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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pengembangan pembelajaran seharusnya menggunakan strategi student 

center. Siswa diperankan sebagai pelaku aktif yang mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Pada pelaksanaan kurikulum 2013 hal tersebut belum berjalan 

sempurna. Temuan masalah yang muncul diantaranya adalah masih lemahnya 

proses pembelajaran yang mampu mewujudkan pembelajaran lebih berpusat 

pada aktivitas siswa dan ketuntasan hasil belajar. Menurut Daryanto (2017) 

untuk memberikan pengaruh pada hasil pembelajaran, guru seharusnya 

melakukan dua usaha yaitu memotivasi siswa dan memilih strategi 

pembelajaran yang tepat. 

Pada studi lainnya Widiarsa (2014) menyatakan dengan project based 

learning, siswa aktif mencari informasi, mensintesis informasi yang 

disumbangkan oleh tiap anggota kelompok sehingga sangat memungkinkan 

proses pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Siswa dapat meningkatkan 

keterlibatannya dalam belajar dengan menjadi sumber belajar bagi temannya 

yang lain dan guru bertindak sebagai fasilitator . 

 

B. KEGIATAN 

Program pembuatan best practice sebagai aplikasi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi lulusan. Unit pembelajaran 

yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran berikutnya 

yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari di proses pembelajaran di sekolah 

masing-masing. 

 

C . MANFAAT KEGIATAN 

I. Bagi peserta didik 

1) Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan 

ketrampilan dan proses kognitif. 

2) Pembelajaran yang diperoleh lebih menguatkan faktual, konseptual 

dan prosedural serta metakognitif 

3) Peserta didik dapat lebih komunikatif dan bekerjasama dengan peserta 

didik yang lain 

4) Peserta didik dapat mengaplikasikan materi pada kehidupan sehari-

hari 
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5) Peserta ddik memperoleh penguatan pendidikan karakter  

II. Bagi Guru 

1) Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi 

pada HOTS  

2) Meningkatkan motivasi guru untuk terus maju dan selalu memperbaiki 

diri dengan refleksi pada setiap akhir proses pembelajaran 

3) Menyiapkan guru agar pandai dalam proses pembelajaran berbasis IT 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

a. Untuk menginspirasi guru dalam mengembangkan materi dan 

melaksanakan pembelajaran dengan berorientasi pada kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. 

b. Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi 

pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(Higher Order Thinking Skills/HOTS). 

2. Sasaran 

a. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA untuk menerapkan 

sistem zonasi gugus atau rayon  

b. Unit pembelajaran yang dihasilkan dapat menginspirasi guru untuk 

mengembangkan materi dan proses pembelajaran dengan berorientasi 

pada kemampuan berpikir tingkat tinggi 

 

B. MATERI KEGIATAN 

Bahan atau materi kegiatan yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini 

adalah materi kelas X yaitu: 

No KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

3.5 Mengidentifikasi struktur, 

cara hidup, reproduksi dan 

peran bakteri dalam 

kehidupan 

3.5.1  Membandingkan ciri-ciri organisme 

prokariot    dengan organisme eukariot 

3.5.2  Membedakan ciri-ciri Eubacteria dan  

Archaebacteria 

3.5.3 Mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur 

bakteri 

3.5.4  Mengklasifikasi bakteri berdasarkan ciri- 

cirinya 

4.5 Menyajikan data tentang 

ciri-ciri dan peran bakteri 

dalam kehidupan 

4.5.1 Menyajikan gambar berbagai bentuk 

bakteri 

4.5.2 Melengkapi gambar bagian-bagian 

struktur  bakteri dengan keterangan yang 
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benar 

4.5.3 Melengkapi gambar berbagai bentuk 

bakteri  dengan keterangan 

 

 

C. METODE 

1) Proses pembelajaran menggunakan aspek HOTS, 5M, 4 dimensi pengetahuan 

dan kecakapan abad 21 

2) Penerapan pendekatan saintifik, pembelajaran abad 21 (4C), HOTS, integrasi 

literasi dan PPK dalam pembelajaran  

 

D. ALAT/INSTRUMEN 

Instrumen yang digunakan untuk praktik ini adalah 

1. Instrumen untuk mengamati pembelajaran berupa lembar observasi 

2. Instrumen untuk melihat hasil belajar siswa berupa evaluasi pada akhir 

pembelajaran dengan pilihan ganda 

 

E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

1. Waktu   :  Desember 2019 

2. Tempat kegiatan  : SMA Negeri 61 Jakarta 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 

Berbagai variasi upaya untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

harus terus ditemukan melalui berbagai penelitian. Salah satunya dengan 

memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Faktor eksternal yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan 

model pembelajaran discovery learning yang berbasis kemajuan era digital. 

