperhatikan 

peserta didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

Dengan cara memberikan 

perhatian khusus kepada siswa 

yang memiliki kelemahan fisik 

tertentu. 
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B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

Dengan membimbing siswa 

memahami secara rinci atau 

detail tiap-tiap materi yang ia 

terima. 

8. Bagaimana guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Dengan mereview dan 

menyertakan tugas untuk 

memastikan secara paham 

pelajaran yang diberikan. 

9. Bagaimana guru menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Dengan cara guru menjelaskan 

sesuai dengan perencanaan yang 

dibuat dan diterapkan dalam 

kegiatan proses belajar. 

10. Bagaimana cara guru menggunakan 

teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Ada banyak sekali cara guru 

untuk memotivasi kemampuan 

belajar, salah satunya dengan 

teknik pembelajaran yang tidak 

monoton. 

11. Bagaimana guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik? 

Menyampaikan meteri yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

12. Bagaimana cara guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya? 

Yaitu dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada 

siswa 

C. 

 

13. 

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaiamana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran secara lengkap 

dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa 

mengerti tentang tujuannya? 

Merencanakan pembelajaran 

terlebih dahulu. 
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14. Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Yaitu menjelaskan materi yang 

akan dibahas lalu memberikan 

setiap siswa kesempatan untuk 

bertanya. 

15. Bagaimana guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Menjelaskan kepada siswa jika 

setelah materinya telah selesai 

akan ada materi tambahan yang 

selanjutnya akan diberikan. 

16. Bagaimana guru dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Jika baru melakukan kesalahan 

biasanya diberikan peringatan 

terlebih dahulu, tetapi jika sudah 

tidak didengar lagi guru boleh 

memberikan sanksi. 

17. Bagaimana cara guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dan 

mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 
 

Menyesuaikan dengan 

lingkungan. 

18. Bagaimana cara guru melakukan 

aktivitas pembelajaran secara 

bervariasi dengan waktu yang cukup 

untuk kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Diberikan permainan, kemudian 

guru kan mengajarnya sesuai 

dengan waktu mengajar yang 

telah ditentukan. 

19.  Bagaimana cara guru mengelola kelas 

dengan efektif tanpa mendominasi 

atau sibuk dengan kegiatannya sendiri 

agar semua peserta didik dapat 

termanfaatkan secara produktif?  

Diberikan permainan, kemudian 

guru kan mengajarnya sesuai 

dengan waktu mengajar yang 

telah ditentukan. 

20. Bagaimana guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Memberikan waktu berbicara 

kepada siswa tersebut. 

21. Bagaimana cara guru memberikan 

banyak kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya, 

memperaktekkan dan berinteraksi 

dengan peserta didik lain.  

Memberikan waktu berbicara 

kepada siswa tersebut. 

22. Bagaimana guru mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

Di evaluasi. 
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pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

23. Bagaimana guru  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Jarang menggunakan media 

pembelajaran. 

D. 

 

24. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 

Bagaimana cara guru menganalisis 

belajar siswa berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk mengetahui 

tingkat kemajuan masing-masing? 

Melakukan evaluasi terhadap 

materi yang diajarkan. 

 

25. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing? 

Pendekatan dan model 

pembelajaran yang menarik. 

26. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreativitas dan 

kemampaun berfikir kritis peserta 

didik? 

Mengadakan praktikum 

sederhana. 

27. Bagaimana guru secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Memberikan waktu berbicara 

kepada siswa tersebut. 

28. Bagaimana guru mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Dilihat dari hasil belajar. 

29. Bagaimana guru memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Memberikan contoh-contoh soal 

kepada setiap siswa. 

30. Bagaimana cara guru memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Berusaha memberikan 

pemahanam kepada siswa 

sampai bisa mengerti materi 

pelajaran. 

E. 

31. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

Berusaha memberikan 

pemahanam kepada siswa 

sampai bisa mengerti materi 

pelajaran. 
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ide dan pengetahuan mereka? 

32. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Berusaha memberikan 

pemahanam kepada siswa 

sampai bisa mengerti materi 

pelajaran. 

33. Bagaimana cara guru merespon 

pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

Memperhatikan dan fokus pada 

pertanyaan yang diajukan siswa 

dan memperjelas pertanyaan 

siswa. 

34. Bagaimana cara guru menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

Membagi kelompok pada tiap-

tiap siswa. 

35. Bagaimana cara guru mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Jawaban kami diperbaiki ketika 

sulit dimengerti oleh siswa lain, 

ininya tidak dibiarkan salah 

tetapi diluruskan. 

36. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Memberikan jawaban atas 

pertanyaan siswa yang sesuai 

dengan konteks nyata. 
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara Siswa 3 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   :  Fajar Alam 

4. Hari/Tanggal                  : Selasa, 26 Januari 2020 

5. Jabatan                          : Siswa 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana guru mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Biasanya dengan memberikan 

pertanyaan kepada kami berupa 

tanya jawab, selalu sabar dan 

tidak memaksakan namun kita 

diberi nasihat. 

2. Bagaimana guru memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Guru tidak membeda-

membedakan siswa yang satu 

dan yang lain. 

3. Bagaimana cara guru mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Tidak ada siswa seperti itu di 

kelas kami. 

4. Bagaimana guru mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Dalam pembelajaran selalu 

menyampaikan peraturan dan 

yang melanggar dikenakan 

sanksi. 

5. Bagaimana guru dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Dengan mengasah kemampuan 

siswa dan selalu menjadikan 

kekurangan siswa sebagai 

perhatian yang lebih utama. 

6. Bagaimana guru memperhatikan 

peserta didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehimgga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

Biasa saja. 

B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

Praktek dan teori berdasarkan 

materi biologi yang akan 

dipraktikumkan dengan 

praktikum seadanya. 
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untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

8. Bagaimana guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembeajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Tidak ada sama sekali, mungkin 

cuman UTS dan UAS. 

9. Bagaimana guru menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Sangat baik dan saya sendiri 

paham tapi saat ini pembelajaran 

online saya tidak paham. 

10. Bagaimana cara guru menggunakan 

teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Saat ini saya belum merasakan 

motivasi dalam belajar. 

11. Bagaimana cara guru mempersiapkan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

maupun proses belajar peserta didik? 

Merencanakan pembelajaran. 

12. Bagaimana cara guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya? 

Diberi tahu untuk selalu belajar 

sama teman-temannya yang 

paham karena jam pelajaran 

hampir habis 

C. 

 

13. 

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran secara lengkap 

dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa 

mengerti tujuannya? 

Merencanakan pembelajaran 

terlebih dahulu 

 

14. Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Membagi buku paket atau 

lembaran kerja siswa yang 

disertai suatu materi yang harus 

kita pahami dulu. 
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15. Bagaimana guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Lain kali. 

16. Bagaimana guru dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Dikasi tau yang benar secara 

baik-baik. 

17. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

Tergantung materi yang 

diajarkan. 

18. Bagaimana guru melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Diberikan game ada seluruh 

pelajar di kelas 

19. Bagaimana cara guru dalam mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Kalau mengelola pembelajaran 

di dalam kelas biasa saja dan 

juga guru hanya mengelola 

kebersihan lingkungan. 

20. Bagaimana cara guru dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

yang dirancang dengan kondisi kelas? 

Disuruh diam. 

21. Bagaimana guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Menyuruh siswa unuk bertanya,  

sangat-sangat disarankan untuk 

bertanya. 

22. Bagaimana guru mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

Diakhir pembelajaran guru 

membagi kelompok dan 

menanyakan materi sebelumnya 

23. Bagaimana guru  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Saya tidak merasakan apa-apa. 
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D. 

 

24. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 
Bagaimana cara guru menganalisis 

belajar siswa berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing? 

Menganalisis kemampuan siswa 

dan keterampilan siswa. 

 

 

25. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing? 

Menerapkan model 

pembelajaran dengan membuat 

kartu soal. 

26. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreativitas dan 

kemampaun berfikir kritis peserta 

didik? 

Mengadakan praktikum 

sederhana. 

27. Bagaimana guru secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Dikasi buku paket meski di luar 

jam pelajaran. 

28. Bagaimana guru mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Bercerita dan bertanya. 

29. Bagaimana guru memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Saya tidak merasakan apa-apa 

30. Bagaimana cara guru memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Mendengarkan keluhannya dan 

ketidakpahamannya. 

E. 

31. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

Pertanyaannya sesuai dengan 

materi dan tidak melenceng, 

kemudian pertanyaannya baik-

baik saja. 

32. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

Menjawab pertanyaan siswa 

dengan bahasa yang mudah 

dipahami dan tidak berbelit-belit 
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tersebut? 

33. Bagaimana cara guru merespon 

pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

Entahlah, biasanya senyum 

mendengarkan pertanyaan siswa 

tapi yang jelas kalau ditanya 

jelas dijawab 

34. Bagaimana cara guru menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

Membagi kelompok pada tiap-

tiap siswa. 

35. Bagaimana cara guru mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Memberikan game dan 

pemahaman antar kelompok 

36. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Yang benar tidak direspon, yang 

salah diperbaiki dengan 

memperhatikan jawaban dari 

siswa yang benar. 
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Lampiran 7. Pedoman Wawancara Siswa 4 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   :  Wiwin 

4. Hari/Tanggal                  : Rabu, 27 Januari 2021 

5. Jabatan                          : Siswa 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana guru mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Diberikan sebuah pertanyaan, 

tanya jawab, kalau di luar kelas 

kami diajak berkomunikasi 

tentang keluhan dalam 

pembelajaran. 

2. Bagaimana guru memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Ibu itu menghargai pendapat 

siswa baik salah maupun benar. 

3. Bagaimana cara guru mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Guru tidak membeda-bedakan 

siswa yang satu dan yang lain. 

4. Bagaimana guru mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Dinasehati. 

5. Bagaimana guru dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Dengan mengasah kemampuan 

Suka diberikan tugas. 

6. Bagaimana guru memperhatikan 

peserta didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

Kalau di kelas saya, itu suka 

diajukan pertanyaan kepada 

siswa yang memiliki kelemahan 

fisik. 

B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

Dibagi kelompok kemudian 

kami disuruh berdiskusi sama 

teman. 
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melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

8. Bagaimana guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Ibu suka memberikan tugas. 

9. Bagaimana guru menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Kalau dikelas saya paham tapi 

kalau pembelajaran online saya 

tidak paham. 

10. Bagaimana cara guru menggunakan 

teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Jarang diberikan motivasi, 

apalagi dalam pembelajaran 

online, malahan saya tambah 

malas. 

11. Bagaimana cara guru melaksanakan 

pembelajaran yang saling terkait satu 

sama lain, dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik? 

Menjelaskan sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

12. Bagaimana cara guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya? 

Kami sering dibagi kelompok 

dan disuruh persentasi di depan. 

C. 

 

13.  

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaiamana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran secara lengkap 

dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa 

mengerti tentang tujuannya? 

Guru membuat RPP 

 

 

14. Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

Dibagikan buku. 

15. Bagaimana guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Disampaikan di akhir pelajaran 

bahwa ada materi tambahan 
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16. Bagaimana guru dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

Dinasehati 

17. Bagaimana cara guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dan 

mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 

Menerapkan metode 

pembelajaran dengan 

mengaitkan kehidupan sehari-

hari siswa. 

18. Bagaimana guru melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kemampuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Diberikan permainan. 

19. Bagaimana cara guru dalam mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Langsung diberikan tugas. 

20. Bagaimana cara guru dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

yang dirancang dengan kondisi kelas? 

Agar siswa fokus guru selalu 

memberikan perhatian. 

21. Bagaimana guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Dibagi kelompok diskusi dan 

disuruh membuat pertanyaan. 

22. Bagaimana guru mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

Diberikan pertanyaan mengenai 

materi sebelumnya. 

23. Bagaimana guru  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Ibu biasanya menggunakan 

papan tulis, spidol karena sarana 

dan prasarana di sekolah belum 

lengkap. 

D. 

 

24. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 

Bagaimana cara guru menganalisis 

belajar siswa berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing? 

Evaluasi tertulis maupun lisan 
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25. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing? 

Ibu menerapkan model 

pembelajaran yang menarik. 

26. Bagaimana cara guru merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas 

dan kemampaun berpikir kritis peserta 

didik? 

Memberikan tugas sesuai 

dengan materi yang diajarkan 

sekreatif mungkin. 

27. Bagaimana guru secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Dikasi buku paket meski di luar 

jam pelajaran. 

