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(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secra komesial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 
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PROLOG 

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

 

 

Alhamdulillah, berkat restu dan ridha Illahi Rabbi 

Allah Azza Wa Jalla, selaku Kepala Kantor Wilyah 

Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menyambut 

dengan baik, ikut bangga, haru dan bahagia atas terbitnya 

buku “Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA”, yang 
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tulis oleh Dr. Ade Haerullah M.Pd dan Dr. H. Said  Hasan, 

M.Pd serta editor Mukhtar Yusuf, S.Pd.,M.Pd dan Eko 

Pornomo, S.Pd.,M.Pd. 

Selanjutnya persembahan sholawat, salam dan taslim 

buat tercinta Baginda Nabi Muhammad saw, pembimbing 

dan teladan umat manusia, pembawa cahaya kebenaran bagi 

gelapnya kesesatan, cahaya bagi kebodohan serta pembawa 

rahmat bagi alam semesta, teladan dan guru sejagat. 

Hadirnya buku Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran 

IPA, telah menambah khazanah dunia pendidikan, khusus 

dibidang ilmu dan teknologi, Ilmu Pengetahuan Alam yang 

tidak saja digunakan bagi guru dan siswa, namun dapat 

digunakan oleh siapa saja dalam rangka pengembangan dunia 

penelitian dibidang ilmu pengetahuan, khususnya dan dunia 

pendidikan umumnya. 

Buku Rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA ini 

dimaksud sebagai pedoman dan pegangan bagi para guru IPA 

dalam rangka melakukan evaluasi dan mengkonstruksi 

kembali bentuk perangkat pembelajaran, sehingga 

mengetahui efektif dan optimalisasi capaian peroses 

pembelajaran. Dunia pendidikan saat dan akan berkembang 

secara dinamis, seiring dengan laju perkembangan ilmu 

pengetahuan, salah satu diantaranya adalah konsep 

kemedekaan belajar/mengajar. Hal ini dimaksudkan 

Rekonstruksi Pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru, 

tentunya harus berdasar pada standar evaluasi dan regulasi 

yang berlaku. Buku ini menjadi pilihan para guru untuk 

melakukan inovasi pembelajaran sebagaimana diikhtiarkan 

konsep kemedekaan belajar/mengajar. 



vi   |   Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA 

Dalam buku Rekonstruksi paradigma pembelajaran 

IPA ini banyak hal diuraikan dengan berbagai macam metode 

pendekatan, secara spesifik antara lain Makana Rekonstruksi 

Paradigma Pembelajaran IPA, Pembelajaran IPA Masa 

Lampau dan Masa Kini, Pembelajaran IPA dalam Paradigma 

Konstruktivisme, Pembelajaran IPA di Era Revolusi 4.0, 

Pembelajaran IPA di Madrasah, Bagaimana Belajar IPA di 

Madrasah, Mengapa Rekonstruksi Pembelajaran IPA di 

Madrasah, Menjadi Guru Profesional di Madrasah, 

Rekonstruksi Penyusunan Silabus dan RPP IPA di Madrasah, 

Mekanisme Pengembangan Silabus dan RPP, Komponen 

Silabus dan RPP IPA, Prosedur Pengembangan Silabus dan 

RPP IPA di Madrasah. 

Dengan mendalam yang diuraikan dalam buku ini 

tentunya sangat membantu para guru madrasah dalam 

mengembangkan materi pembelajaran IPA. Penguasaan 

bahan pelajaran dengan baik dan dibaringi dengan metode 

yang tepat bagi seorang guru akan memudahkan proses 

pembelajaran, dalam buku ini telah diuraikan banyak hal, 

para guru madrasah tentunya sangat terbantu dengan 

kahadiran buku ini. 

Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Maluku Utara memberi apresiasi dan penghargaan 

yang mendalam atas penerbitan buku ini, khusus kepada para 

penulis dan editor, tentunya menjadi kebanggaan bagi kita 

semua atas karya-karya seperti ini. 
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Akhirnya semoga segala amal kebaikan mendapat 

imbalan pahala disisi Allah SWT., amin ya rabbil alamin. 

 

 

 

Sofifi, 18 Januari 2021 

 

Kepala Kantor Wilayah  

Kementerian Agama  

Provinsi Maluku Utara 

 

 

 

 

 

H. Sarbin Sehe, S.Ag.M.Pd.I.  

NIP. 197007051997031002. 
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PROLOG PIMPINAN FAKULTAS 

(DEKAN FKIP UNIVERSITAS KHAIRUN) 
 

 
Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kahdirat 

Allah SWT, bahwa atas izinNyalah buku tentang 

Rekonstruksi Pembelajaran IPA dapat diterbitkan. 

Kesempatan ini saya sebagai pimpinan fakultas Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Khairun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinginya 

kepada penulis, bapak Dr. Ade Haerullah dan bapak Dr. Said 

Hasan, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya 

untuk menulis buku ini dan dijadikan sebagai bahan kuliah 

pada matakuliah desain pembelajaran, Telaah kurikulum, dan 

Strategi Belajar Mengajar pada mahasiswa S1 Pendidikan 

Biologi, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan 

mahasiswa S2 Pendidikan Biologi. Sebagai seorang 

akademisi sekaligus pimpinan fakultas, saya menyadari 

bahwa untuk menulis buku sebaagai bahan ajar merupakan 

pekerjaan yang tidak mudah terutama buku yang terkait 

dengan bidang akademis tentang pendidikan dan pengajaran. 