Diharapkan melalui model pembelajaran discovery learning siswa dapat 

meningkatkan keterlibatannya dalam belajar dan merespon atas tanggapan 

orang lain sehingga dapat semakin mempertajam pemikiran, meningkatkan 

pemahaman dan selanjutnya diharapkan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini akan menjadi referensi bagi guru sehubungan masih banyaknya 

guru yang sering menerapkan metode ceramah dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

Salah satu trend era digital diantaranya adalah file pembelajaran dapat 

tersimpan di alat elektronik dan bersifat paperless. Cara efektif yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengunduh software tertentu pada PC, laptop 

bahkan handphone. Salah satu software open source yang mudah digunakan 

adalah sigil. Melihat kondisi saat ini kebanyakan siswa telah mempunyai 

handphone maka jika guru dapat membuat proses pembelajaran terhadap topik 

materi tertentu dengan software sigil diharapkan siswa dapat lebih intens, tekun 

belajar kapan saja dan dimana saja. Materi pelajaran biologi perlu 

divisualisasikan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Pemecahan 

masalah ini dapat difasilitasi dengan sigil, yang memuat  data berupa teks, 

gambar, dan video animasi. Discovery Learning, dengan sintaks:  

1) Pemberian rangsangan (Stimulation);  

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement);  

3) Pengumpulan data (Data Collection);  

4) Pengolahan data (Data Processing);  

5) Pembuktian (Verification), dan  

6) Menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018) 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa model pembelajaran project 

based learning siswa dapat meningkatkan keterlibatannya dalam belajar dan 

merespon atas tanggapan orang lain sehingga dapat semakin memperbaiki 

hasil belajar biologi siswa . 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan model Discovery Learning layak dijadikan model 

pembelajaran yang berorientasi student center  

2. Penyusunan RPP yang sistematis dan cermat, bukan hanya menghasilkan 

RPP yang mengasah keterampilan 4C namun juga untuk melatih literasi dan 

penguatan pendidikan karakter siswa  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil praktik dengan menggunakan model Discovery Learning, 

berikut disampaikan rekomendasi yang relevan 

1. Guru  dalam proses belajar mengajarnya tidak boleh hanya mengandalkan 

buku siswa maupun buku guru saja, tetapi harus mempunyai inovasi dan 

mengikuti trend era digital 

2. Peserta didik diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dalam belajar, tidak terbatas hanya pada hafalan saja.  

3. Sebagai pihak sekolah dapat memotivasi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang berorientasi HOTS sekaligus kecakapan abad 21  
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LAMPIRAN 1 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) 

 

Satuan Pendidikan   :  SMA Negeri 61 Jakarta 

Mata Pelajaran    :  Biologi 

Tema/Sub Tema   :  Kingdom Monera 

Kelas/ Semester   :  X MIPA/ 1 

Materi Pokok    :  Bakteri 

Alokasi Waktu   :  9 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

KI 1 :Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”. 

 

KI 2 : Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

 

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

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

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

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi  

 

 

No 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

 

3.5 

 

Kompetensi Pengetahuan 

Mengidentifikasi struktur, 

cara hidup, reproduksi dan 

peran bakteri dalam 

kehidupan 

 

 

 

3.5.1  Membandingkan ciri-ciri organisme 

prokariot     

          Dengan organisme eukariot 

3.5.2  Membedakan ciri-ciri Eubacteria dan 

          Archaebacteria 

3.5.3  Mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur 

bakteri 

3.5.4. Mengklasifikasi bakteri berdasarkan ciri-  

          cirinya 

3.5.5  Menjelaskan cara reproduksi bakteri 

3.5.6.Menjelaskan peranan bakteri bagi 

kehidupan 

3.5.7 Memprediksi faktor-faktor penambah cita   

rasa makanan/ minuman hasil 

fermentasi/olahan dengan menggunakan 

 

 

 

4.5 

 

Kompetensi Keterampilan 

Menyajikan data tentang 

ciri-ciri dan peran bakteri 

dalam kehidupan 

 

 

4.5.1 Menyajikan gambar berbagai bentuk 

bakteri 

4.5.2 Melengkapi gambar bagian-bagian 

struktur bakteri   

4.5.3 Melengkapi gambar berbagai bentuk 

bakteri   

4.5.4 Menyajikan data atau tabel tentang 

peran bakteri 
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C. Tujuan Pembelajaran 

 

Melalui praktikum, diskusi, tanya jawab, penugasandan presentasi, peserta didik 

dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam 

kehidupandan dapat menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam 

kehidupan, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya,mengembangakan sikap jujur, disiplin, dan 

bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C). 