28. Bagaimana guru mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Biasa saja, biasa langsung dikasi 

tugas. 

29. Bagaimana guru memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Mengamati masing-masing 

siswa. 

30. Bagaimana cara guru memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Selalu melakukan interaksi 

kepada siswa termasuk siswa 

yang susah memahami materi 

yang disampaikan 

E. 

31. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

Menggunakan bahasa jelas 

sehingga mudah dijawab. 

32. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Menggunakan bahasa jelas 

sehingga mudah dijawab. 

33. Bagaimana cara guru merespon 

pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

Diberikan pujian atas pertanyaan 

yang diajukan. 

34. Bagaimana cara guru menyajikan Menjelaskan materi kemudian 
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kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

antara peserta didik? 

berdikusi dengan membagikan 

kelompok. 

35. Bagaimana cara guru mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Berusaha memperbaiki jawaban 

kami dan tidak menertawakan 

dan tidak diprotes. 

36. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Selalu senyum dan menanggapi 

pertanyaan siswa dan 

memberikan jawaban dengan 

baik sesuai fakta. 
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Lampiran 8. Pedoman Wawancara Siswa 5 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Wawancara         : Kompetensi Pedagogik 

3. Narasumber                   : Agustin Priana 

4. Hari/Tanggal                  : Rabu, 27 Januari 2021 

5. Jabatan                          : Siswa 

6. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

No Pertanyaan Tanggapan/ Respon 

A. 

 

1. 

Menguasai Karakteristik Peserta 

Didik 

Bagaimana guru mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap peserta 

didik?  

Dengan cara memperhatikan 

siswa tersebut pada saat 

menjawab pertanyaan ataupun 

pada saat ulangan. 

2. Bagaimana guru memastikan bahwa 

semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

Dengan cara memberikan tugas 

persentasi dan melakukan 

diskusi materi antara siswa 

dengan guru maupun siswa 

dengan siswa. 

3. Bagaimana cara guru mengatur kelas 

untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada peserta didik dengan 

kelainan fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda? 

Dengan cara memberikan tugas 

persentasi dan melakukan 

diskusi materi antara siswa 

dengan guru maupun siswa 

dengan siswa. 

4. Bagaimana guru mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut 

tidak merugikan peserta didik lain? 

Ditegur dengan cara yang baik, 

kalau kita masih melakukan 

maka di suruh maju di depan 

teman teman. 

5. Bagaimana guru dalam membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik? 

Dengan cara memberikan tugas 

latihan maupun tugas praktek. 

6. Bagaimana guru memperhatikan 

peserta didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti aktivitas 

pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, minder, 

dsb). 

Dengan cara memberikan 

perhatian khusus. 

B. 

 

 

7. 

Menguasai Teori Belajar dan 

Prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaimana cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk menguasai materi pembelajaran 

seusai usia dan kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

Ibu sering menguji kami di kelas 

misalnya dikasi pertanyaan. 
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pembelajaran dan aktivitas yang 

bervariasi? 

8. Bagaimana guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran tertentu 

dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut? 

Dengan cara memberikan tugas 

individu. 

9. Bagaimana guru menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang sesuai 

maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran? 

Menjelaskan sesuai dengan 

materi yang diajarkan, baik tapi 

kalau pembelajaran online sulit 

dimengerti. 

10. Bagaimana cara guru menggunakan 

teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik? 

Masih kurang dalam memotivasi 

siswa khususnya dalam belajar 

biologi. 

11 Bagaimana cara guru melaksanakan 

pembelajaran yang saling terkait satu 

sama lain, dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik? 

Berkomunikasi mengenai 

keterkaitan materi. 

12. Bagaimana cara guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya? 

Kami selalu diberikan 

pertanyaan terkait materi yang 

diajarkan dan selalu dibagi 

kelompok. 

C. 

 

13. 

Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

Bagaiamana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran secara lengkap 

dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa 

mengerti tentang tujuannya? 

Melaksanakan pembelajaran 

yang sesuai dengan rancangan 

yang telah disusun. 

 

 

14. 

Bagaimana guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa 

tertekan? 

 

Menjelaskan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan. 

15. Bagaimana guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta 

didik? 

Di akhir materi disampaikan 

bahwa ada materi tambahan. 

16. Bagaimana guru dalam menyikapi 

kesalahan yang dilakukan peserta 

didik sebagai tahapan proses 

Memberikan pemahaman lebih 

terhadap siswa yang melakukan 

kesalahan tetapi jika berulang 
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pebelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi? 

kali melakukan kesalahan bapak 

atau ibu memberikan sanksi. 

17. Bagaimana cara guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dan 

mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik? 

Sesuai model pembelajaran. 

18. Bagaimana guru melakukan aktivitas 

pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan usia 

dan tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian? 

Dengan memberikan permainan 

yang berkitan dengan materi 

yang akan diajarkan.  

19. Bagaimana cara guru dalam mengelola 

kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif? 

Memberikan tugas tersebut 

kepada ketua kelas. 

20. Bagaimana cara guru dalam 

menyesuakan aktivitas pembelajaran 

yang dirancang dengan kondisi kelas? 

Guru memberikan arahan di 

dalam kelas. 

21. Bagaimana guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lain? 

Selalu menjelaskan materi 

setelah itu diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya. 

22. Bagaimana guru mengatur 

pelaksanaan aktivitas pembelajaran 

secara sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. Sebagai 

contoh: saya menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman 

pesserta didik terhadap materi 

sebelumnya? 

Mengikut sesuai jadwal 

pelajaran. 

23. Bagaimana guru  menggunakan alat 

bantu ajar, dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Memanggil siswa untuk masuk 

ke ruang komuter dan 

menyajikan sebuah power point 

materi yang akan diajarkan. 

D. 

 

24. 

Memahami dan Mengembangkan 

Potensi Siswa 

Bagaimana cara guru menganalisis 

belajar siswa berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk mengetahui tingkat 

kemajuan masing-masing? 

Diberikan pertanyaan atau soal 

untuk dikerjakan. 

 

25. Bagaimana cara guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang 

Memancing kerativitas siswa 

melalui teknik pembelajaran. 
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mendorong peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing? 

26. Bagaimana cara guru merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas 

dan kemampaun berpikir kritis peserta 

didik? 

Membuat project dari praktikum 

27. Bagaimana guru secara aktif 

membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan 

perhatian kepada setiap individu? 

Diajak berkomunikasi. 

28. Bagaimana guru mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik? 

Memperhatikan absen dan sikap 

siswa ketika belajar. 

29. Bagaimana guru memberikan 

kesempatan belajar kepada peserta 

didik sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing? 

Dengan cara memberikan buku 

paket. 

30. Bagaimana cara guru memusatkan 

perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan? 

Selalu memperhatikan siswa. 

E. 

31. 
Komunikasi dengan Peserta Didik  
Bagaimana cara guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan 

ide dan pengetahuan mereka? 

Mengadakan persentase pada 

setiap kelompok yang telah 

ditentukan kemudiaan guru 

memberikan pertanyaan pada 

masing masing kelompok. 

32. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/respon 

tersebut? 

Mengadakan persentasi pada 

setiap kelompok yang telah 

ditentukan kemudiaan guru 

memberikan pertanyaan pada 

masing masing kelompok. 

33. Bagaimana cara guru merespon 

pertanyaan peserta didik secara tepat, 

benar, dan mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya? 

Dengan menjelaskan sesuai 

pemahaman guru tersebut dan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa lin untuk menambahkan 

jawaban tersebut. 

34. Bagaimana cara guru menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama yang baik 

Dengan cara membuat tugas 

kelompok. 
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antara peserta didik? 

35. Bagaimana cara guru mendengarkan 

dan memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik baik 

yang benar maupun yang dianggap 

salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik? 

Tidak menyalahkan jawaban 

tersebut tetapi memberikan 

pemahaman yang lebih agar bisa 

diterima oleh siswa. 

36. Bagaimana cara guru memberikan 

perhatian terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara lengkap 

dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik? 

Dengan memberikan contoh 

yang berkaitan langsung dengan 

kehidupan sehari-hari 
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Lampiran 9. Penilaian  Kepala Sekolah Terhadap Guru Biologi 1 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Penilaian             : Kompetensi Pedagogik 

3. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

Petunjuk penggunaan Penilaian 

1. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik guru 

2. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (✓)pada 

kolom yang sesuai. 

 

Keterangan: 

4  : Sangat Mampu (SM) 

3  : Mampu (M) 

2  : Kurang Mampu (KM) 

1  : Tidak Mampu (TM) 

 

Kategori Persentase 

76%-100% = Sangat Mampu 

51%-75%   = Mampu 

26%-50%   = Kurang Mampu 

1%-25%     = Tidak Mampu 

 

No 
Kompetensi 

Pedagogik 
Indikator 

Penilaian 

TM KM M SM 

1. 

 

Menguasai 

Karakteristik 

Peserta Didik 

 

Mengidentifikasi karakteristik 

belajar setiap peserta didik. 
  ✓  

Memastikan bahwa semua 

peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

  ✓  

Mengatur kelas untuk 

memberikan kesempatan 

belajar yang sama pada 

peserta didik dengan kelainan 

fisik dan kemampuan belajar 

yang berbeda. 

 ✓   

Mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku 

peserta didik untuk mencegah 

agar perilaku tersebut tidak 

merugikan peserta didik lain. 

  ✓  

Membantu mengembangkan 

potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik. 

  ✓  
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Memperhatikan peserta didik 

dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti 

aktivitas pembelajaran, 

sehimgga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, 

minder, dsb). 

  ✓  

Jumlah Total Skor 16 

2. 

 

Menguasai 

Teori Belajar 

dan Prinsip 

Pembelajaran 

yang Mendidik  

 

Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia dan 

kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas 

yang bervariasi. 

  ✓  

Memastikan tingkat 

pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran 

tertentu dan menyesuaikan 

aktivitas pembeajaran 

berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman tersebut. 

 ✓   

Menjelaskan alasan 

pelaksanaan 

kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya,  baik yang 

sesuai maupun yang berbeda 

dengan rencana, terkait 

keberhasilan pembelajaran. 

 ✓   

Menggunakan teknik untuk 

memotivasi kemauan belajar 

peserta didik. 

  ✓  

Merencanakan kegiatan 

pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik. 

  ✓  

Memperhatikan respon 

peserta didik yang 

belum/kurang memahami 

materi yang diajarkan dan 

menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan 

pembelajaran berikutnya. 

  ✓  

Jumlah Total Skor 16 
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3. 

 

Pengembangan 

Kurikulum 

 

Menyusun silabus yang 

sesuai dengan kurikulum. 
  ✓  

Merancang rencana 

pembelajaran yang sesuai 

dengan silabus. 

  ✓  

Mengikuti materi 

pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran. 

  ✓  

Memilih materi pembelajaran 

yang: a) sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, b) tepat dan 

mutakhir, c) sesuai dengan 

usia dan tingkat kemampuan 

belajar peserta didik, dan d) 

dapat dilaksanakn di kelas, e) 

sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

  ✓  

Jumlah Total Skor 12 

4. 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

yang Mendidik 

 

Melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun 

secara lengkap dan 

pelaksanaan aktivitas tersebut 

menginndikasikan bahwa 

guru mengerti tentang 

tujuannya. 

  ✓  

Melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses 

belajar peserta didik, bukan 

untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik 

merasa tertekan. 

  ✓  

Mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya 

materi tambahan) sesuai 

dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar peserta 

didik. 

  ✓  

Menyikapi kesalahan yang 

dilakukan peserta didik 

sebagai tahapan proses 

pebelajaran, bukan semata-

mata kesalahan yang harus 

dikoreksi. 

  ✓  
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Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai isi 

kurikulum dan 

mengaitkannya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari 

pesrta didik. 

  ✓  

Melakukan aktivitas 

pembelajaran secara 

bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai 

dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan 

mempertahankan perhatian. 

  ✓  

Mengelola kelas dengan 

efektif tanpa mendominasi 

atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar 

semua peserta dapat 

termanfaatkan secara 

produktif. 

  ✓  

Menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran yang dirancang 

dengan kondisi kelas. 

  ✓  

Memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya, 

memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta 

didik lain. 

  ✓  

Mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran secara 

sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. 

Sebagai contoh: saya 

menambah informasi baru 

setelah mengevaluasi 

pemahaman pesserta didik 

terhadap materi sebelumnya. 