Sampai saat ini, belum banyak dosen di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun yang menulis 

bahkan menerbitkan buku tentang Rekonstruksi 

Pembelajaran IPA sebagai bahan kuliah. Konsep dan materi 

dalam buku ini membahas tentang; Makna Rekontruksi 

Paradigma Pembelajaran IPA, Bagaimana Mengembangkan 

Indikator Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Kompetensi 
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Dasar (KD), Rekonstruksi atau Redesain Penyusunan Silabus 

Pembelajaran IPA, Rekonstruksi Penyusunan RPP IPA di 

Madrasah, dan Contoh peangkat pembelajaran berdasarkan 

beberapa regulasi. Selajutnya saya ingin menyampaikan 

bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi para guru di 

sekolah/madrasah dan calon guru terutama para calon guru 

yang sementara menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair dan pembaca lainnya. 

Konsep dan materi yang dibahas dalam buku ini dapat 

meningkatkan wawasan tentang materi dan konsep 

pendidikan dan pengajaran serta menumbuhkan sikap kritis 

pembaca terhadap masalah-masalah pendidikan dan 

pengajaran.  

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang 

setinggi-tingginya kepada penulis dan para dosen lainnya di 

FKIP Unkhair yang telah mengukir karya pengabdianya 

dalam berbagai keahlian dan berbagi pengetahuan dengan 

cara menerbitkan buku yang bermanfaat bagi mahasiswa 

sebagai calon guru dan pembaca lainnya. Besar harapan 

kami, kiranya kita semua dapat meninggalkan atau 

mewariskan sesuatu yang berguna bagi anak bangsa sebagai 

generasi penerus. 
 

            Ternate, ................. 2021 

           Dekan, 

 

 

 

 

Abdurrasyid Tolangara 
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PROLOG PENULIS 
 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala limpahan rakhmat, taufik hidayah dan 

karunia-Nya terutama rahmat kesehatan dan kesempatan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan 

judul “Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA”  ini 

dengan baik. Sholawat, salam dan taslim buat tercinta 

Baginda Nabi Muhammad saw, pembimbing dan teladan 

umat manusia, pembawa cahaya kebenaran bagi gelapnya 

kesesatan, cahaya bagi kebodohan serta pembawa rahmat 

bagi seluruh alam semesta yakni alam penuh pengetahuan 

dan teknologi. 

Buku Rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA ini 

dimaksud untuk memberi petunjuk kepada guru IPA agar 

selalu melakukan evaluasi dan mengkonstruksi ulang atau 

menyusun kembali bentuk perangkat pembelajaran sebagai 

pedoman yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukannya. Rekonstruksi 

pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru, tentunya harus 

berdasar pada regulasi-regulasi yang berlaku.  

Buku Rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA 

memuat tentang; Makana Rekonstruksi Paradigma 

Pembelajaran IPA, Pembelajaran IPA Masa Lampau dan 

Masa Kini, Pembelajaran IPA dalam Paradigma 

Konstruktivisme, Pembelajaran IPA di Era Revolusi 4.0, 
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Pembelajaran IPA di Madrasah, Bagaimana Belajar IPA di 

Madrasah, Mengapa Rekonstruksi Pembelajaran IPA di 

Madrasah, Menjadi Guru Profesional di Madrasah, 

Rekonstruksi Penyusunan Silabus dan RPP IPA di Madrasah, 

Mekanisme Pengembangan Silabus dan RPP, Komponen 

Silabus dan RPP IPA, Prosedur  Pengembangan Silabus dan 

RPP matapelajaran IPA di Madrasah. 

Bentuk perangkat yang disajikan ini merupakan 

sebagian perangkat dari perangkat penelitian disertasi saya, 

bahan ajar pada ToT pengembangan sumber daya guru di 

Madrasah se provinsi Maluku Utara, dan bahan ajar 

matakuliah desain pembelajaran, Telaah kurikulum, dan 

Strategi Belajar Mengajar pada mahasiswa S1 Pendidikan 

Biologi, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan 

mahasiswa S2 Pendidikan Biologi. Contoh perangkat yang 

dikembangkan dalam buku ini memiliki karakteristik yang 

mengikuti karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS), PBMP, STAD, Inkuiri, discoveri, 

dan PBL serta mengintegrasikan nilai-nilai islami. Alasan 

penggunaan beberapa tipe model kooperatif ini karena dapat 

menunjukkan kepada guru bahwa selain empat model yang 

direkomendasikan dalam kurikulum 2013, model lain juga 

dapat digunakan. Selanjutnya alasan guru mengintegrasikan 

nilai-nilai islami untuk merekonstruksi silabus, RPP, dan 

bahan ajar, karena dalam kurikulum 2013 juga ditegaskan 

bahwa salah satu kompetensi inti yang perlu dicapai dalam 

pembelajaran adalah kompetensi inti sikap spiritual. 
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Saya meyakini bahwa para guru IPA di 

sekolah/madrasah telah memahami betul berbagai macam 

model pembelajaran kooperatif terkait sehingga telah 

menggunakannya dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan 

terdapat perbedaan pemikiran terkait pelaksanaan masing-

masing model tersebut secara riil di sekolah atau kelas 

masing-masing. Harapan saya, sebagian kecil contoh 

perangkat pembelajaran ini akan bermanfaat bagi guru dalam 

proses pengembangan perangkat ataupun pelaksanaan 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru khususnya guru 

yang mengajarkan IPA di Madrasah.  

Segala upaya terbaik telah kami lakukan dalam 

penyusunan buku Buku ini. Sebelum diterbitkan, buku ini 

telah divalidasi oleh ahli pembelajaran khususnya ahli 

pembelajaran biologi di lingkungan Universitas Khairun. 

Namun, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

saran, kritik dan komentar yang dapat dijadikan masukan 

dalam penyempurnaan buku ini sehingga pada terbitan 

berikutnya dalam bentuk edisi revisi dapat disempurnakan.  