 

D. Materi Pembelajaran 

 Faktual : 

o Ciri-ciri bakteri 

o Struktur bakteri 

o Peranan bakteri 

 

 Konseptual : 

o Ciri khas bakteri 

o Klasifikasi bakteri 

o Reproduksi bakteri 

 

 Prosedural : 

o Melaksanakan percobaan observasi bentuk bakteri 

 

 Metakognitif : 

o Menyimpulkan cita rasa yang diperoleh pada makanan hasil fermentasi 

 

E. Metode Pembelajaran 

 

Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 

Metode Pembelajaran : Diskusi, Penugasan, Presentasi dan Unjuk kerja 

       Model Pembelajaran : Discovery Learning, dengan sintaks:  
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1), Pemberian rangsangan (Stimulation);  

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement);  

3) Pengumpulan data (Data Collection);  

4) Pengolahan data (Data Processing);  

5) Pembuktian (Verification), dan  

6) Menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018) 

 

F. Media Pembelajaran 

 

1. Media/Alat 

 Mikroskop 

 Kaca benda dan kaca penutup 

 Pipet tetes 

 Buah tomat/buah lain yang busuk 

 Kentang/nasi yang sudah basi 

 Gambar berbagai bakteri 

 Metilen biru 

 Laptop dan power point 

 

2. Bahan Belajar 

 LKPD 

 

G. Sumber Belajar 

 

a.  Sulistyowati, Endah, dkk. 2013. Biologi Untuk SMA/MA Kelas X. Klaten: Intan 

Pariwara. 

b.  Suparmin dkk. 2013. Biologi (Peminatan IPA) Untuk SMA/MA Kelas X. 

Surakarta: Mediatama. 

c.  Irnaningtyas, 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas X Kelompok peminatan 

Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Penerbit Erlangga 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Aktivitas 1 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

 

A. Kegiatan Pendahuluan 

 

 

Pendahuluan 

 

Persiapan/Orientasi 

 

Guru memberi salam kepada siswa dan 

meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa dengan rasa syukur kepada Tuhan 

yang telah memberikan kesehatan sehingga 

dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik. 

 

Melakukan presensi siswa untuk 

membiasakan diri dengan sikap jujur 

,disiplin,dan tanggung jawab. 

 

Menanyakan atau mereview materi tentang 

arkhaebacteria yang sudah dipelajari 

dirumah. 

 

10 menit 

 

 

 

Apersepsi 

 

Memberikan sebuah apersepsi tentang 

yakult,lalu melalui diskusi dengan  

menanyakan kepada siswa pernahkah 

kalian minum yakult,?bagaimana 

rasanya?ada yang tahu kira-kira apa yang 

menyebabkan rasa seperti itu? 
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Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan gambaran tentang manfaat 

bakteri dalam produksi minuman Yakult 

dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa yakult 

itu proses pembentukannya dibantu dengan 

adanya bakteri Lactobacillus casei. 

 

Maka pada  pembelajaran hari ini kita akan 

mempelajari tentang struktur sel bakteri dan 

tipe bakteri berdasarkan bentuknya. 

 

Guru menyampaikan tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

 

 

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 
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B. Kegiatan Inti 

 

 

 

Stimulation 

 

 

 

Inti: 

 

Memberi stimulus dengan memperlihatkan 

foto berbagai macam bentuk bakteri 

(Stimulation) 

 

Membagi peserta didik dalam kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang 

 

Membagikan LKPD 1. Archaebacteria dan 

Eubacteria 

 

 

110 menit 

 

 

Problem Statement 

 

Menginstruksikan peserta didik untuk 

mempelajari LKPD 1. Terlebih dahulu, dan 

mempersilakan peserta didik jika ada yang 

ingin menyampaikan pertanyaan terkait cara 

pengisian LK tersebut. (Problem Statement) 

 

 

Data Collection 

 