  ✓  

Menggunakan alat bantu ajar, 

dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk 

meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

✓    

Jumlah Total Skor 31 
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5. 

 

Memahami 

dan 

Mengembangk

an Potensi 

Siswa 

 

Menganalisis hasil belajar 

berdasarkan segala bentuk 

penilaian terhadap setiap 

peserta didik untuk 

mengetahui tingkat kemajuan 

masing-masing. 

  ✓  

Merancang dan 

melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang 

mendorong peserta didik 

untuk belajar sesuai dengan 

kecakapan dan pola belajar 

masing-masing 

  ✓  

Merangcang dan 

melaksanakan aktivitas 

pembelajaran untuk 

memunculkan daya 

kreativitas dan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik. 

 ✓   

Secara aktif membantu 

peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan perhatian kepada 

setiap individu. 

  ✓  

Mengidentifikasi dengan 

benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik. 

  ✓  

Memberikan kesempatan 

belajar kepada peserta didik 

sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing. 

  ✓  

Memusatkan perhatian pada 

interaksi dengan peserta didik 

dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan 

  ✓  

Jumlah Skor Total 20 

6. Komunikasi 

Dengan 

Peserta Didik 

Menggunakan pertanyaan 

untuk mengetahui 

pemahaman dan menjaga 

partisipasi peserta didik, 

termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang 

menuntut peserta didik untuk 

menjawab dengan ide dan 

pengetahuan mereka 

  ✓  
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Memberikan perhatian dan 

mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta 

didik, tanpa menginterupsi, 

kecuali jika diperlukan untuk 

membantu atau 

mengklarifikasi 

pertanyaan/respon tersebut 

    

Merespon pertanyaan peserta 

didik secara tepat, benar, dan 

mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi 

kurikulum, tanpa 

mempermalukannya. 

  ✓  

Menyajikan kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama 

yang baik antara peserta 

didik. 

  ✓  

Mendengarkan dan 

memberikan perhatian 

terhadap semua jawaban 

peserta didik baik yang benar 

maupun yang dianggap salah 

untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik. 

  ✓  

Memberikan perhatian 

terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara 

lengkap dan relevan untuk 

menghilangkan kebingungan 

pada peserta didik. 

  ✓  

Jumlah Total Skor 15 

7. 

 

Penilaian dan 

Evaluasi 

 

Menyusun alat penialain yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti 

yang tertulis dalam RPP. 

  ✓  

Melaksanakan penilaian 

dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian serta penilaian 

formal yang dilaksanakan 

sekolah, dan mengumumkan 

hasil serta impilkasinya 

kepada peserta didik, tentang 

tingkat pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang 

telah dan akan dipelajari. 

  ✓  
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Menganalisis hasil penilain 

untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial dan 

pengayaan. 

  ✓  

Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

mereflesikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

untuk selanjutnya dan dapat 

membuktikannya melalui 

catatan, jurnal pembelajaran, 

rancangan pembelajaran,  

materi tambahan dan 

sebagainya. 

  ✓  

Memanfaatkan hasil penilaian 

sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang 

akan dilanjutkan selanjutnya 

  ✓  

Jumlah Total Skor 15 
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Lampiran 10. Penilaian  Guru Biologi 2 

 

1. Aspek                            : Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

2. Fokus Penilaian             : Kompetensi Pedagogik 

3. Lokasi                           : SMAN 1 Besulutu 

 

Petunjuk penggunaan Penilaian 

1. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik guru 

2. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (✓)pada 

kolom yang sesuai. 

 

Keterangan: 

4  : Sangat Mampu (SM) 

3  : Mampu (M) 

2  : Kurang Mampu (KM) 

1 : Tidak Mampu (TM) 

 

Kategori Persentase 

76%-100% = Sangat Mampu 

51%-75%   = Mampu 

26%-50%   = Kurang Mampu 

1%-25%     = Tidak Mampu 

 

No 
Kompetensi 

Pedagogik 
Indikator 

Penilaian 

TM KM M SM 

1. 

 

Menguasai 

Karakteristik 

Peserta Didik 

 

Mengidentifikasi karakteristik 

belajar setiap peserta didik. 
  ✓  

Memastikan bahwa semua 

peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran  

   ✓ 

Mengatur kelas untuk 

memberikan kesempatan 

belajar yang sama pada peserta 

didik dengan kelainan fisik dan 

kemampuan belajar yang 

berbeda 

  ✓  

Mengetahui penyebab 

penyimpanan perilaku peserta 

didik untuk mencegah agar 

perilaku tersebut tidak 

merugikan peserta didik lain 

  ✓  

Membantu mengembangkan 

potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik 

  ✓  
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Memperhatikan peserta didik 

dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti 

aktivitas pembelajaran, 

sehingga peserta didik tersebut 

tidak termarginalkan 

(terslisihkan, diolok-olok, 

minder, dsb). 

  ✓  

Jumlah Total Skor 20 

2. 

 

Menguasai 

Teori Belajar 

dan Prinsip 

Pembelajaran 

yang 

Mendidik  

 

Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menguasai materi 

pembelajaran seusai usia dan 

kemampuan belajarnya melalui 

pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas 

yang bervariasi. 

  ✓  

Memastikan tingkat 

pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran 

tertentu dan menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran 

berikutnya berdasarkan tingkat 

pemahaman tersebut. 

  ✓  

Menjelaskan alasan 

pelaksanaan kegiatan/aktivitas 

yang dilakukannya,  baik yang 

sesuai maupun yang berbeda 

dengan rencana, terkait 

keberhasilan pembelajaran. 

  ✓  

Menggunakan teknik untuk 

memotivasi kemauan belajar 

peserta didik 

  ✓  

Merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik. 

  ✓  

Memperhatikan respon peserta 

didik yang belum/kurang 

memahami materi yang 

diajarkan dan 

menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan 

embelajaran berikutnya. 

  ✓  

Jumlah Total Skor 18 
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3. 

 

Pengembang

an Kurikulum 

 

Menyusun silabus yang sesuai 

dengan kurikulum 
  ✓  

Merancang rencana 

pembelajaran yang sesuai 

dengan silabus 

  ✓  

Mengikuti materi pembelajaran 

dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran 

  ✓  

Memilih materi pembelajaran 

yang: a) sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, b) tepat dan 

mutakhir, c) sesuai dengan usia 

dan tingkat kemampuan belajar 

peserta didik, dan d) dapat 

dilaksanakn di kelas, e) sesuai 

dengan konteks kehidupan 

sehari-hari peserta didik 

  ✓  

Jumlah Total Skor 15 

4. 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

yang 

Mendidik 

 

Melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun 

secara lengkap dan 

pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa guru 

mengerti tentang tujuannya. 

  ✓  

Melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar 

peserta didik, bukan untuk 

menguji sehingga membuat 

peserta didik merasa tertekan. 

  ✓  

Mengkomunikasikan informasi 

baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia 

dan tingkat kemampuan belajar 

peserta didik. 

  ✓  

Menyikapi kesalahan yang 

dilakukan peserta didik sebagai 

tahapan proses pebelajaran, 

bukan semata-mata kesalahan 

yang harus dikoreksi. 

  ✓  

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai isi 

kurikulum dan mengaitkannya 

dengan konteks kehidupan 

sehari-hari pesrta didik. 

  ✓  

Melakukan aktivitas   ✓  
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pembelajaran secara bervariasi 

dengan waktu yang cukup 

untuk kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan usia dan 

tingkat kempuan belajar dan 

mempertahankan perhatian 

Mengelola kelas dengan efektif 

tanpa mendominasi atau sibuk 

dengan kegiatannya sendiri 

agar semua peserta dapat 

termanfaatkan secara produktif 

  ✓  

Menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran yang dirancang 

dengan kondisi kelas. 

  ✓  

Memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya, 

memperaktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta 

didik lain. 

  ✓  

Mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran secara sistematis 

untuk membantu proses belajar 

peserta didik. Sebagai contoh: 

saya menambah informasi baru 

setelah mengevaluasi 

pemahaman peserta didik 

terhadap materi sebelumnya 

  ✓  

Menggunakan alat bantu ajar, 

dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran 

✓    

Jumlah Total Skor 31 

5. 

 

Memahami 

dan 

Mengembang

kan Potensi 

Siswa 

 

Menganalisis hasil belajar 

berdasarkan segala bentuk 

penilaian terhadap setiap 

peserta didik untk mengetahui 

tingkta kemajuan masing-

masing 

   ✓ 

Merancang dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan 

kecakapan dan pola belajar 

masing-masing 

  ✓  
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Merangcang dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreativitas 

dan kemampuan berfikir kritis 

peserta didik 

  ✓  

Secara aktif membantu peserta 

didik dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan perhatian kepada 

setiap individu 

  ✓  

Mengidentifikasi dengan benar 

tentang bakat, minat, potensi 

dan kesulitan belajar masing-

masing peserta didik 

  ✓  

Memberikan kesempatan 

belajar kepada peserta didik 

sesuai dengan cara belajarnya 

masing-masing 

  ✓  

Memusatkan perhatian pada 

interaksi dengan peserta didik 

dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan 

informasi yang disampaikan 

  ✓  

Jumlah Skor Total  

6. Komunikasi 

Dengan 

Peserta Didik 

Menggunakan pertanyaan 

untuk mengetahui pemahaman 

dan menjaga partisipasi peserta 

didik, termasuk memberikan 

pertanyaan terbuka yang 

menuntut peserta didik untuk 

menjawab dengan ide dan 

pengetahuan mereka 

  ✓  

Memberikan perhatian dan 

mendengarkan semua 

pertanyaan dan respon peserta 

didik, tanpa menginterupsi, 

kecuali jika diperlukan untuk 

membantu atau mengklarifikasi 

pertanyaan/respon tersebut 

  ✓  

Merespon pertanyaan peserta 

didik secara tepat, benar, dan 

mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi 

kurikulum, tanpa 

mempermalukannya 

  ✓  
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menyajikan kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kerja sama 

yang baik antara peserta didik. 

  ✓  

Mendengarkan dan 

memberikan perhatian terhadap 

semua jawaban peserta didik 

baik yang benar maupun yang 

dianggap salah untuk 

mengukur tingkat pemahaman 

peserta didik. 

  ✓  

Memberikan perhatian 

terhadap pertanyaan peserta 

didik dan merespon secara 

lengkap dan relevan untuk 

menghilangkan kebingungan 

pada peserta didik. 

  ✓  

Jumlah Total Skor 15 

7. 

 

Penilaian dan 

Evaluasi 

 

Menyusun alat penialain yang 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti 

yang tertulis dalam RPP. 

  ✓  

Melaksanakan penilaian 

dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian serta penilaian 

formal yang dilaksanakan 

sekolah, dan mengumumkan 

hasil serta impilkasinya kepada 

peserta didik, tentang tingkat 

pemahaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dan 

akan dipelajari. 

  ✓  

Menganalisis hasil penilain 

untuk 

mengidentifikasitopik/kompete

nsi dasar yang sulit sehingga 

diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing 

peserta didik untuk keperluan 

remedial dan pengayaan. 

  ✓  
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Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik dan 

mereflesikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

untuk selanjutnya dan dapat 

membuktikannya melalui 

catatan, jurnal pembelajaran, 

rancangan pembelajaran,  

materi tambahan dan 

sebagainya. 

  ✓  

Memanfaatkan hasil penilaian 

sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang 

akan dilanjutkan selanjutnya. 

  ✓  

Jumlah Total Skor 18 
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Lampiran 11. Rekap Nilai Kompetensi Pedagogik Guru Biologi 

 

1.   Subiyanto, S.Pd 

a. Menguasai karakteristik peserta didik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 66,67%  (Mampu) 

b. Menguasai teori belajar dan prinsi-prinsip pembelajaran 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 66,67%  (Mampu) 

c. Pengembangan kurikulum 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

e. Memahami dan mengembangkan potensi 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 71,42%  (Mampu) 

f. Komunikasi dengan peserta didik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

g. Penilaian dan evaluasi 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

 

2.  Hardianti Supu, S.Pd 

a. Menguasai karakteristik peserta didik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
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Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 83, 33%  (Mampu) 

      b.   Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

       c.  Pengembangan kurikulum 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

d.   Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

e.   Memahami dan mengembangkan potensi siswa 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 78, 57%  (Mampu) 

f.   Komunikasi dengan peserta didik 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 

g.   Penilaian dan evaluasi 

Nilai kompetensi pedagogik guru biologi = 
 

 
        

Keterangan: n = Jumlah skor yang diperoleh 

                     N = Jumlah skor maksimal 

Nilai = 
  

  
        = 75%  (Mampu) 
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Lampiran 12. Silabus SMA Negeri 1 Besulutu 

 

Nama sekolah  : SMA NEGERI 1 BESULUTU 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Program  : X 

Semester  : 1 

Standar Kompetensi: : 1. Memahami hakikat Biologi  sebagai ilmu.                                                                                                         

Kompetensi 

Dasar 

Materi   Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

1.1 Meng-

identifikasi 

ruang lingkup 

Biologi. 