Adanya Buku Rekonstruksi Paradigma 

Pembelajaran IPA ini diharapkan dapat membantu guru IPA 

di sekolah dan madrasah untuk memahami bagaimana 

merekonstruksi atau mendeasin ulang (rekonstruksi/redesain) 

rencana pembelajaran pada setiap materi yang akan 

diajarkan, serta menambah wawasan ilmu terkait.  
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Semoga Buku ini bermanfaat. Amiin  Ya 

Robbilalamin. Wallahul muafiq ila aqwamittharik 

Wassalamu alaikum wr.wb. 

 

 

 

Ternate,   Mei 2021 

 

 

Penulis 
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PROLOG EDITOR 
 

 

Kehidupan manusia tidak lepas dari telnologi yang 

hasilkan. Revolusi industri yang telah dimulai pada jaman 

dahulu hingga saat ini membuat manusia telah menjadi orang 

yang pasif pada aspek aktivitas. Pemenuhuhan sumber 

kehidupan manusia tidak lagi menggunakan tenaga manusia 

namun telah digantikan oleh adanya produk rekayasa hasil 

pemikiran manusia mulai dari kebutuhan sandang, pangan, 

papan maupun interaksi sosial.  

Era revolusi 4.0 membuat semua orang harus 

merubah cara pandang tentang hidup tidak terkecuali tenaga 

pendidik (guru dan dosen). Guru yag tidak mampu megikuti 

perubahan zaman dan berinovasi akan tertinggal dan 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan proses 

pemelajaran di kelas. Hal ini berlaku bagi semua guru baik 

guru pada sekolah yang berada dibawah Kemendikbud 

maupun guru madrasah. 

Pendidikan menjadi modal dasar bagi setiap orang. 

Pendidikan berperan penting dalam mengkonstruksi 

pembangunan dan perkembangan zaman. Dalam suasana 

kompetitip saat ini diperlukan sumberdaya manusia yang 

berkualitas terutama seorang guru yang memiliki tugas 

mendidik dan membimbing anak bangsa untuk menatap masa 

depan yang lebih baik.  

Mengukur kualitas guru tentu banyak indikator atau 

parameter yang digunakan, namun secara umum empat 

kompetensi utama menjadi syarat utama dalam mencapai 
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gelar profesional. Buku ini sesuai dengan isinya tentang 

pokok-pokok inovasi guru dalam proses pembelajaran serta 

aplikasinya dalam kelas. Isi buku ini lebih mengarah pada 

penguatan rekonstruksi pemelajaran-pemelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Dengan merekonstruksi pemelajaran, 

guru akan mendapatkan suatu metode pemelajaran yang 

sesuai dengan keutuhan siswa.  

Dengan demikian selaku editor pada buku ini 

menyampaiakan apresiasasi kepada penulis atas 

keberhasilannya dalam menyusun buku ini sebagai bagian 

dari pengabdian kepada masyarakat. Adapun saran dan kritik 

dapat difollow ke e-mail penulis biohaerullah@gmail.com 

untuk perbaikan pada buku ini 

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita baik calon 

guru, guru maupun pemerhati pendidikan dalam menambah 

khasanah keilmuan kita. Akhirnya saya ucapkan selamat 

kepada penulis atas karyanya, mohon maaf atas segala 

kehilafan. 

 

Wallahul muafiq ila aqwamittharik 

Wassalamu alaikum wr.wb 

 

 

Ternate, 4 Maret 2021 

 

Editor  

mailto:biohaerullah@gmail.com
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BAGIAN 1 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 
rus komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas dapat 

terjadi karena adanya kemajuan Ilmu dan teknologi, 

terutama teknologi informasi. Kemajuan IPTEKS 

berdampak langsung pada proses pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran. Pendidikan memberikan kecakapan hidup (Life 

Skill), keterampilan, kemahiran, dan keahlian dengan 

kompetensi tinggi pada siswa sehingga selalu mampu 

bertahan dalam suasana yang selalu berubah, dan 

berkompetitif dalam kehidupannya.  

Fakta empirik menunjukkan bahwa kondisi 

pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan kita 

semua. Kondisi tersebut dapat dilihat dari sebagaian besar 

mutu lulusan pendidikan kita, belum menunjukkan kognitif 

dan psikomor berupa kemampuan dan keterampilan berpikir 

kritis, berpikir kreatif, inovatif, produktif, dan solutif yang 

baik. Selain itu, afektif siswa berupa kepribadian, sosial, dan 

spiritual siswa juga belum seutuhnya dikembangkan dengan 

baik sehingga kurang memiliki kepekaan sosial budaya, rasa 

kebangsaannya dan kesadaran globalnya masih rendah. Jika 

lulusan kita masih tetap seperti ini kita biarkan dari tahun ke 

tahun, maka dapat dipastikan bahwa lulusan tersebut tidak 

akan mampu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan 

A 
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hidup bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional 

apalagi internasional. 

Agar tujuan Pendidikan Nasional dapat tercapai sesuai 

harapan kita, maka diperlukan pendidik atau guru yang 

memiliki kompetensi yang lebih sehingga dapat mendasain 

pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien dalam 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis, kreatif, inovatif, produktif, dan solutif, berkepribadian 

Pancasilais, berperikemanusiaan, serta memiliki rasa 

kebangsaan yang tinggi, dan memiliki kesadaran global. 

Lulusan yang demikian diharapkan mampu berkontribusi 

kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa 

dan Negara yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, 

regional maupun internasional dengan memanfaatkan sumber 

daya yang kita miliki.  