 

Peserta didik berdiskusi untuk menganalisis 

dan membanding-kan archabecteria dan 

eubacteria  

 

Peserta didik mengidentifikasi struktur dan 

ciri-ciri bakteri. (Data Collection) 

 

 

Data Processing 

 

 

Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi 

mengenai bentuk-bentuk bakteri setelah 

melihat gambar. Peserta didik menuliskan 
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 deskripsi bentuk-bentuk bakteri tersebut 

dalam LKPD 1. (Data Processing} 

 

 

Verification 

 

Peserta didik menyebutkan hasil 

brainstorming yang ditulis dalam LKPD 1, 

dan dicatat oleh guru di papan tulis. 

(Verification). 

 

 

 

Generalization 

 

Mendiskusikan hasil brainstorming, 

kemudian mengkonfirmasi dan menyepakati 

berbagai ciri hasil brainstorming, kemudian 

pesertadidik memperbaiki hasilnya dalam 

LK. (Generalization) 

 

C. Kegiatan Penutup 

 

 

Kegiatan Penutup 

 

Membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan terhadap materi yang sudah 

dipelajari. 

 

Memberi tugas kepada siswa untuk 

membaca terlebih dahulu tentang 

bagaimana cara reproduksi bakteri untuk 

pertemuan berikut di aktivitas ke 2. 

 

Guru mengakhiri kegiatan belajar. Guru 

mengajak siswa untuk berdoa sebagai 

penutup pembelajaran hari ini. 

 

 

15 menit 
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I. Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

 Sikap  : Observasi  

 Pengetahuan : Tes Tulis 

 Keterampilan : Unjuk Kerja 

 

b. Bentuk Instrumen 

 Pengetahuan : Tes Pilihan ganda uraian (lampiran 1) 

 Keterampilan : Rubrik unjuk kerja (lampiran 2) 

 Sikap pada mata pelajaran ini sebagai dampak setelah mempelajari 

materi bakteri  melalui observasi terhadap sikap ekstrim positif dan 

esktrim negatif.  

 

c. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

 Pembelajaran remediasi dilakukan segera setelah kegiatan penilaian  

 Pembelajaran remidiasi diberikan kepada siswa yang belum mencapai 

KKM (besaran angka hasil remediasi disepakati  dengan adanya 

“penanda” yaitu angka sama dengan KKM sekolah). 

 Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai nilai KKM 

dalam bentuk pemberian tugas ke materi berikutnya 

 

Aktivitas 2 

 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKA

SI 

WAKTU 

 

A. Kegiatan Pendahuluan 

 

 

Pendahuluan 

 

 

Guru memberi salam kepada siswa dan 

meminta salah satu siswa untuk memimpin doa 

 

10 menit 
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Persiapan/Orient

asi 

dengan rasa syukur kepada Tuhan yang telah 

memberikan kesehatan sehingga dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

 

Melakukan presensi siswa untuk membiasakan 

diri dengan sikap jujur ,disiplin,dan tanggung 

jawab. 

 

Menanyakan atau mereview materi tentang 

arkhaebacteria yang sudah dipelajari dirumah. 

 

 

 

Apersepsi 

 

1) Mengorientasikan peserta didik pada 

masalah 

Memberikan sebuah apersepsi dengan 

pertanyaan mengapa makanan yang dibiarkan 

semalam cepat basi? Bagaimana cara 

mengatasinya? 

Bagaimana cara bakteri berkembangbiak ? ada 

berapa cara bakteri memperbanyak diri ? 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memotivasi peserta didik dengan 

menayangkan video cara perkembangiakan 

atau pembelahan biner pada bakteri 

(https://www.youtube.com/watch?v=6QBg_Q1q

Mc8) 

Guru menyampaikan tujuan dan indikator 

pembelajaran. 

https://www.youtube.com/watch?v=6QBg_Q1qMc8
https://www.youtube.com/watch?v=6QBg_Q1qMc8
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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. Membagi 

peserta didik dalam kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang. 

 

Menginstruksikan peserta didik yang sudah 

ada pada kelompoknya untuk mempelajari 

LKPD 1. Setiap kelompok mendapatkan salah 

satu cara reproduksi bakteri. 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

2) 

Mengorganisasik

an peserta 

didik untuk 

belajar,  

 

 

Inti: 

a. guru terlebih dahulu mempersilakan peserta 

didik jika ada yang ingin menyampaikan 

pertanyaan terkait cara pengisian LK tersebut. 