Ruang lingkup Biologi. 

o Biologi sebagai ilmu dan 

kedudukannya.              

Biologi  merupakan ilmu 

yang mengkaji makhluk 

hidup dengan segala 

permasalahannya. Biologi 

bagian dari sains yang 

memiliki karakteristik  yang 

sama dengan ilmu sains 

lainnya.  Ruang lingkup 

biologi meliputi objek 

biologi dan permasalahannya 

dari berbagai tingkat 

organisasi kehidupan (sel, 

jaringan, organ, sistem 

organ, individu,populasi, 

komunitas, ekosistem, 

biosfer).  Biologi 

menentukan perkembangan 

teknologi. 

 

Tatap Muka 

 Diskusi tentang karakteristik  ilmu 

biologi di antara ilmu sains lainnya 

 Melakukan pengamatan lapangan  

menemukan ruang lingkup   yang 

berkaitan dengan ilmu biologi. 

 

KMTT : 

 Menggali  dari berbagai sumber 

informasi tentang manfaat 

mempelajari ilmu biologi terkait 

dirinya dan lingkungannya dalam 

kehidupan.  

 Menganalisis kedudukan ilmu biologi 

dengan ilmu lain  dalam 

pengembangan iptek menggunakan 

diagram/charta keilmuan  melalui 

diskusi. 

 

 Menjelaskan karakteristik 

umum sains. 

 Menjelaskan karakteristik  

ilmu biologi. 

 Menjelaskan  apa yang dikaji 

(ruang lingkup) ilmu 

Biologi. 

 Menunjukkan kedudukan 

dan keterkaitan biologi 

dengan ilmu yang lain. 

 Membuat laporan hasil 

pengamatan lapangan dan 

hasil diskusi tentang ruang 

lingkup biologi. 

 Memberikan contoh manfaat 

mempelajari biologi. 

 Menjelaskan pentingnya 

biologi dalam perkembangan  

iptek. 

Rasa ingin tahu 

Kerja keras 

Jujur  

saling menghargai 

tanggungjawab 

kreatif 

inovatif 

Jenis tagihan: 

Tugas individu, 

tugas kelompok, 

observasi 

lapangan, 

ulangan. 

Bentuk 

instrumen: 

Produk (laporan 

hasil pengamatan 

dan diskusi), 

pengamatan unjuk 

kerja, pengamatan 

sikap, tes pilihan 

ganda,  tes uraian 

 

 

4 x 45’ 

 

 

Sumber:  

Biologi kls X  

Irnningtyas, 

Erlangga 

 

Bahan: 

LKS, Bahan 

Presentasi,gambar-

gambar/CD/ VCD 

objek biologi, 

charta/diagram 

keilmuan. 

1.2  Men-

deskripsi-kan 

objek dan per-

masalahan 

biologi pada 

berbagai 

tingkat 

Objek dan permasalahan 

biologi pada berbagai 

tingkat organisasi 

kehidupan. 

o Objek  Biologi.  

Kajian biologi  meliputi 

makhluk hidup dengan 

Tatap Muka 

 

 Menganalisis apa  saja yang menjadi 

objek biologi menggunakan berbagai 

gambar /charta/VCD/CD yang sesuai  

mulai dari molekul sampai bioma.  

 Menemukan permasalahan biologi 

 

 Memberikan contoh objek 

biologi pada tingkat molekul 

sampai sistem organ individu. 

 Memberikan contoh objek 

biologi pada tingkat individu 

sampai bioma. 

Rasa ingin tahu 

Kerja keras 

Jujur  

saling menghargai 

tanggungjawab 

kreatif 

Jenis Tagihan: 

Tugas Individu, 

Tugas kelompok, 

Performans, 

Ulangan. 

Bentuk  

instrumen: 

 

4 X 45’ 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Biologi kls X  

Irnningtyas, 

Erlangga 

Bahan: 

LKS, Bahan 

presentasi, Berbagai 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi   Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

organisasi 

kehidupan 

(molekul, sel, 

jaringan, 

organ, 

individu, 

populasi, 

ekosistem, dan 

bioma) 

segala permasalahannya, 

mulai dari individu (molekul, 

senyawa, sel, jaringan, 

organ, sistem organ), 

populasi, komunitas, 

ekosistem sampai bioma 

yang ditemukan pada lapisan 

bumi biosfer. 

o Masalah biologi pada 

berbagai tingkat 

organisasi kehidupan. 

Masalah biologi dapat  

terjadi pada tingkat molekul, 

senyawa, jaringan sampai 

bioma. Contoh pada tingkat  

organ seperti kanker kulit,  

patah tulang. Pada tingkat 

ekosistem, hampir punahnya 

badak bercula satu, 

berubahnya sawah menjadi 

pemukiman dll. 

o  Metoda ilmiah. 

Dalam mempelajari dan 

mengembangkan ilmu 

Biologi digunakan metoda 

ilmiah.  Para ilmuwan dalam 

menyelesaikan masalah 

harus mampu melakukan 

kerja ilmiah. 

melalui pengamatan kondisi 

lingkungan , dan mengusulkan 

alternatif pemecahan masalahnya 

dengan rencana penelitian sederhana 

melalui kerja kelompok. 

 Diskusi kelas  menemukan sistematika 

metoda ilmiah, bekerja dan bersikap 

ilmiah yang ditunjukkan seorang ahli. 

 

KMTT : 

 

 Menemukan contoh permasalahan 

biologi, dan upaya pemecahannya 

dengan menggunakan metoda ilmiah 

melalui kerja kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 Memberikan contoh masalah 

biologi pada berbagai tingkat 

organisasi kehidupan. 

 Mengusulkan alternatif 

pemecahan masalah biologi 

yang ditemukan dengan 

rencana  penelitian sederhana 

yang dapat dilakukan. 

 Mengidentifikasi urutan 

sistematika metoda ilmiah. 

 Menjelaskan  bekerja dan 

bersikap ilmiah yang 

ditunjukkan seorang ahli 

biologi. 

 Memberikan contoh 

pemecahan masalah biologi 

dengan metoda ilmiah. 

 Menjelaskan manfaat hasil 

pemecahan masalah dengan 

metoda ilmiah. 

 

inovatif Produk (laporan 

hasil analisis 

objek biologi, 

laporan hasil 

temuan masalah 

dan alternatif 

pemecahan 

masalah dengan 

rencana penelitian 

sederhana), 

pengamatan unjuk 

kerja, pengamatan 

sikap, tes pilihan 

ganda, tes uraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar tingkat 

organisasi 

kehidupan, 

CD/VCD objek 

biologi. 
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Standar Kompetensi: :   2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokkan makhluk hidup.                                                                               

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

2.1.Men-

deskripsi-

kan ciri-ciri, 

replikasi, 

dan peran 

virus dalam 

kehidupan. 

Virus 

o Ciri-ciri virus. 

Virus mempunyai ciri aselular , 

dapat dikristalkan,  dan hanya 

dapat berkembang biak pada 

sel-sel hidup. 

o Replikasi virus. 

Virus hanya dapat  

berkembangbiak pada sel atau 

jaringan hidup, antara lain pada 

bakteri, jaringan embrio, hewan, 

tumbuhan, maupun manusia. 

Proses replikasi virus 

berlangsung pada saat virus  

menempel pada sel inang 

hingga terbentuknya virus baru 

melalui daur lisis atau lisogenik. 

o Peranan virus dalam 

kehidupan. 

Virus dapat menguntungkan 

manusia , yaitu berperan 

sebagai vektor dalam rekayasa 

genetika.Virus dapat merugikan 

manusia karena  menimbulkan 

berbagai penyakit seperti 

Hepatitis, AIDS, Flu burung 

atau menyerang tumbuhan dan 

hewan  seperti Citrus Vein 

Phloem Desease (CVPD) pada 

tanaman jeruk, Tobacco Mozaic 

Virus (TMV) pada tembakau 

,dan New Castle Desease 

(NCD) pada ayam, dll 

Tatap Muka 

 Mengidentifikasi ciri-ciri virus 

berdasarkan referensi 

gambar/charta/foto dari buku-buku 

literatur. 

 Menganalisis struktur tubuh virus 

membandingkannya dengan makhluk 

hidup lain yang seluler prokariotik, 

seluler eukariotik dan yang 

multiselluler menggunakan 

gambar/foto. 

 Melakukan kajian literatur 

menemukan cara virus melakukan 

replikasi pada sel/jaringan hidup. 

 Menyimpulkan cara replikasi virus 

dari hasil kajian literatur melalui 

kegiatan  diskusi. 

 

KMTT : 

 Mencari informasi  tentang peran 

virus yang menguntungkan ataupun 

merugikan bagi kehidupan dari 

berbagai sumber media/buku  melalui 

penugasan.  

 Mengidentifikasi cara-cara 

menghindari bahaya virus, seperti 

influenza, AIDS, Hepatitis, Flu 

burung dll., melalui studi literatur atau  

kegiatan observasi lapangan ke 

Puskesmas/klinik terdekat  melalui 

penugasan kelompok. 

 

 

 Mengidentifikasi ciri-ciri 

virus. 

 Membedakan struktur virus 

dengan makhluk lainnya. 

 Menggambarkan struktur 

tubuh virus. 

 Menjelaskan cara replikasi 

virus. 

 Membuat charta replikasi 

virus. 

 Mengidentifikasi virus yang 

berbahaya dan merugikan. 

 Menjelaskan peran virus yang 

menguntungkan dan 

merugikan.  

 Mengkomunikasikan cara 

menghindari diri dari bahaya 

virus, seperti influenza, AIDS, 

Flu burung dll. 

Rasa ingin tahu 

Kerja keras 

Jujur  

saling menghargai 

tanggungjawab 

kreatif 

inovatif 

Jenis Tagihan: 

Tugas individu, 

tugas kelompok, 

performans, 

ulangan. 

Bentuk 

instrumen:: 

Produk (laporan  

cara replikasi 

virus, laporan 

peranan virus bagi 

kehidupan, 

laporan cara-cara 

menghindari 

bahaya virus),  

pengamatan sikap, 

tes pilihan ganda, 

tes uraian. 

 

 

 

 

 4X45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Biologi kls X  

Irnningtyas, 

Erlangga 

Bahan: 

LKS, Bahan 

Presentasi, 

gambar/charta/ foto 

berbagai macam 

virus dan berbagai 

makhluk hidup, 

manik-manik/bola 

pingpong/kayu dsb., 

lem 

 

 

2.2 

Mendeskrips

ikan ciri-ciri 

Archaeobac 

teria dan 

 Archaebacteria dan 

Eubacteria. 

o Ciri-ciri Archaebacteria dan 

Eubacteria. 

Organisme bersel tunggal 

Tatap Muka 

 

 Melakukan pengamatan sediaan  

mikroskopis bakteri. 

 Melakukan studi litertatur 

 

 Menjelaskan ciri-ciri 

archebacteria dan eubacteria  

 Membedakan ciri-ciri 

archebacteria dan eubacteria. 

Rasa ingin tahu 

Kerja keras 

Jujur  

saling menghargai 

tanggungjawab 

 

Jenis Tagihan: 

Tugas kelompok, 

Tugas indiviidu, 

Performans, 

 

6X45’ 

 

 

 

Sumber:  

Biologi kls X  

Irnningtyas, 

Erlangga 

Alat:  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

Eubacteria 

dan 

peranannya 

dalam 

kehidupan. 

(uniselular), prokariotik, tidak 

berklorofil, hidup bebas atau 

sebagai parasit. 

Umumnya Archaebacteria  

hidup di lingkungan yang 

ekstrim (misalnya : mata air 

panas, kawah,gambut). Dinding 

selnya tidak mengandung 

peptidoglikan. Eubacteria 

bersifat kosmopolit  diberbagai 

lingkungan. Dinding sel terdiri 

dari peptidoglikan 

o Perkembangbiakan 

Archebacteria dan 

Eubacteria. 

Berkembangbiak dengan cara 

membelah diri yang 

dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan seperti nutrisi, suhu 

dsb. 

o Peranan Archebacteria dan 

Eubacteria dalam 

kehidupan. 