Terkait capaian tujuan Pendidikan Nasional yang 

baik, saat ini pemerintah telah menerapkan kurikulum 2013 

dengan menekankan pada scientific aproach atau pendekatan 

ilmiah sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

pendidikan kita. Penerapan scientific aproach ini 

menitikberatkan pada proses perolehan kemampuan afektif, 

kognitif, dan psikomotor berbasis inquiry dan discovery serta 

internalisasi pengetahuan secara mendalam dan bermakna 

yang berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, melalui 

penerapan kurikulum 2013, aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotor siswa dapat dikembangkan secara holistik. 

“Curriculum system that applied by the school will be used as 

a reference by teachers in implementing the learning 

process” (Gunawan, 2017).  
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Seiring dengan penerapan kurikulum 2013, 

pemerintah juga memprogramkan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) dengan harapan dapat memperkuat gerakan 

penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 

Tahun 2015. Salah satu kegiatan di dalam GLS tersebut 

adalah kegiatan pembiasaan 15 menit membaca buku 

nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik 

serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan 

dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai 

budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang 

disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.  

Program GLS telah berumur 6 tahun namun hingga 

saat ini belum membuahkan hasil yang sesuai harapan. 

Program GLS juga dijalankan oleh para guru di madrasah dan 

diberi nama program “GELEM” (Gerakan Literasi Madarsah) 

namun hasilnya pun masih jauh dari harapan. Buku ini 

menuliskan contoh gerakan literasi sekolah/madrasah yang 

disingkat dengan „GELISAH” (Gerakan Literasi Madrasah) 

yang diinterasikan ke dalam pembelajaran IPA. Menurut 

hemat penulis (sebagai guru IPA), Gelisah harus terintegrasi 

dalam perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, maupun 

LKPD yang dikembangkan oleh guru. Gelisah tidak hanya 

sekedar pembiasaan membaca buku nonpelajaran selama 15 

menit sebelum memulai pelajaran sebagaimana dituangkan 

dalam permendikbud No 23 Tahun 2015, namun siswa di 

madrasah wajib dibiasakan oleh gurunya untuk membaca Al-

Quran dan Hadist yang berhubungan dengan konsep yang 
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akan dia pelajarinya. Hal ini perlu dilukan karena kegiatan 

membaca Al-Quran dan Hadist bukan hanya tanggung jawab 

guru matapelajaran madrasah semata, namun menjadi 

tanggung jawab seluruh guru termasuk guru matapelajaran 

umum. 

Tulisan ini mencontohkan bagaimana 

mengintegrasikan kegiatan litersi baca dalam perangkat 

pembelajaran yang direkonsruksi/diredesain. Semua contoh 

RPP dalam buku ini telah dikonstruksi/didesain dengan 

mengintegrasikan kegatan-kegiatan literasi dan menggunakan 

pendekatan saintifik (scientific approach). 

Penerapan scientific aproach dalam proses 

pembelajaran menuntut guru atau pendidik baik di sekolah 

maupun madrasah wajib menyiapkan berbagai hal terkait 

pelaksanaan pembelajaran. Salah satu kewajiban yang harus 

disiapkan secara matang oleh pendidik adalah 

mengkonstruksi/mendsain atau mengembangkan dan 

menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, dan 

bahan ajar dengan memperhatikan berbagai prinsip 

pengembangan perangkat pembelajaran. Prinsip tersebut 

diantaranya adalah karakter model pembelajaran, karate 

materi, karakter sekolah atau madrasah, karakter siswa, 

karakter lingkungan/daerah setempat, dan berbagai karakter 

lainnya. Keberadaan silabus, RPP, dan bahan ajar sangat 

penting dalam melaksanakan proses pembelajaran secara 

sistematis, sehingga menuntut pendidik untuk 

mengkonstruksi perangkat tersebut secara baik dan benar.   

Selanjutnya dalam tujuan pendidikan nasional telah 

ditegaskan bahwa mengembangkan potensi peserta didik agar 



Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA   |   5 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri 

dan bertanggung jawab serta mampu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa (UU RI No. 20 Thn. 2003 Pasal 3). Pembentukan 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat merupakan 

salah satu esensi utama agama dan pendidikan sebagai satu-

satunya media untuk pembudayaan.  

Agar tujuan pendidikan nasional dapat terwujud maka 

dalam pembelajaran hendaknya tidak mengedepankan pada 

konsep atau materi mata pelajaran umum, melainkan adanya 

pendekatan spiritual yang dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan materi pelajaran umum dengan nilai-nilai  

Islam dengan tujuan memberikan keyakinan kepada peserta 

didik bahwa segala hal yang ada di bumi terjadi atas izin 

Allah SWT dan telah tertulis dalam al-Qur‟an. Terkait 

penjelasan tersebut, menurut Kasim & Yusoff (2014) bahwa, 

untuk mencapai tujuan utama terkait ilmu agama dan ilmu 

umum terutama ilmu sains sangatlah penting diintegrasikan 

dengan nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran pada 

sekolah-sekolah yang berciri khas Islam. 

Mengkonstruksi atau mendesain pembelajaran dalam 

perangkat pembelajaran IPA harus meperhatikan beberapa 

aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah: (1) hakikat 

dan tujuan pembelajaran, (2) isi atau topik materi yang 

diajarkan, (3) pendekatan, model, dan  metode pembelajaran 

yang  digunakan, dan  (4) cara melakukan penilaian  

(assessment), (5) cara mencapai kompetensi inti sikap sosial 
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maupun spiritual, kompetensi inti pengetahuan dan 

keterampilan. 