 

b. guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan eksplorasi tentang cara reproduksi 

bakteri melalui bahan literasi yang ada. 

 

c. guru membimbing peserta didik untuk 

mengerjakan LKPD tentang berbagai cara 

reproduksi bakteri. Menggunting dan 

 

110 

menit 
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menempel pada 

kertas plano, cara reproduksi bakteri yang 

sesuai dengan yang di dapat pada 

kelompoknya. 

 

 

 

3) Membantu 

penyelidikan 

mandiri/kelompo

k;  

 

a. guru memfasilitasi peserta didik untuk 

berdiskusi mengenai cara reproduksi bakteri 

setelah menyusun gambar. Peserta didik 

menuliskan deskripsi bentuk-bentuk bakteri 

tersebut dalam LKPD 1. 

 

 

4) 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya; 

 

guru memfasilitasi peserta didik untuk 

mempresentasikan dan menjelaskan 

bagaimana cara bakteri bereproduksi. Masing-

masing kelompok menyampaikancara 

reproduksi bakteri yang didapatnya. 

 

5) Analisis dan 

evaluasi proses 

pemecahan 

masalah. 

 

guru membimbing peserta didik untuk 

melakukan diskusi kelas, brain stroming dan 

mengambil kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan 

yang pada awal pembelajaran di sampaikan 

 

C. Kegiatan Penutup 

 

 

Kegiatan Penutup 

 

Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan 

terhadap materi yang sudah dipelajari. 

Memberi tugas kepada siswa untuk membaca 

terlebih dahulu tentang  

Guru mengakhiri kegiatan belajar. Guru 

 

15 menit 
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mengajak siswa untuk berdoa sebagai penutup 

pembelajaran hari ini. 

 

 

Aktivitas 3 

 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

 

A. Kegiatan Pendahuluan 

 

 

Pendahuluan 

 

Persiapan/Orientasi 

 

Guru memberi salam kepada siswa dan 

meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa dengan rasa syukur 

kepada Tuhan yang telah memberikan 

kesehatan sehingga dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik. 

(sebagai implementasi nilai religius) 

 

a. Melakukan presensi siswa untuk 

membiasakan diri dengan sikap jujur 

,disiplin,dan tanggung jawab. sebagai 

implementasi nilai disiplin) 

 

 

Menanyakan atau mereview materi 

tentang arkhaebacteria yang sudah 

dipelajari dirumah. 

 

 

10 menit 

 

 

 

Apersepsi 

 

Guru menayang kan berbagai macam 

produk yoghurt, siswa terbimbing untuk 
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penhetahuan awal peranan bakteri 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Memotivasi peserta didik dengan 

Guru menyampaikan tujuan dan 

indikator pembelajaran. 

 

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. Membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang. 

 

Menginstruksikan peserta didik yang 

sudah ada pada kelompoknya untuk 

mempelajari LKPD 1. Setiap kelompok 

mendapatkan salah satu cara reproduksi 

bakteri. 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

Pernyataan/Identifikasi 

masalah  

(Problem Statement); 

 

Menginstruksikan peserta didik untuk 

mempelajari LKPD 2. Terlebih dahulu, 

dan mempersilakan peserta didik jika 

ada yang ingin menyampaikan 

 

110 menit 
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pertanyaan terkait cara pengisian LK 

tersebut. (Problem Statement) 

 

Pengumpulan data 

(Data Collection); 

 

 Peserta didik mempraktikan mulai 

dengan memanaskan susu yang 

akan difermentasi pada suhu 

900C selama 15-30 menit. 

Kemudian mendinginkan susu 

yang telah dipanaskan sampai 

suhunya mencapai 400C. 

 Memfasilitasi peserta didik untuk 

Inokulasikan biakan Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus. Sebanyak 2% dari 

jumlah susu yang akan 

difermentasikan, kemudian tutup 

tempat susu tersebut 

 Memfasilitasi peserta didik untuk 

menyimpan susu yang telah 

diinokulasikan tersebut dalam 

ruangan yang bersuhu sekitar 

430C 

selama tiga jam atau smpai 

tercapai pH 4-5. 