Peran bakteri dalam kehidupan 

sangat luas.Dalam 

keseimbangan lingkungan 

berperan pada siklus 

biogeokimia(Nitrifikasi,denitrifi

kasi, penambat nitrogen 

dekomposer), Selain itu juga 

berperan dalam industri 

makanan seperti nata decoco, 

yoghurt,asinan sayur, dan  obat-

obatan(antibiotik)  

menemukan ciri-ciri koloni dan ciri-

ciri bakteri. 

 Melakukan kajian literatur  

menemukan cara bakteri 

berkembangbiak. 

 Membuat charta tahapan 

perkembangbiakan bakteri melalui 

kerja mandiri. 

 Mengidentifikasi dari berbagai 

sumber literatur menemukan peranan 

berbagai bakteri dalam kehidupan. 

 

 Menceritakan kembali cara 

mengisolasi bakteri. 

 Menjelaskan cara 

perkembangbiakan bakteri. 

 Membuat charta 

perkembangbiakan bakteri. 

 Menyebutkan berbagai 

peranan bakteri dalam 

kehidupan  

 

kreatif 

inovatif 

Ulangan 

Bentuk 

instrumen:: 

Produk (laporan 

hasil pengamatan, 

laporan hasil studi 

literatur, Charta 

perkembangbiaka

n bakteri),  

pengamatan unjuk 

kerja, pengamatan 

sikap, tes pilihan 

ganda, tes uraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mikroskop, kaca 

objek, kaca 

penutup, pembakar 

Bahan: 
LKS, Bahan 

Presentasi, gambar-

gambar makhluk 

hidup lain, sediaan 

mikroskopis bakteri. 

 

2.3 

Menyajikan 

ciri-ciri 

umum filum 

dalam 

kingdom 

Protista 

o Ciri-ciri umum Protista. 

Protista  merupakan organisme 

eukariot uniselular yang hidup 

soliter atau berkoloni. Protista 

dapat digolongkan menjadi 

Tatap Muka 

 

 Melakukan kajian literatur 

menemukan ciri-ciri umum protista 

dan berbagai golongan nya (mirip 

jamur, mirip alga, mirip  hewan) 

 Mendeskripsikan ciri-ciri  

umum Protista berdasarkan 

pengamatan. 

 Mengenali protista 

berdasarkan ciri-ciri 

morpologinya. 

Rasa ingin tahu 

Kerja keras 

Jujur  

saling menghargai 

tanggungjawab 

kreatif 

Jenis tagihan: 

Tugas kelompok,  

tugas mandiri, 

performans, 

ulangan. 

 

6X45’ 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Biologi kls X  

Irnningtyas, 

Erlangga 

 

Alat: 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

Protista, dan 

perannya 

bagi 

kehidupan. 

protista mirip hewan (Protozoa), 

protista mirip tumbuhan (Algae) 

dan protista mirip jamur (jamur 

lendir/Slime Mold). Bentuk  

tubuh organisme golongan 

protista amatlah beragam. 

 Ciri-ciri umum Protista 

mirip jamur (jamur lendir/ 

Slime Mold) selnya 

memiliki inti lebih dari satu 

, bersifat amuboid 

(Myxomicotina) atau 

berflagel (Oomycotina), 

heterotrof,menghasilkan 

spora, parasit atau pengurai. 

 Ciri-ciri umum Protista 

mirip tumbuhan (Alga) . 

Alga merupakan organisme  

uniselular kecuali Alga 

coklat dan merah,  

fotosintetik , ada yang 

mikroskopis dan 

makroskopis, ,hidup di air 

tawar atau air laut, Pigmen 

lain yang dimiliki alga 

selain  klorofil adalah 

karotenoid 

fikosantin,fikoeritrin, 

 Ciri-ciri umum Protista 

mirip hewan (Protozoa) 

organisme uniselular , 

soliter atau berkoloni, 

mikroskopis, heterotrof, 

hidup bebas atau parasit , 

alat gerak berupa 

pseudopodia, siliaatau 

flagela 

o Peranan protista dalam 

kehidupan. 

Peran menguntungkan antara 

melalui kerja kelompok. 

 Melakukan pengamatan mikroskopis 

air kolam, air rendaman jerami dll., 

menemukan karakteristik protista 

lainnya. 

 Membandingkan hasil pengamatan 

dengan gambar/charta/foto/film 

berbagai jenis organisme golongan 

Protista  

 Melakukan kajian literatur cara-cara 

perkembangbiakan  Protista  

 Membuat charta berbagai cara 

perkembangbiakan dan daur 

organisme golongan Protista. 

 

KMTT : 

 

 Menggali informasi dari berbagai 

sumber literatur/media peranan 

protista bagi kehidupan melalui tugas 

mandiri di rumah.  

 Membedakan organisme 

Protista mirip jamur,, mirip 

tumbuhan, dan mirip hewan 

berdasarkan pengamatan. 

 Menjelaskan dasar 

pengelompokkan organisme 

protista mirip jamur, mirip 

tumbuhan dan mirip hewan. 

 Menjelaskan cara-cara 

perkembangbiakan organisme 

Protista. 

 Membuat Charta cara-cara 

perkembangbiakan  dan daur 

organisme Protista. 

 Memberi contoh peranan 

protista bagi kehidupan. 

 Mengidentifikasi protista 

yang 

menguntungkan/merugikan 

bagi kehidupan manusia. 

 

 

 

inovatif Bentuk 

instrumen: 

Produk (laporan 

kajian litertatur, 

laporan hasil 

pengamatan 

mikroskopis), 

pengamatan unjuk 

kerja, pengamatan 

sikap, tes pilihan 

ganda dan tes 

uraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskop, gelas 

kimia, pipet, kaca 

objek, kaca 

penutup. 

 

 

Bahan: 

LKS, bahan 

presentasi, air 

kolam, air rendaman 

jerami, 

gambar/charta/ 

foto/film protista 

dan organisme lain. 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

lain sebagai sumber makanan 

yang bernilai gizi tinggi 

,sebagai bahan obat-obatan dan 

kosmetika, pupuk. Peran 

merugikan dari protista yaitu 

menjadi sumber penyebab 

penyakit (Tidur, malaria, 

keputihan dll). 

2.4 Men-

deskripsi-

kan ciri-ciri 

dan jenis-

jenis jamur 

berdasar-kan 

hasil 

pengamat-

an, 

percobaan, 

dan kajian 

literatur 

serta 

peranannya 

bagi 

kehidupan. 

Jamur (Fungi) 

o Ciri-ciri jamur. 

Jamur  merupakan organisma 

eukariotik, bersifat uniselular 

atau multiselular, dengan 

dinding sel dari glukan , 

mannan, dan kitin,  tidak 

berklorofil, memperoleh nutrisi 

dengan menyerap, berkembang 

biak secara aseksual dan 

seksual.  

o Pengelompokan jamur. 

Jamur dikelompokkan menjadi  

4 golongan, antara lain : 

Zygomycotina membentuk 

zygospora hasil pembiakan 

secara kawin; Ascomycotina 

membentuk spora generatif di 

dalam askus; Basidiomycotina 

membentuk spora generatif 

pada basidium dan umumnya 

memiliki tubuh buah berukuran 

besar; Deuteromycotina 

membentuk spora secara 

vegetatif dan belum diketahui 

fase kawinnya.Bentuk 

pengelompokkan lain pada 

jamur adalah Khamir(jamur 

uniselular, memperbanyak diri 

dengan budding), Kapang 

Tatap Muka: 
 Melakukan pengamatan morfologi 

mikroskopis dan makroskopis (khamir 

dan kapang). 

 Melakukan pengamatan tubuh buah 

jamur makroskopis (cendawan). 

 Mengidentifikasi struktur tubuh jamur 

dari berbagai golongan berdasarkan 

hasil pengamatan. 

 Mengidentifikasi melalui kajian buku 

literatur menemukan dasar 

pengelompokkan jamur. 

 Melakukan kajian dari buku literatur 

tentang cara-cara reproduksi  jamur  

dari berbagai golongan. 

 Membuat charta  daur hidup jamur 

dari berbagai golongan. 

 Menganalisis perbedaan spora 

vegetatif dan generatif  dari berbagai 

golongan. 

 Menggali informasi dari berbagai 

sumber literatur/media peranan jamur 

bagi kehidupan (tugas mandiri). 

PT: 

 Melakukan percobaan fermentasi 

makanan dengan jamur, seperti tape 

ketan, tape singkong, tempe dll. 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan ciri-ciri umum 

Phillum dalam Kingdom 

Fungi. 

 Menjelaskan dasar 

pengelompokkan Fungi. 

 Menggambarkan struktur 

tubuh jamur dari berbagai 

golongan. 

 Membedakan berbagai 

golongan jamur  berdasarkan 

ciri-ciri morfolginya. 

 Menjelaskan cara-cara 

perkembangbiakan yang 

ditemukan pada berbagai 

golongan jamur. 

 Membedakan spora vegetatif 

dan generatif berbagai 

golongan jamur. 

 Membuat charta siklus hidup 

jamur dari berbagai golongan. 

 Membuat laporan tertulis hasil 

pengamatan jenis-jenis jamur 

di lingkungan sekitarnya 

(dengan foto/gambarnya). 

 Menyajikan data contoh peran 

jamur bagi kehidupan. 

 

 Membuat  makanan dari hasil 

fermentasi jamur. 

 

Rasa ingin tahu 

Kerja keras 

Jujur  

saling menghargai 

tanggungjawab 

kreatif 

inovatif 

Jenis tagihan: 

Tugas individu, 

tugas kelompok, 

performans, 

ulangan. 

Bentuk tagihan: 

Produk (laporan 

hasil pengamatan, 

hasil identifikasi 

struktur tubuh 

jamur dari 

berbagai 

golongan), 

pengamatan unjuk 

kerja, pengamatan 

sikap. 

 

6 X 45’ 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Biologi kls X  

Irnningtyas, 

Erlangga 

Alat: 

Mikroskop, kaca 

objek, kaca 

penutup, pipet, 

gelas kimia,   

Bahan: 

LKS, Bahan 

Presentasi,  jamur 

mikroskopis dan 

jamur makroskopis.  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 
Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

(jamur bermiselium), Cendawan  

o Reproduksi jamur. 

Jamur berkembangbiak dengan 

tunas (budding) dan 

spora(vegetatif dan generatif)  

o Peranan jamur dalam 

kehidupan. 

Peranan jamur dalam kehidupan 

sangat luas . Jamur berperan 

dalam keseimbangan 

lingkungan yaitu sebagai 

dekomposer,bersimbiosis 

dengan tanaman tertentu 

(mikoriza) dalam suplai unsur 

hara.Jamur juga sangat penting 

dalam fermentasi makanan dan 

obat-obatan. Jamur jenis 

cendawan ada yang beracun dan 

ada yang dapat dimakan  

Jamur jenis kapang ada yang 

menghasilkan aflatoksin.`Selain 

itu jamur juga dapat bersifat 

parasit pada tumbuhan, hewan,  

dan manusia. 

 

  

 

 

                                                                     Besulutu,   30 Juli 2019 

 

 

Mengetahui  

Kepala SMA Negeri 1 BESULUTU                                                                             Guru Mata Pelajaran 
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Drs.USMAN R., MM                                                                                       HARDIANTI SUPU, S.Pd 

            NIP. 19680403 2005021003                                                                                                          NIP. 198512252010012011 

 

 

 

Nama sekolah  : SMA NEGERI 1 BESULUTU 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Program  : XI 

Semester  : 1 

 
KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan 

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. 

 

KI 3 : 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

MATERI POKOK 

 

PEMBELAJARAN  

 

PENILAIAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

 

SUMBER BELAJAR 

1. Sel sebagai unit terkecil kehidupan, dan bioproses pada sel  
 

1.1. 

 

Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan fungsi 

sel, jaringan, organ penyusun 

sistem dan bioproses yang 

terjadi pada mahluk hidup. 

 

Sel 

 Komponen kimiawi 

penyusun sel. 

 Struktur dan fungsi 

bagian-bagian sel 

 Kegiatan sel sebagai 

unit structural dan 

fungsional mahluk 

hidup: 

 Transport  melalui 

 

Mengamati   

 Membaca literatur tentang komponen kimiawi 

penyusun sel, sebagai tugas kelompok dan 

mempresentasikan hasilnya  di depan kelas  

 Membaca literature atau berbagai sumber tentang 

struktur sel prokariot, sel tumbuhan dan sel hewan 

dengan hasil pengamatan menggunakan mikroskop 

electron. 