Kelima aspek tersebut tentu bukan jumlah maksimal 

yang harus dipenuhi oleh guru saat mengkonstruksi perangkat 

pembelajaran, tetapi dapat ditambahkan dengan aspek lain 

jika dipandang perlu dalam menyempurnakan proses 

penyusunan silabus, RPP, dan Bahan ajar tersebut. Aspek lain 

yang dimaksud contohnya mengkonstruksi pembelajaran 

perlu disesuaikan dengan perkembangan IPKTEKS.  

Seiring dengan perkembangan IPTEKS seperti saat ini 

maka diwajibkan pada pendidik agar dapat meredasain atau 

merancang ulang serta merekonsturksi/meredesain 

pembelajarannya kembali dengan memperhatikan beberapa 

prinsip yang telah disampaikan di atas, dan tentunya wajib 

memperhatikan unsur pembelajaran di era revolusi industry 

4.0 atau ketercapaian keterampilan abad 21 dalam proses 

belajar mengajar. 

Rekonstruksi/redesain pembelajaran yang dimaksud 

dalam  buku ini adalah upaya  guru atau pendidik dalam 

merancang dan mendesain ulang atau meredesain perangkat 

pemebelajaran berupa silabus, RPP, dan bahan ajar yang 

selama ini telah didesain dan digunakan. Misalnya perangkat 

pembelajaran yang telah didesain oleh guru IPA dan telah 

digunakan pada setiap semester perlu didesain atau 

dikonstruksi ulang dengan memperhatikan prinsip dan aspek-

aspek di atas.  

Rekonstruksi silabus,  RPP, LKPD, dan bahan ajar 

dalam buku ini disesuaikan dengan kurikulum 2013. 

Rekonstruksi dimulai dari penjaringan kebutuhan dan 
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masukan dari siswa dan guru melalui angket yang biasa 

disebut angket analisis  kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat 

disusun dengan mempertimbangkan  beberapa  unsur atau  

aspek yang akan dikembangkan oleh guru  atau  pendidik. 

Aspek-aspek yang ditanyakan dalam analisis kebutuhan 

terdiri atas: (1) pendapat tentang  silabus yang  sedang 

berjalan, (2) tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA, (3) 

aspek atau kompetensi yang akan dibahas, (4) materi 

pembelajaran, (5) model, metode dan pendekatan, dan (6) 

penilaian. Beberapa  unsur di atas masih dapat ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan  rancangan atau desain yang dibuat 

oleh guru atau pengajar. 
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BAGIAN 2 

MAKNA REKONSTRUKSI PARADIGMA  

PEMBELAJARAN IPA 
 

 

 

 

etelah dibaca buku rekonstruksi pembelajaran IPA 

pada bagian ini, diharapkan pembaca dapat memahami 

tentang: 

1. Makna Rekontruksi Paradigma Pembelajaran IPA-Biologi 

2. Makana Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA-

Biologi 

3. Pembelajaran IPA-Biologi Masa Lampau dan Masa Kini 

 

A. Makna Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA 

Makna rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA 

dalam buku ini adalah redesain/desain ulang atau penyusunan 

kembali bentuk perangkat pembelajaran sebagai pedoman 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Rekonstruksi 

paradigma pembelajaran IPA dalam buku ini juga memberi 

petunjuk kepada guru IPA agar selalu melakukan evaluasi 

dan mengkonstruksi ulang pembelajarannya yang dimulai 

dari perencaan hingga pelaksaan pembelajaran. Rekonstruksi 

yang dilakukan oleh guru IPA, tentunya harus berdasar pada 

beberapa regulasi yang berlaku saat ini, diantaraya adalah:  

S 
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1) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Nomor:130/D/KEP/KR/2017 Tentang Struktur 

Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;  

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 

Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah;  

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

4) Permendikbud Republik Indonesia No. 103 Tahun 2014 

tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah;  

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 

20: “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat 

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar, dan 

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

20 Stabdar Kompetensi Lulusan, No 21 tentang Standar 

Isi, No 24 tentang pemetaan KI dan KD, dan No 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa 

Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan. 

7) Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang 

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
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Rekonstruksi perangkat pembelajaran perlu dilakukan 

oleh guru agar pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti 

akan terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang efektif 

dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara optimal. Selanjutnya, rekonstruksi 

pembelajaran adalah inovasi-inovasi yang perlu dilakukan 

oleh guru dengan menggunakan ide atau gagasannya yang 

terbaru. Dengan demikian rekonstruksi paradigma 

pembelajaran adalah implementasi ide atau gagasan baru 

dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan 

pelaksanaan proses belajar mengajar pada tataran mikro di 

kelas yang dilakukan oleh guru yang inovatif dan kreatif 

sehingga tercipta kondisi yang memungkinkan siswa dapat 

belajar secara optimal. Sebagaimana diketahui bahwa dalam 

pembelajaran inovatif, proses belajar mengajar tidak lagi 

menggunakan paradigma pembelajaran konvesional, peran 

guru dan siswa harus diubah karena saat ini pembelajaran 

bukan lagi penyajian informasi semata. Paradigma 

pembelajaran yang semula Teacher centered, subject based, 

disipline based, hopital based, standardized harus diubah 

ke arah model SPICES, yaitu  Student Centered, Problem-

based, integrated, Community oriented, Electives, Systematic, 

continuing. 