 

Pengolahan data  

(Data Processing); 

 

 Mendinginkan susu yang telah 

mencapai pH 4-5 pada suhu 5oC 

untuk selanjutnya dikemas dalam 

beberapa wadah yang berbeda. 

 menambah cita rasa yang berbeda 

pada yoghurt yang dibuat 
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Pembuktian 

(Verification), 

 

Menjawab pertanyaan pada LKPD, 

berrdiskusi , menuliskan dalam LKPD 2. 

Peserta didik menyebutkan hasil 

brainstorming yang ditulis dalam LKPD 

1, dan dicatat oleh guru di papan tulis, 

Menarik 

simpulan/generalisasi 

(Generalization) 

Meprediskusikan hasil brainstorming, 

kemudian mengkonfirmasi dan 

menyepakati berbagai ciri hasil 

brainstorming. 

 

 

C. Kegiatan Penutup 

 

Kegiatan Penutup 

 

Membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan terhadap materi yang sudah 

dipelajari. 

 

Memberi tugas kepada siswa untuk 

membaca terlebih dahulu tentang  

 

Guru mengakhiri kegiatan belajar. Guru 

mengajak siswa untuk berdoa sebagai 

penutup pembelajaran hari ini. 

 

 

15 menit 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMAN 61 JAKARTA 

 

 

 

Horale Tua Simanullang, S.Pd, MM 

NIP. 196905151993011002 

 

 

    Jakarta, 15 Desember 2019 

 

   Budi Rahayu, M.Pd 
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Lampiran 1 

 

Instrumen Tes Pengetahuan  

 

Nama:_______________________ No. Absensi:__________

 Kelas:______________ 

 

A. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan tepat dan benar! 

 

 1. Perhatikan gambar makhluk hidup berikut ! 

 

 

 

Ciri khas yang menjadi pembeda kedua organisme sehingga digolongkan ke 

dalam kingdom yang berbeda adalah .... 

A. membran inti sel 

B. tubuh uniseluler 

C. memiliki membran sel 

D. memiliki bentuk yang beragam 

E. mampu hidup di lingkungan ekstrim 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini ! 



 

31 
 

  

Bagian nomor 1 dan 3 berfungsi untuk .... 

A. melindungi sel terhadap lisis dan tempat sintesa protein 

B. tempat proses transportasi zat dan alat pertahanan tubuh 

C. alat pergerakan dan tempat mengandung gen-gen 

D. tempat sintesa protein dan tempat pelaksana kegiatan hidup  

E. tempat pelaksana kegiatan hidup dan alat gerak bakteri 

 

3. Perhatikan pernyataan di bawah ini : 

     

 

Nomor 

 

 

Nama Eubacteria 

 

Nomor 

 

Peranan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Nitrobacter sp  

Lactobacillus casei 

Methanobacteriua  

Acetobacter 

xylinum  

Steptococcus 

lactis  

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Perubahan nitit menjadi 

nitrat 

Pembuatan biogas 

Pembuatan nata de coco 

Pembuatan yoghurt 

Pembuatan keju 

 

 

Hubungan yang tepat antara jenis Eubacteria dan peranannya adalah…. 

A. I dengan 5 

B. II dengan 4 

C. III dengan 3 

D. IV dengan 1 

E. V dengan 2 

 

4. Bacalah cerita berikut! 
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Bakteri Bacilus dan bakteri Clostridium merupakan dua kelompok bakteri yang 

menghasilkan Endospora. Endospora merupakan struktur perkembangbiakan yang di 

bentuk ketika kondisi 

lingkungan tidak menguntungkan pada pertumbuhannya. Struktur ini juga tahan 

terhadap panas. Spora Bacillus memiliki daya tahan terhadap panas, iridiasi, 

dan desikasi 1000 kali lebih kuat dibandingkan dengan sel vegetative (Levin 

et.al.,1992). Bacillus adalah bakteri yang tahan terhadap pemanasan,termasuk 

gram positif, membentuk spora, bersifat aerob sampai anaerob fakultatif, dan 

bacillus kebanyakan adalah saprofit. Dari bacaan diatas, cara yang mudah 

untuk mengisolasi species Bacillus dan Clostridium secara spesifik dari tanah 

adalah dengan …. 

A. Menumbuhkannya secara aerobik pada medium yang mengandung glukosa 

B. Menumbuhkannya pada suhu tinggi sehingga mudah berkembang biak 

C. Memanaskan tanah untuk membunuh semua sel, sehingga organisme 

ini tumbuh 

D. Menumbuhkannya pada suhu yang sangat rendah sehingga dapat 

bertambah jumlahnya 

E. Menumbuhkannya secara anaerobik pada medium yang mengandung 

glukosa 

 

5. Berdasarkan bentuk serta jumlah dan posisi flagella, bakteri pada gambar 

berikut adalah bakteri …. 