 

Menanya 

 

Tugas 

 Membuat model sel 

dan jaringan 

 

Observasi 

 Kerja ilmiah dan 

keselamatan kerja  

  

Portofolio 

 Laporan pengamatan 

 

5 minggu x 4JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku Siswa 

 Biologi Campbell 

 Untuk pengamatan Sel:  

mikroskop, kaca benda, kaca 

penutup,.metilen biru. 

 Gambar sel tumbuhan dan 

sel hewan hasil pengamatan 

dengan mikroskop elektron 

(CEM)  

 Internet 

1.2. Menyadari dan mengagumi 

pola pikir ilmiah dalam 

kemampuan mengamati 

bioproses. 

1.3. Peka dan peduli terhadap 
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permasalahan lingkungan 

hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan 

sebagai manisfestasi 

pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

 

membran 

 Sintesa protein 

untuk menyusun 

sifat morfologis dan 

fisiologis sel 

 Reproduksi sel 

sebagai kegiatan 

untuk membentuk 

morfologi tubuh dan 

memperbanyak 

tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan 

fungsional terkecil dari mahluk hidup? 

 Apa ada perbedaan antara sel-sel penyusun makhluk 

hidup? 

 Proses apa yang terjadi pada sel? 

 

Pengumpulan Data (Eksperimen /Eksplorasi) 

 Mengkaji  literatur tentang konsep sel sebagai unit 

terkecil , struktural dan fungsional dari mahluk hidup, 

yaitu : struktur/susunan sel, aktivitas sel , seperti 

transport trans membran, sintesa protein dalam 

hubungannya dengan pembentukan sifat struktural dan 

fungsional serta reproduksi dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan sel. 

 Melakukan pengamatan mikroskop sel epithel pipi (sel 

hewan) dan umbi lapis bawang merah (sel tumbuhan) 

dan membandingkan hasil pengamatan mikroskopis 

dengan gambar hasil pengamatan mikroskop electron  

 Melakukan pengamatan proses defusi, osmosis dengan 

menggunakan umbi kentang, batang kangkung atau 

sledri  

 Melakukan pengamatan proses mitosis pada akar 

bawang atau preparat jadi. 

 

Mengasosiasikan 

 Mendiskusikan secara berkelompok untuk 

membandingkan hasil kedua pengamatan dengan 

mikroskop cahaya dan mikroskop elektron  dan 

menyimpulkan hasilnya tentang konsep: Komponen 

kimia sel; struktur sel hewan dan tumbuhan yang 

bersifat mikroskopis dan ultra mikroskopis; aktivitas 

sel.  

 

Mengkomunikasikan 

 Menyusun laporan dalam bentuk: gambar, tabel aporan 

praktikum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 Konsep sel, 

jaringan, bioproses 

pada sel (transpor 

antar sel, sintesis 

protein dan 

reproduksi pada 

sel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alat dan bahan yang 

diperlukan sesuai dengan 

pengamatan yang dilakukan. 

 Misalnya: 

Untuk pengamatan Sel:  

mikroskop, kaca benda, kaca 

penutup,.metilen biru. 

Untuk transport trans 

membran : 

 Beaker glas, timbangan, 

pengaduk, larutan 

gula/garam dengan berbagai 

konsentrasi, umbi kentang, 

batang kangkung/sledri/usus 

sapi. 

Untuk pengamatan proses 

mitosis  

 Mikroskop, kaca benda, 

kaca penutup kaca arloji, 

pinset, larutan garam 

fisiologis, zat warna 

acetocarmine, lampu bunsen 

 

 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data dan 

fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, 

berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif 

dalam dalam setiap tindakan 

dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di 

dalam kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium. 

2.2. Peduli terhadap keselamatan 

diri dan lingkungan dengan 

menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat 

melakukan kegiatan 

pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di 

lingkungan sekitar 

3.1. Memahami  tentang 

komponen kimiawi penyusun 

sel, ciri hidup pada sel yang 

ditunjukkan oleh struktur, 

fungsi dan proses yang 

berlangsung di dalam sel 

sebagai unit terkecil 

kehidupan. 

3.2. Menganalisis berbagai proses 

pada sel yang meliputi: 

mekanisme transpor pada 
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membran, difusi, osmosis, 

transpor aktif, endositosis, 

dan eksositosis, reproduksi, 

dan sintesis protein sebagai 

dasar pemahaman bioproses 

dalam sistem hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Menyajikan 

model/charta/gambar/ yang 

merepresentasikan 

pemahamannya tentang 

struktur dan fungsi sel sebagai 

unit terkecil kehidupan. 

 

2. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan 

 

1.1. 

 

Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan fungsi 

sel, jaringan, organ penyusun 

sistem dan bioproses yang 

terjadi pada mahluk hidup. 

 

Struktur & Fungsi 

Jaringan pada 

tumbuhan  

 Jenis-jenis Jaringan 

pada tumbuhan. 

 Sifat totipotensi dan 

kultur jaringan.  

 Struktur dan fungsi 

jaringan pada 

tumbuhan. 

Struktur & Fungsi 

Jaringan pada Hewan  

 Struktur Jaringan Pada 

Hewan 

 Letak dan Fungsi 

Jaringan pada hewan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Mengamati iklan produk pemutih kulit yang 

menunjukkan lapisan kulit. 

 

Menanya  

 Apakah jaringan?  

 Apakah ada perbedaan setiap jaringan tubuh dan 

apakah ada karakter yang sama? 

 Bagaimana jaringan pada hewan dan tumbuhan? 

 

Mengumpulkan Data (Eksperimen/Eksplorasi)  

 Mengkaji literatur tentang struktur jaringan penyusun 

organ pada tumbuhan dari berbagai sumber berupa 

gambar dan keterangan  serta,  tentang struktur jaringan 

pembentuk organ pada tumbuhan yang lain (kormofita 

yang lain, lumut, tumbuhan paku dan 

Gymnospermae).serta sifat totipotensi pada jaringan 

sebagai bahan dasar kultur jaringan. 

 Mengkaji literatur tentang struktur jaringan penyusun 

organ pada hewan   dari berbagai sumber berupa 

gambar dan keterangan  serta,  tentang struktur  

penyusun jaringan terkait dengan fungsinya di dalam 

tubuh  hewan   

 Melakukan pengamatan mikroskopis berbagai jaringan 

tumbuhan  (preparat basah atau preparat jadi). 

 Melakukan pengamatan preparat jadi struktur jaringan 

vertebrata. 

 Mendiskusikan arti sifat-sifat jaringan 

 

Tugas 

 Membuat sablon, 

souvenir, dompet, 

tas dengan hiasan 

dari struktur 

jaringan pada 

tumbuhan dan 

hewan 

 

Observasi 

 Kerja ilmiah dan 

keselamatan kerja 

saat melakukan 

pengamatan 

 Pemahaman konsep 

berdasarkan tanya 

jawab selama 

proses 

pembelajaran 

 

Portfolio 

 Laporan 

Pengamatan 

 

Tes 

 Konsep tentang 

jaringan pada 

tumbuhan dan 

 

3 minggu x 4 JP 

 

 Buku siswa 

 Buku biologi Campbell 

 Sumber-sumber lain yang 

relevan 

 Gambar, charta, model. 

 Mikroskop,kaca benda, kaca 

penutup, silet,  

preparat/sediaan berbagai 

macam jaringan.  

 LKS 

 Gambar, charta, model 

 Mikroskop, preparat/sediaan 

jadi jaringan pada hewan 

vertebrata. 

1.2. Menyadari dan mengagumi 

pola pikir ilmiah dalam 

kemampuan mengamati 

bioproses. 

1.3. Peka dan peduli terhadap 

permasalahan lingkungan 

hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan 

sebagai manisfestasi 

pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data dan 

fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, 

berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif 
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dalam dalam setiap tindakan 

dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di 

dalam kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium. 

meristematis/embrional. Sifat pluripotensi, totipotensi 

dan polipotensi dikaitkan dengan dasar kultur jaringan.  

 

Mengasosiasikan 

 Melalui diskusi kelompok menyimpulkan hasil 

pengamatan tentang perbedaan jaringan penyusun 

akar, batang dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil  

dan mengaitkannya dengan hasil pengamatan 

mikroskopis sediaan/preparat jadi  yang dilakukan 

tentang   bentuk, letak dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan.  

 Menyimpulkan sifat totipotensi sebagai dasar 

pembuatan kultur jaringan.  

 Melalui diskusi kelompok menyimpulkan hasil 

pengamatan tentang   bentuk, letak dan fungsi jaringan 

pada hewan. 

 Mengaitkan struktur jaringan tumbuhan dan hewan 

dengan fungsinya. 

 Menganalisis kesalahan/kebenaran konseptual iklan 

kosmetik di media masyarakat secara kritis. 

 . 

Mengkomunikasikan  

Melaporkan hasil kesimpulan berupa gambar, table atau 

laporan tertulis atau mempresentasikannya di depan kelas 

tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan 

hewan. 

 

hewan, dan 

hubungannya 

dengan fungsinya 

dengan 

menunjukkan 

jaringan dapat 

menunjukkan 

fungsinya 

 Kosa kata baru 

dalam konsep 

jaringan tumbuhan 

dan hewan 

 

2.2. Peduli terhadap keselamatan 

diri dan lingkungan dengan 

menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat 

melakukan kegiatan 

pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di 

lingkungan sekitar. 

3.3. Menerapkan konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara 

struktur sel pada jaringan 

tumbuhan dengan fungsi 

organ pada tumbuhan 

berdasarkan hasil 

pengamatan. 

3.4. Menerapkan konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara 

struktur sel pada jaringan 

hewan dengan fungsi organ 

pada hewan berdsarkan hasil 

pengamatan. 

 

4.3. Menyajikan data tentang 

struktur anatomi jaringan 

pada tumbuhan berdasarkan 

hasil pengamatan untuk 

menunjukkan pemahaman 

hubungan antara struktur dan 

fungsi jaringan pada 

tumbuhan terhadap bioproses 

yang berlangsung pada 

tumbuhan. 

3. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem gerak 

 

1.1. 

 

Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan fungsi 

sel, jaringan, organ penyusun 

sistem dan bioproses yang 

terjadi pada mahluk hidup.  

 

Struktur dan fungsi 

tulang, otot dan sendi 

pada manusia. 

 Mekanisme  gerak. 

 Macam-macam gerak. 

 

Mengamati  

 Mengamati suatu gambar patah tulang.  

 

Menanya  

 Mengapa bisa terjadi patah pada tulang? 

 

Tugas 

 Membuat gambar 

ilustrasi tentang 

struktur dan fungsi 

sel penyusun 

 

3 minggu x 4 JP 

 

 Buku siswa 

 Buku biologi Campbell 

 Sumber-sumber lain yang 

relevan 

 LKS 
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1.2. Menyadari dan mengagumi 

pola pikir ilmiah dalam 

kemampuan mengamati 

bioproses. 

 Kelainan pada sistem 

gerak. 

 Teknologi yang 

mungkin untuk 

membantu kelainan 

pada sistem gerak 

 

 Apa penyusun tulang dan bagaimana hubungan antara 

penyusun dengan fungsinya? 

 

Mengumpulkan Data (Eksperimen/Ekplorasi)  

 Melakukan pengamatan struktur tulang dengan 

percobaan merendam tulang paha ayam dalam larutan 

HCl dan membandingkannya dengan tulang yang 

tidak direndam HCl untuk mendapatkan konsep 

struktur tulang keras dan tulang rawan dan hubungan 

HCl dengan calsium (Ca).  

 Melakukan percobaan pengamatan pengaruh garam 

fisiologis terhadap  kontraksi otot pada femur dan 

jantung katak.  

 Mendemonstrasikan berbagai cara kerja otot dan sendi 

dengan berbagai cara gerakan oleh beberapa siswa.  

 Membuat  awetan  rangka Ikan, Katak atau 

ayam/burung sebagai tugas mandiri ber kelompok. 

 Mengamati struktur sel penyusun jaringan tulang.  

 

Mengasosiasikan 

 Menhubungkan hasil pengamatan struktur tulang 

dengan pola makan rendah kalsium, proses menyusui 

dan menstruasi serta menyimpulkan fungsi kalsium 

dalam system gerak  

 Menghubungkan hasil pengamatan proses kontraksi 

otot femur dan jantung katak dikaitkan dengan 

berbagai gerakan yang dilakukan oleh manusia. 