Agar pembelajaran dapat dikatakan inovatif dan 

kreatif, maka guru wajib merekonstruksi perangkat 

pembelajarannya dengan menggunakan model-model 

pembelajaran yang inovatif yang relevan dengan karakteristik 

materi, karateristik siswa, karakteristik lingkungan, 

karakteristik daerah, dan daya dukung sekolah atau madrasah 
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sehingga guru benar-benar dapat berperan sebagai sumber 

belajar, tutor, evaluator, pembimbing dan pemberi dukungan 

dalam belajar siswa. Prinsip yang mendasari model 

pembelajaran inovatif antara lain: (a) pemahaman dibangun 

melalui pengalaman, (b) pengertian diciptakan dari usaha 

untuk menjawab pertanyaan sendiri  dan memecahkan 

masalah sendiri, (c) pembelajaran seharusnya 

mengembangkan insting alami siswa dalam melakukan 

penyelidikan dan berkreasi; (d) strategi berpusat pada siswa 

akan membangun ketrampilan berfikir kritis, penalaran, dan 

selanjutnya  kreativitas serta ketaktergantungan. 

 

B. Pembelajaran IPA Masa Lampau dan Masa Kini 

1. Pembelajaran IPA dalam Paradigma Absolutisme  

Faham Absolutisme memandang bahwa mengajar di 

artikan sebagai proses perubahan tingkah laku siswa dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Agar 

tercapainya tingkah laku siswa yang benar, ternyata dalam 

pembelajaran contohnya pada pembelajaran IPA, siswa perlu 

diberi sejumlah bahan atau materi IPA yang harus 

dipelajarinya. Dengan demikian maka, konsekuensi dari hasil 

pemikiran ini, diperlukan suatu proses transfer pengetahuan 

dan nilai dari guru ke siswa. Proses transfer pengetahuan dan 

nilai-nilai di kelas pada semua jenjang pendidikan, terjadi 

pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru termasuk guru IPA.  

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang menggunakan 

model mengajar dengan paradigma absolutivisme adalah guru 
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yang melakukan pembelajaran yang bersifat satu arah yakni 

hanya terjadi transfer atau pemindahan pengetahuan dari guru 

ke siswa, sehingga tidak akan terjadi interaksi antar siswa 

apalagi dari siswa ke pendidik atau guru. Tidak terjadinya 

interaksi tersebut karena siswa telah disuguhkan tau dicekoki 

bahan ajar yang sama oleh guru.  

Pembelajaran seperti ini juga dapat dikatakan 

pembelajaran yang bersifat indoktrinasi yakni memberi tahu 

semua pengetahuan guru kepada siswa. Hal ini dapat 

berakibat buruk pada siswa yakni, siswa akan menjadi pasif, 

tidak kreatif, tidak inovatif dan tidak memiliki kemampuan 

berpikir kritis karena siswa hanya cukup duduk manis dan 

diam sambil mendengarkan dan mencatat apa yang 

diungkapkan oleh guru. Selanjutnya siswa dipaksakan untuk 

mengulangi kembali secara terus menerus hingga saat 

ulangan atau ujian tiba, siswa diharapkan dapat 

menyelesaikannya dengan baik. Di saat ulangan atau ujian, 

siswa akan menunjukkan seberapa banyak pengetahuan yang 

dikuasainya selama beberapa waktu. 

 

2. Pembelajaran IPA dalam Paradigma Konstruktivisme  

 Konstruktivisme merupakan landasan kontekstual, 

yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak 

dengan tiba-tiba. Menurut pendapatnya Suwangsih, 2000 

yang dikutip oleh Haerullah & Hasan (2017) bahwa 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta–fakta, konsep, atau 

kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia 

harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna 
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melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya, bergelut dengan ide–ide, yaitu siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. 

Pembelajaran IPA dalam paradigma konstruktivisme, 

memandang belajar dipahami sebagai proses aktif siswa 

untuk mengkontruksi pengetahuan dengan cara membuat 

hubungan atau keterkaitan antara pengetahuan yang telah 

dimiliki dengan pengetahuan yang sedang dipelajari melalui 

interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa 

bahkan siswa dengan guru. Keberhasilan belajar 

konstruktivisme tidak hanya bergantung pada lingkungan 

atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal 

siswa. Belajar melibatkan pembentukan “makna”dari apa 

yang mereka lakukan, melihat dan mendengar.  

Proses belajar menurut pandangan konstruktivisme 

terdiri dari tiga hal yaitu; proses aktif untuk mengkontruksi 

pengetahuan, membuat hubungan atau keterkaitan antara 

pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang 

dipelajarinya, dan adanya interaksi siswa dengan yang lain. 

Faham konstruktivisme memandang bahwa dalam 

pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilisator bukan 

sebagai pemberi pengetahuan yang telah dimiliki oleh guru 

sehingga tinggal tipindahkan atau ditransfer ke siswa semata, 

tetapi guru bertugas sebagai pengarah yakni mengarahkan 

siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. 

Paradigma pembelajaran konstruktivisme dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah sudah menjadi 

kewajiban bagi guru dalam menentukan pemilihan model dan 
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metode yang berbasis pada pandangan ini sehingga pada 

akhirnya dapat memberikan hasil belajar yang optimal. 

Pembelajaran dapat berlangsung secara optimal 

apabila guru dapat merekonstruksi paradigma 

pembelajarannya dari paradigm lama ke paradigm terkini. 

Artinya guru wajib mendesain pembelajarannya dengan 

mengintegrasikan model pembelajaran yang inovatif. Karena 

melalui pembelajaran IPA yang telah direkonstruksi oleh 

guru maka dengan sendirinya siswa dapat akan 

mengembangkan sikapnya untuk merevolusi mental, 

pengetahuan, dan keterampilannya. 

Namun jika guru masih berada pada paradigm lama 

dimana guru hanya mengandalkan keberhasilan proses 

belajar mengajar melalui nilai akhir saja, dan tidak mencoba 

untuk merekonstruksi kembali pembeljarannya maka 

dipastikan selamanya kualitas pembelajaran kita tidak akan 

mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan 

pendidikan nasional.  