A. Coccus, amfitrik  

B. Basillus, monotrik 

C. Coccus, peritrik   

D. Basillus, lofotrik 

E. Spirilum, atrik 

 

6. Fimbria adalah tabung protein yang menonjol dari membrane. Umumnya 

pendek dan terdapat banyak di seluruh permukaan sel bakteri. Fimbria 

merupakan bagian tubuh bakteri yang sangat penting saat… 

A. Bereproduksi secara membelah diri 

B. Bereproduksi secara transformasi 
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C. Bereproduksi secara konjugasi 

D. Mencari makanan 

E. Melindungi diri terhadap kondisi ekstrim 

 

7. Dinding sel bakteri berbeda dari dinding sel pada organisme lain. Komponen 

penyusun dinding sel bakteri yang membedakannya dengan organisme lain 

adalah ………. 

A. Mengandung senyawa posakarida dan lignin 

B. Mengandung banyak selulosa 

C. Mengandung zat kitin dan lignin 

D. Mengandung peptidoglikan 

E. Mengandung senyawa yang bersifat pathogen  

 

8. Ada dua bakteri saling mendekat kemudian terbentuk jembatan sitoplasma 

yang menghubungkan kedua bakteri. Berdasar keterangan tersebut 

menunjukkan bahwa bakteri sedang melakukan reproduksi secara…. 

A. Transformasi 

B. Transduksi  

C. Membelah diri 

D. Transformasi 

E. Konjugasi 

9. Salah satu manfaat bakteri adalah di bidang pengolahan bahan pangan 

seperti pada bakteri fermentasi. Dibawah ini yang merupakan nama produk 

dan bakteri fermentasi yang benar adalah: 

A. AntibiotikLactobacillus sp. 

B. Yoghurt Steptomyces sp 

C. Nata de cocoAcetobacter xylinum 

D. Asinan buah-buahan Streptococcus thermophilis 

E. Kafein Pediococcus cerevisiae 

 

10. Bakteri E. coli merupakan salah satu bakteri yang menguntungkan bagi 

manusia. Bakteri ini tinggal di dalam usus besar manusia. Selain membantu 

pencernaan makanan pada manusia bakteri ini juga membantu proses 
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pembentukan vitamin K. Alasan yang tepat mengapa bakteri ini dapat 

bertahan hidup pada usus yang gelap dan mengandung sedikit oksigen 

adalah… 

A. Bakteri E. coli membutuhkan makanan yang berada di usus  

B. Bakteri E. coli bersifat autotrof karena dapat membentuk vitamin K 

C. Bakteri E. coli bersifat kemoutotrof karena dapat membentuk vitamin K 

D. Bakteri E. coli bersifat aerob karena membutuhkan banyak oksigen  

E. Bakteri E. coli bersifat anaerob karena membutuhkan sedikit 

oksigen  

 

 

   Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda  

 

Nomor soal Kunci 

jawaban 

Skor 

1 A 5 

2 C 5 

3 E 5 

4 D 5 

5 A 5 

6 E 5 

7 D 5 

8 E 5 

9 C 5 

10 E 5 

 

Total skor 

 

50 
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    Lampiran 2 

    Instrumen Penilaian Keterampilan 

Penilaian Kinerja 

 

Nama Siswa: ……………… Tanggal: ………………

 Kelas:............. 

 

Aspek yang Dinilai 
Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

 

1. Melaksanakan praktek biologi sesuai 

dengan prosedur kerja. 

2.  Melaksanakan praktek biologi sesuai 

dengan prosedur biosafety sederhana di 

laboratorium biologi.  

3. Menyusun laporan praktikum 

4. Mempresentasikan hasil praktek biologi. 

5. Menanggapi presentasi kelompok lain.  

6. Mengajukan pertanyaan saat diskusi kelas. 

7. Menjawab pertanyaan saat diskusi kelas 

 

    

 

Jumlah 

 

    

       Kriteria Penskoran  Kriteria Penilaian 

1. Baik Sekali 4  10  – 12 =  A  

2. Baik  3    7  –   9 =  B 

3. Cukup  2    4  –   6 =  C 

4. Kurang 1                       ≤   3 =  D 
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