 Menganalisis jenis gerakan dan organ gerak yang 

berfungsi dalam berbagai kegiatan gerak yang 

dilakukan/diperagakan, misalnya : lencang depan, 

membengkokan /meluruskan kaki/tangan, 

menggeleng/menunduk/menengadah, jongkok, 

menggeliat, menengadah dan menelungkupkan telapak 

tangan,   dll  

 Mengaitkan proses-proses gerak yang dilakukan 

dengan kelainan yang mungkin terjadi. 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan secara lisan hasil pembelajaran yang 

dilakukan dan mengevaluasi ketercapaian pemahaman 

diri tentang struktur dan fungsi sel pada jaringan 

penyusun tulang. 

 Menyusun laporan struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem geraksecara tertulis.  

 

jaringan pada 

sistem gerak. 

. 

Observasi 

 Kerja ilmiah dan 

keselamatan kerja 

siswa selama 

kegiatan 

pengamatan dan 

percobaan. 

 

Portofolio 

 Hasil laporan 

tertulis kemampuan 

menulis judul 

kelogisan dengan 

isi pembahasan 

. 

Tes 

 tes membuat 

gambar ilustrasi 

untuk menunjukkan 

pengusaan 

pemahaman tentang 

struktus sel 

penyusun organ 

tulang, otot, dan 

sendi 

 

 

 Rangka manusia, 

Tulang paha ayam, HCL, 

katak hijau hidup, bateray, 

rangkaian kabel listrik, statif, 

larutan ringer/garam 

fisiologis, gambar/charta 

1.3. Peka dan peduli terhadap 

permasalahan lingkungan 

hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan 

sebagai manisfestasi 

pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data dan 

fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, 

berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif 

dalam dalam setiap tindakan 

dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di 

dalam kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium. 

2.2. Peduli terhadap keselamatan 

diri dan lingkungan dengan 

menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat 

melakukan kegiatan 

pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di 

lingkungan sekitar. 

3.5.  Menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem 

gerak dan mengaitkan dengan 

bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan mekanisme 

gerak serta gangguan fungsi 

yang mungkin terjadi pada 

sistem gerak manusia melalui 
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studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

4.5. Menyajikan hasil analisis 

tentang kelainan pada struktur 

dan fungsi jaringan gerak 

yang menyebabkan gangguan 

sistem gerak manusia melalui 

berbagi bentuk media 

presentasi. 
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Lampiran 13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)   

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Sekolah    : SMAN 1 Besulutu 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester   : X/Ganjil 

Materi Pokok   : Klasifikasi Makhluk Hidup 

Alokasi Waktu   : 3 Minggu x 3 Jam Pelajaran @45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan kawasan internasional”. 

 KI 3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3  Menjelaskan prinsip-prinsip 

klasifikasi makhluk hidup dalam lima 

kingdom  

 

3.3.1 Mengetahui pengertian klasifikasi lima 

kingdom 

3.3.2 Memahami dasar pengklasifikasian mahluk 

hidup  

3.3.3 Memahami sistem klasifikasi mahluk hidup 

dalam lima kingdom 

3.3.4 Menjelaskan ciri-ciri umum dalam 

klasifikasi mahluk hidup lima kingdom 

4.3  Menyusun kladogram berdasarkan 

prinsip-prinsip klasifikasi makhluk 

hidup 

 

4.3.1 Mengelompokkan gambar mahluk hidup 

berdasarkan prinsip klasifikasi lima kingdom 

4.3.2 Menghubungkan setiap gambar mahluk 

hidup berdasarkan kelompok klasifikasinya 

4.3.3 Mempresentesikan kladogram berdasarkan 

prinsip-prinsip klasifikasi mahluk hidup 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Mengetahui pengertian klasifikasi lima kingdom 

2. Memahami dasar pengklasifikasian mahluk hidup  

3. Memahami sistem klasifikasi mahluk hidup dalam lima kingdom 

4. Menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi mahluk hidup lima kingdom 

5. Mengelompokkan gambar mahluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi lima kingdom 

6. Menghubungkan setiap gambar mahluk hidup berdasarkan kelompok klasifikasinya 

7. Mempresentesikan kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi mahluk hidup 

 

D. Materi Pembelajaran 

Klasifikasi Makhluk Hidup 
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• Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

• Dasar klasifikasi makhluk hidup  

• Kunci determinasi sederhana  

• Kladogram (pohon filogeni) 

• Sistem klasifikasi makhluk hidup: takson, binomial nomenklatur 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific 

Metode  : Diskusi dan Eksperimen 

Model  : Discovery Learning 

 

F. MediaPembelajaran 
 Media :  

 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

 Lembar penilaian 

 Laboratorium biologi dan sarananya (peralatan yang akan dipakai selama satu tahun 

ajaran) 

 Daftar peralatan di lab biologi 

 Lembar tata tertib keselamatan kerja laboratorium biologi 

 Lembar kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh setiap siswa aspek 

keselamatan kerja 

 Contoh laporan tertulis 

 Bahan Presentasi 

 

 Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

 Slide presentasi (ppt) 

 

G. Sumber Belajar : 

 Buku Biologi Kls X Kemdikbud 

 Buku lain yang menunjang 

 Multimedia interaktif dan Internet 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu :  

 Keanekaragaman Hayati 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 

dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit) 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topik materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi 

makhluk hidup  dengan cara : 

 Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Prinsip klasifikasi 

dan Dasar klasifikasi makhluk hidup . 

 

“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 

 Mengamati 

 Lembar kerja materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi 

makhluk hidup .  

 Pemberian contoh-contoh materi Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  untuk dapat dikembangkan peserta 

didik, dari media interaktif, dsb 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung). 

Membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan dengan Prinsip klasifikasi dan 

Dasar klasifikasi makhluk hidup . 

 Mendengar 

Pemberian materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk 

hidup  oleh guru. 

 Menyimak 

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 

materi pelajaran mengenai materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.  

 Menulis 
Peserta didik menulis resume tentang apa yang telah dibaca, diamati 

dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam membaca dan menulis 

(Literasi) 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya : 

 ? 

 ? 
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit) 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  yang sedang dipelajari dalam bentuk 

gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba 

menginterprestasikannya. 

 Membaca sumber lain selain buku teks 

Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Prinsip 

klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk hidup  yang sedang 

dipelajari. 

 Aktivitas 

Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami 

dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada 

guru berkaitan dengan materi Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  yang sedang dipelajari. 

 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 

Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Prinsip klasifikasi 

dan Dasar klasifikasi makhluk hidup  yang telah disusun dalam daftar 

pertanyaan kepada guru. 

 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

 Mendiskusikan 

Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 

buku paket mengenai materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi 

makhluk hidup . 

 Mengumpulkan informasi 

Mencatat semua informasi tentang materi Prinsip klasifikasi dan 

Dasar klasifikasi makhluk hidup  yang telah diperoleh pada buku 

catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

 Mempresentasikan ulang 

Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 

mempresentasikan materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi 

makhluk hidup  sesuai dengan pemahamannya. 

 Saling tukar informasi tentang materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 

sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 

metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 

pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 

orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING 

(BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 

pengamatan dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data dari Materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit) 

 Mengolahinformasi dari materi Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Prinsip 

klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk hidup . 

Verification  

(pembuktian) 
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 

hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber 

melalui kegiatan : 

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 

untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Prinsip klasifikasi dan 

Dasar klasifikasi makhluk hidup  berupa kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 

materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan tentanag 

materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk hidup  dan 

ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. 

 Bertanya atas presentasi tentang materi Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  yang dilakukan dan peserta didik lain 

diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :  

Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 

 Prinsip klasifikasi makhluk hidup 

 Dasar klasifikasi makhluk hidup 

 Menjawab pertanyaan tentang materi Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  yang terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan 

beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Prinsip 

klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk hidup  yang akan selesai 

dipelajari 

 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Prinsip klasifikasi dan 

Dasar klasifikasi makhluk hidup  yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit) 

individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran. 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk hidup  berlangsung, 

guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, 

rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa 

ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran tentang materi Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk 

hidup  yang baru dilakukan. 

 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup  yang baru diselesaikan. 

 Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 

mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran 

Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi makhluk hidup . 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan 

benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran Prinsip klasifikasi dan Dasar 

klasifikasi makhluk hidup . 

 Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Prinsip klasifikasi dan Dasar klasifikasi 

makhluk hidup  kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

PenilaianPembelajaran dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian (terlampir): 

a. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik 

sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. 

Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian 

sikap 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai BS JJ TJ DS 

1 … 75 75 50 75 275 68,75 C 

2 … ... ... ... ... ... ... ... 

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 

4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
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50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

- Penilaian Diri 

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, 

maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya 

sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya 

menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan 

kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang 

akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya Jadi, singkatnya format 

penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut Contoh format 

penilaian : 

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 

Selama diskusi, saya ikut 

serta mengusulkan 

ide/gagasan. 

50  

250 62,50 C 
2 

Ketika kami berdiskusi, 

setiap anggota 

mendapatkan kesempatan 

untuk berbicara. 

 50 

3 

Saya ikut serta dalam 

membuat kesimpulan 

hasil diskusi kelompok. 

50  

4 ... 100  

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 4 x 100 = 400 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (250 : 400) x 

100 = 62,50 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan 

dan keterampilan 

 

- Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya 

sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan 

maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan 

format penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya : 

Nama yang diamati  : ... 

Pengamat  : ... 

 

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 
Mau menerima pendapat 

teman. 
100  

450 90,00 SB 2 
Memberikan solusi 

terhadap permasalahan. 
100  

3 
Memaksakan pendapat 

sendiri kepada anggota 
 100 
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kelompok. 

4 Marah saat diberi kritik. 100  

5 ...  50 

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, 

sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 100 = 500 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 500) x 

100 = 90,00 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

 

- Penilaian Jurnal (Lihat lampiran) 

 

b. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda(Lihat lampiran) 

- Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 

Praktek Monolog atau Dialog 

Penilaian Aspek Percakapan 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Skala Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 25 50 75 100 

1 Intonasi     

   

2 Pelafalan     

3 Kelancaran     

4 Ekspresi     

5 Penampilan     

6 Gestur     

 

- Penugasan(Lihat Lampiran) 

Tugas Rumah 

a. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik 

b. Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka 

telah mengerjakan tugas rumah dengan baik 

c. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah 

dikerjakan untuk mendapatkan penilaian. 

 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian 

ujian keterampilan berbicara sebagai berikut: 

 

Instrumen Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 
Kesesuaian respon 

dengan pertanyaan 
    

2 
Keserasian pemilihan 

kata 
    

3 
Kesesuaian penggunaan 

tata bahasa 
    

4 Pelafalan     
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Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor 

maksimal dikali skor ideal (100) 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 
Penguasaan materi 

diskusi 
    

2 
Kemampuan 

menjawab pertanyaan 
    

3 
Kemampuan 

mengolah kata 
    

4 

Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

    

 

Keterangan : 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

- Penilaian Proyek(Lihat Lampiran) 

- Penilaian Produk(Lihat Lampiran) 

- Penilaian Portofolio 

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, 

PR, dll 

 

Instrumen Penilain 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1      

2      

3      

4      

 

2. Instrumen Penilaian (terlampir) 
a. Pertemuan Pertama 

b. Pertemuan Kedua 

 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai ketuntasan  belajar) 

akan dijelaskan kembali oleh guru materi “Ruang Lingkup Biologi”. Guru 

melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas 

individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada 

waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila 

masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran 

selesai). 
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CONTOH PROGRAM REMIDI 

 

Sekolah : ........................ 

Kelas/Semester : ........................ 

Mat Pelajaran : ........................ 

Ulangan Harian Ke : ........................ 

Tanggal Ulangan Harian : ........................ 

Bentuk Ulangan Harian : ........................ 

Materi Ulangan Harian : ........................ 

(KD/Indikator : ........................ 

KKM : ........................ 

 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Nilai 

Ulangan 

Indikator 

yang Belum 

Dikuasai 

Bentuk 

Tindakan 

Remedial 

Nilai 

Setelah 

Remedial 

Ket. 

1       

2       

3       

4       

dst,       

 

 

b. Pengayaan 

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi  

sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk soal-soal pengayaan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif atau aktivitas lain yang 

relevan dengan topik pembelajaran “Ruang Lingkup Biologi”. Dalam kegiatan ini, 

guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan. 

 Besulutu,  30 Juli 2019 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah SMAN 1 BESULUTU Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. Usman R., MM                                                                      Hardianti Supu, S.Pd 

NIP. 196804032005021003                                                          NIP. 198512252010012031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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(RPP) 
 

Sekolah    : SMA Negeri 1 Besulutu 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester   : XI / Ganjil 

Materi Pokok   : Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan 

Alokasi Waktu   : 3 Minggu x 4 Jam Pelajaran @45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

 KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam 

berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 

kawasan internasional”. 