Pembelajaran di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 

dilaksanakan berdasarkan perangkat pembelajaran berupa 

silabus yang telah dikembangkan. Perangkat pembelajaran 

yang telah dikembangkan atau disusun tersebut akan 

digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau 

menyusun rencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, 

dan Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) di sekolah atau 

Madrasah. Bagi guru yang ingin mengembangkan perangkat 

pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik 

daerah dan daya dukung sekolah, dapat menggunakan 
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dokumen Silabus Mata Pelajaran yang telah dikembangkan 

sebagai acuan. 

 

3. Pembelajaran IPA di Era Revolusi Industri 4.0  

Abad ke-21 ditandai dengan era revolusi industri 4.0 

sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya 

kehidupan manusia pada abad ke-21 saat ini mengalami 

perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda 

dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Perubahan 

ini merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai guru atau 

pendidik. Tantangan yang baru, tentunya harus menuntut 

proses terobosan pemikiran (breakthrough thinking process) 

yang baru pula apabila yang diinginkan adalah output yang 

bermutu yang dapat bersaing dengan hasil karya dalam dunia 

yang serba terbuka (Tilaar, 1998). 

Revolusi industri 4.0 sangat berdampak pada dunia 

pendidikan terutama pada peran pelaku pendidikan 

khususnya peran guru atau pendidik. Jika peran pendidik 

masih mempertahankan sebagai penyampai pengetahuan, 

maka guru tersebut akan kehilangan peran seiring dengan 

perkembangan teknologi dan perubahan pendekatan, model, 

dan metode pembelajarannya. Kondisi tersebut wajib diatasi 

dengan meningkatkan kompetensi guru atau pendidik yang 

mendukung pengetahuan untuk eksplorasi dan penciptaan 

melalui pembelajaran mandiri. 

Terkait pembelajaran di Era revolusi industri 4.0, 

seorang guru dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan 

menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, 

keterampilan komunikasi, kemasyarakatan dan keterampilan 
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karakter dengan menggunakan strategi, pendekatan, model, 

dan metode pembelajaran yang relevan. Penggunaan berbagai 

model dan metode dalam pembelajaran yang mendukung era 

revolusi industri 4.0 merupakan keharusan. 

Sejalan dengan tuntutan era revolusi 4.0, 

Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran 

abad 21 yang ditekankan pada kemampuan siswa dalam 

mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan 

permasalahan, berpikir kritis, berpikir analitis dan kerjasama 

serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang 

Kemdikbud, 2013).  

Menurut BSNP (2010) bahwa penjelasan framework 

pembelajaran abad ke-21 meliputi: (a) Kemampuan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and 

Problem-Solving Skills), (b) Kemampuan berkomunikasi dan 

bekerjasama (Communication and Collaboration Skills), (c) 

Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and 

Innovation Skills), (d) Literasi teknologi informasi 

Menurut Frydenberg & Andone, (2011) bahwa agar 

dapat dilaksanakan pembelajaran di era revolusi industry 4.0 

atau pembelajaran abad 21 dengan baik dan benar, maka 

setiap guru atau pendidik majib memiliki keterampilan 

berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, 

literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi 

informasi dan komunikasi.  

Selanjutnya menurut Trilling dan Fadel, (2009) 

bahwa keterampilan abad 21 adalah (1) life and career skills, 

(2) learning and innovation skills, dan (3) Information media 

and technology skills. Ketiga keterampilan tersebut 
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dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi 

keterampilan pengetahuan abad 21 atau 21st century 

knowledge-skills rainbow.  

Percepatan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan di era revolusi industri 4.0 didukung oleh 

penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan 

information super highway (Gates, 1996). Gaya 

pembelajaran saat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan 

pada masa pengetahuan (knowledge age). Bahan 

pembelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik 

untuk melalui tantangan di mana siswa dapat berkolaborasi 

menciptakan solusi memecahkan masalah pelajaran. 

Pemecahan masalah mengarah ke pertanyaan dan mencari 

jawaban oleh siswa yang kemudian dapat dicari pemecahan 

permasalahan dalam konteks pembelajaran menggunakan 

sumber daya informasi yang tersedia (Trilling and Hood, 

1999).  

Berdasarkan sejumlah penjelasan ini, maka menurut 

hemat penulis bahwa untuk menghadapi pembelajaran di era 

revolusi industri 4.0 atau pembelajaran di abad 21, menuntut 

guru atau pendidik wajib melakukan rekonstruksi atau 

mendesain ulang pembelajarannya yakni di,u;ai dari 

mendesain ulang silabus, RPP, bahan ajar dan sumber belajar 

yang disesuaikan dengan tuntutan pembelajaran era revolusi 

industry 4.0  

 

4. Pembelajaran IPA di Madrasah 

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam selain 

pesantren. Keberadaan madrasah penting dalam menciptakan 
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kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman yang 

berjiwa nasionalisme tinggi. Ma‟zumi & Jakaria (2012) dan 

Hoel (2016) mengemukakan bahwa Madrasah adalah 

lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan dasar-dasar 

ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Adapun 

kelebihan yang dimiliki madrasah dalam pembelajaran yaitu 

dapat mengintegrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah 

juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan 

nasional di Indonesia yang mempunyai peran yang begitu 

besar dalam menghasilkan output generasi penerus bangsa 

(Muhaimin, 2005).  

Menurut Nakosteen (1996) bahwa Madrasah memilki 

karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Madrasah memilki 

kurikulum, metode, dan cara mengajar yang berbeda dengan 

sekolah umum. Madrasah memilki karakter tersendiri, yaitu 

sangat menonjolkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. 