 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3  Menganalisis keterkaitan antara 

struktur sel pada jaringan tumbuhan 

dengan fungsi organ pada tumbuhan 

 Mengidetifikasi jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan 

 Menjelaskan sifat totipotensi dan kultur 

jaringan 

 Menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan 

4.3  Menyajikan data hasil pengamatan 

struktur jaringan dan organ pada 

tumbuhan 

 Menyajikan data hasil pengamatan struktur 

jaringan dan organ pada tumbuhan 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Mengidetifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

 Menjelaskan sifat totipotensi dan kultur jaringan 

 Menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan 

 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan 

 

D. Materi Pembelajaran 

Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan  

• Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

• Sifat totipotensi dan kultur jaringan 

• Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan 

 

E. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Discovery Learning 

Metode  : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran 

 

F. Media Pembelajaran 

Media :  
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 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

 Lembar penilaian 

 LCD Proyektor 

 

Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

 

 

G. Sumber Belajar 

 Buku Biologi Siswa Kelas XI, Kemendikbud, Tahun 2016 

 Buku refensi yang relevan,  

 Lingkungan setempat 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 (4 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

●  Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan 

YME dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 

●  Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

●  Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Aperpepsi 

●  Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  

●  Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

●  Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

●  Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

●  Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 

dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

   

●  Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

●  Mengajukan pertanyaan 

Pemberian Acuan 

●  Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

●  Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 

●  Pembagian kelompok belajar 

●  Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti ( 150 Menit ) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topik materi Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

dengan cara : 
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→ Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

  Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 

→ Mengamati 

● Lembar kerja materi Jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan 

● Pemberian contoh-contoh materi Jenis-jenis jaringan 

pada tumbuhan untuk dapat dikembangkan peserta 

didik, dari media interaktif, dsb 

→ Membaca. 

  Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah 

dengan membaca materi dari buku paket atau buku-

buku penunjang lain, dari internet/materi yang 

berhubungan dengan Jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan 

→ Menulis 

  Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan 

terkait Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

→ Mendengar 

  Pemberian materi Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

oleh guru. 

→ Menyimak 

  Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 

tentang materi pelajaran mengenai materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

    

  untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan 

kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. 

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

  

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

→ Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

    

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

KEGIATAN LITERASI 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 

→ Mengamati obyek/kejadian 

  Mengamati dengan seksama materi Jenis-jenis jaringan 

pada tumbuhan yang sedang dipelajari dalam bentuk 

gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 

mencoba menginterprestasikannya. 

→ Membaca sumber lain selain buku teks 
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  Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan 

mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai 

sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang materi Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

yang sedang dipelajari. 

→ Aktivitas 

  Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum 

dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca 

yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan 

materi Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan yang sedang 

dipelajari. 

→ Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 

  Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi 

Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan yang telah disusun 

dalam daftar pertanyaan kepada guru. 

    

COLLABORATION (KERJASAMA) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

→ Mendiskusikan 

  Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas contoh dalam buku paket mengenai materi 

Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

→ Mengumpulkan informasi 

  Mencatat semua informasi tentang materi Jenis-jenis 

jaringan pada tumbuhan yang telah diperoleh pada 

buku catatan dengan tulisan yang rapi dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

→ Mempresentasikan ulang 

  Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau 

mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri 

Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan sesuai dengan 

pemahamannya. 

→ Saling tukar informasi tentang materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

    

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 

sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 

metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 

pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 

orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data)  

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL 

THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 

pengamatan dengan cara : 

→ Berdiskusi tentang data dari Materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 
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→ Mengolah informasi dari materi Jenis-jenis jaringan 

pada tumbuhan yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

→ Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 

materi Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

Verification 

(pembuktian)  
CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 

pada buku sumber melalui kegiatan : 

→ Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan tentang materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

    

antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalization (menarik 

kesimpulan)  
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

→ Menyampaikan hasil diskusi  tentang materi Jenis-jenis 

jaringan pada tumbuhan berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan. 

→ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

    

→ Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan tentanag materi  Jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan. 

→ Bertanya atas presentasi tentang materi  Jenis-jenis 

jaringan pada tumbuhan yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya. 

    

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

→ Menyimpulkan tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa :  

  Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang 

materi : 

  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 
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→ Menjawab pertanyaan tentang materi  Jenis-jenis 

jaringan pada tumbuhan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 

disediakan. 

→ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 

melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa 

berkaitan dengan materi  Jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan yang akan selesai dipelajari 

→ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi  Jenis-

jenis jaringan pada tumbuhan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang 

telah disediakan secara individu untuk mengecek 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Catatan : Selama pembelajaran  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan berlangsung, guru 

mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme,  disiplin, 

rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa 

ingin tahu, peduli lingkungan 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik : 

●  Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi  Jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan yang baru dilakukan. 

●  Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran  Jenis-jenis jaringan pada 

tumbuhan yang baru diselesaikan. 

●  Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus 

mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

●  Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa untuk materi pelajaran  

Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

●  Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja 

dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian tugas  

●  Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran  Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan 

kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian (terlampir) 

d. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik 

sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. 

Pengamatan langsung dilakukan oleh guru.  

No Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai BS JJ TJ DS 

1 Soenarto 75 75 50 75 275 68,75 C 

2  ... ... ... ... ... ... ... 

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 
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2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 

= 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

- Penilaian Diri 

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, 

maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya 

sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya 

menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi 

yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, 

dan merumuskan format penilaiannya Jadi, singkatnya format penilaiannya 

disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut Contoh format penilaian : 

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 

Selama diskusi, saya ikut 

serta mengusulkan 

ide/gagasan. 

50  

250 62,50 C 
2 

Ketika kami berdiskusi, 

setiap anggota 

mendapatkan kesempatan 

untuk berbicara. 

 50 

3 

Saya ikut serta dalam 

membuat kesimpulan hasil 

diskusi kelompok. 

50  

4 ... 100  

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 4 x 100 = 400 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (250 : 400) x 100 

= 62,50 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan 

dan keterampilan 

 

- Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya 

sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud 

dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format 

penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya : 

 

Nama yang diamati  : ... 

Pengamat  : ... 

 

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 
Mau menerima pendapat 

teman. 
100  450 90,00 SB 
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2 
Memberikan solusi 

terhadap permasalahan. 
100  

3 

Memaksakan pendapat 

sendiri kepada anggota 

kelompok. 

 100 

4 Marah saat diberi kritik. 100  

5 ...  50 

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, 

sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 100 = 500 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 500) x 100 

= 90,00 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

 

- Penilaian Jurnal (Lihat lampiran) 

 

e. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda (Lihat lampiran) 

- Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 

Praktek Monolog atau Dialog 

Penilaian Aspek Percakapan 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Jumla

h Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 25 50 75 100 

1 Intonasi     

   

2 Pelafalan     

3 Kelancaran     

4 Ekspresi     

5 Penampilan     

6 Gestur     

 

- Penugasan (Lihat Lampiran) 

Tugas Rumah 

a. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik 

b. Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka telah 

mengerjakan tugas rumah dengan baik 

c. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan 

untuk mendapatkan penilaian. 

 

f. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian 

ujian keterampilan berbicara sebagai berikut: 

 

Instrumen Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 
Kesesuaian respon dengan 

pertanyaan 
    

2 Keserasian pemilihan kata     

3 Kesesuaian penggunaan tata     
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No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

bahasa 

4 Pelafalan     

 

Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor 

maksimal dikali skor ideal (100) 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Penguasaan materi diskusi     

2 Kemampuan menjawab pertanyaan     

3 Kemampuan mengolah kata     

4 Kemampuan menyelesaikan masalah     

 

Keterangan : 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

- Penilaian Proyek (Lihat Lampiran) 

- Penilaian Produk (Lihat Lampiran) 

- Penilaian Portofolio 

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, 

dll 

 

Instrumen Penilain 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1      

2      

3      

4      

 

2. Instrumen Penilaian (terlampir) 

a. Pertemuan Pertama 

b. Pertemuan Kedua 

c. Pertemuan Ketiga 

 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka 

guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut : 

1) Jelaskan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara! 

2) Jelaskan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik 

Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian! 

3) Jelaskan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 

pemerintahan! 

 

CONTOH PROGRAM REMIDI 
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Sekolah : …………………………………………….. 

Kelas/Semester : …………………………………………….. 

Mata Pelajaran : …………………………………………….. 

Ulangan Harian Ke  : …………………………………………….. 

Tanggal Ulangan Harian : …………………………………………….. 

Bentuk Ulangan Harian : …………………………………………….. 

Materi Ulangan Harian : …………………………………………….. 

(KD / Indikator) : …………………………………………….. 

KKM : …………………………………………….. 

 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Nilai 

Ulangan 

Indikator 

yang 

Belum 

Dikuasai 

Bentuk 

Tindakan 

Remedial 

Nilai 

Setelah 

Remedial 

Keteranga

n 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

dst       

 

b. Pengayaan 

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut : 

1) Membaca buku-buku tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 

penyelenggaraan pemerintahan Negara yang relevan.  

2) Mencari informasi secara online tentang Nilai-nilai Pancasila dalam 

kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 

3) Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang Nilai-nilai 

Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 

4) Mengamati langsung tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 

penyelenggaraan pemerintahan Negara yang ada di lingkungan sekitar. 

 

  

 

 

Besulutu,  30 Juli 2019 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah SMAN 1 BESULUTU Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. Usman R., MM                                                                      Hardianti Supu, S.Pd 

NIP. 196804032005021003                                                          NIP. 198512252010012031 
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Lampiran 14. Surat Penelitian Balitbang 
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Lampiran 15. Surat telah Menyelesaikan Penelitian  

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 1 BESULUTU 
Jln.  Poros Kendari-Unaaha, Km.34, Kel. Besulutu  (93354) 

Website : sman1besulutu.net.       e-mail : sman1besulutu@gmail.com 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 

 Nomor : 421.3/ 38 / SMAN-023/2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama               : Drs. Usman R., MM                                                                       

NIP                  : 196804032005021003                                                           

Jabatan            : Kepala Sekolah 

Unit Kerja       : SMA Negeri 1 Besulutu 

 

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut: 

Nama             : Hadira. R 

NIM               : 17010108078 

Fakultas         : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan          : Tadris Biologi 

Universitas    : IAIN Kendari 

 

 Telah selesai melakukan penelitian di sekolah SMA Negeri 1 Besulutu, 

Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe mulai dari bulan November 2020 

sampai dengan bulan Februari 2021 dengan tujuan untuk memperoleh data guna 

untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

(S.Pd) dengan judul “Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Biologi SMA 

Negeri 1 Besulutu Kabupaten Konawe Tahun Ajaran 2020/2021”. 

 

 Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesunggunya untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

                                                                         Besulutu, 23 Februari 2021 

                                                                     Kepala Sekolah SMAN 1 Besulutu 

 

 

 

Drs. USMAN R., MM    

                                                                         NIP. 19680403 200502 1 003                                                                     
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Lampiran 16. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 17. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penyerahan surat kepada Wakasek Kesiswaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara kepada siswa SMAN 1 Besulutu 
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Gambar 3. Wawancara kepada siswa SMAN 1 Besulutu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara tertulis melalui whatsapp 
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Gambar 5. Wawancara tertulis dan dikirim melalui whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Wawancara kepada guru biologi 
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Gambar 7. Wawancara kepada guru biologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Wawancara kepada kepala sekolah SMAN 1 Besulutu 
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Gambar 9. Kegiatan mengajar dikelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Persiapan Ujian 
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Lampiran 18 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

 

 

 

A. IdentitasDiri 

1. Nama    : Hadira. R 

2. NIM    : 17010108078 

3. Tempat/ Tanggal Lahir : Bone, 18 Desember 2000 

4. Jenis Kelamin  : Perempuan 

5. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

6. Agama   : Islam 

7. Perguruan Tinggi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)   

Kendari 

8. Fakultas/Jurusan  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Tadris  

                                                Biologi 

9. Alamat   : DesaTinete, Kecamatan Aere, Kabupaten   

                                                Kolaka Timur 

10. Nomor HP   : 05146195351 

11. E-mail   : hadiradira2@gmail.com  

 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Ramang 

b. Ibu   : Rahma 

2. Nama Saudara Kandung  

a. Hasman 

 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri 1 Tinete 2011 

2. MTS Al-Furqan 2014 

3. SMA Negeri 1 Lambandia 2017 

 

Kendari, 26 Maret 2021 

Penulis,  

 

HADIRA. R 

NIM. 17010108078 

mailto:hadiradira2@gmail.com