Ma‟zumi & Jakaria (2012), mengemukakan bahwa fungsi 

dan tugas Madrasah adalah untuk mencapai dan membentuk 

generasi masyarakat yang mempercayai, mencintai 

pengetahuan, dan memiliki pandangan yang global untuk 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 

Menteri Dalam Negeri Tahun 1975, bahwa seluruh Madrasah 

di Indonesia menggunakan kurikulum Madrasah yang terdiri 

dari 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama 

(Tobroni, 2004; Nata, 2005; Tan, 2014). Terkait pendidikan 

dan pembelajaran di Madrasah, mata pelajaran agama Islam 

dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu: Al-
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Qur‟an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah (kebudayaan) 

Islam, dan Bahasa Arab sehingga menjadikan porsi mata 

pelajaran agama Islam lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

mata pelajaran umum di madrasah, mata pelajaran 

pendidikan agama Islam digabung menjadi satu, dan porsinya 

hanya 2 jam pelajaran per-minggu. Namun, di dalamnya 

sudah meliputi Al-Qur‟an-Hadits, keimanan (aqidah), akhlak, 

ibadah-syariah-muamalah (fiqih), (dan sejarah kebudayaan) 

Islam (Tobroni, 2004).  

Selanjutnya menurut Muhaimin (2005) bahwa 

kurikulum Madrasah perlu dikembangkan secara terpadu, 

dengan memposisikan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan 

sumber referensi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran 

umum. Lebih lanjut disampaikan oleh Hashim & 

Langgulung,(2008) bahwa kurikulum Madrasah yang 

menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, 

kandungan, metode, alat, dan tekniknya harus menyesuaikan 

dengan tuntutan zaman tanpa harus keluar dari nilai-nilai 

keislaman yang menjadi ciri khasnya. Secara operasional, 

Muhaimin (2005) menegaskan bahwa, guru mata pelajaran 

umum semestinya berkerja sama dengan guru Pendidikan 

Agama Islam untuk menyusun dan mendesain pembelajaran 

secara konkret dan detail. Dengan kata lain, di Madrasah 

perlu dilakukan upaya spiritualisasi pendidikan atau 

menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam melalui proses 

pendidikan kedalam seluruh aspek pendidikan di Madrasah. 

Selain itu, Hashim dan Langgulung (2008) mengatakan 

bahwa, terdapat empat komponen utama kurikulum di 

madrasah, antara lain tujuan dan sasaran kurikulum, isi 
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kurikulum, metode pengajaran, dan metode evaluasi dalam 

pembelajaran. Selanjutnya Sabki & Hardaker (2013) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran di Madrasah dalam 

konsep pendidikan Islam sebagai strategi yang dilakukan 

guru untuk membentuk pribadi manusia secara spiritual, 

artinya pembentukan pribadi manusia secara spiritual di 

Madrasah dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses 

pembelajaran.  

Ruang lingkup pelajaran IPA meliputi dua aspek 

yakni pertama adalah Kerja ilmiah dan yang kedua adalah 

Pemahaman Konsep dan Penerapannya. Kerja ilmiah yang 

dimaksud mencakup; penyelidikan atau penelitian, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan 

pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah; sedangkan 

cakupan Pemahaman Konsep dan Penerapannya adalah: 

Makhluk hidup dan proses kehidupannya serta interaksinya 

dengan lingkungan. 

Pembelajaran IPA memuat tujuan berupa gambaran 

tentang nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk 

kehidupan. Pembelajaran IPA baik fisika, biologi atau kimia 

yang bertujuan agar siswa memiliki keyakinan keteraturan 

alam Ciptaan-Nya dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Adanya tujuan pelajaran IPA adalah rasional dan sangat 

tepat. Karena dalam Al-Quran banyak surah dan ayat-ayat 

yang memerintahkan agar kita (manusia) memikirkan 

sebagian tanda-tanda Kebesaran dan Keagungan-Nya melalui 

penciptaan langit dan bumi, juga berbagai fenomena dan 

peristiwa alam (misalnya dalam QS Ali Imran, 190-191; Nuh, 

71:13-20; An-Naml, 27:70).  
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Madrasah merupakan sekolah yang mempunyai ciri 

khas sebagai sekolah agama yang sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai islami. Visi dan Misi madrasahpun berkarakter 

islami dan sifatnya wajib diwujudkan dalam segala aspek 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dengan 

mengedepankan karakter-karakter agama termasuk 

pembelajaran IPA melalui Al-Qur‟an yang sangat 

menekankan pentingnya membaca, mengamati dan 

merenungkan fenomena-fenomena alam. Berbagai Contoh 

dari kosmologi, fisika, biologi, ilmu kedokteran dan lainnya 

sebagai tanda kekuasaan Allah agar menjadi bahan 

perenungan manusia. 

 

1) Bagaimana Belajar IPA di Madrasah? 

Sebagaimana belajar IPA di sekolah (SD, SMP, dan 

SMA), siswa di Madrasah (MI, MTs, dan MA) pun belajar 

IPA dengan cara mengkonstruksi hal yang dipelajarinya 

berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya, bukan 

menerima suatu hal dengan pasif. Artinya, siswa di madrasah 

pun menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk 

mempelajari IPA. Selain kesamaan dalam penggunaan 

pendekatan, penggunaan kurikulumnya pun sama. Kesamaan 

ini lalu timbul pertnyaan bagaimana cara membuat siswa di 

madrasah itu aktif dalam belajar IPA? dan apa bedanya 

belajar IPA di madrasah dan di sekolah? 

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menentukan cara 

mengajar dan pembelajaran IPA di madrasah, bahwa 

pembelajaran IPA di madrasah tidak hanya penentuan dan 

penguasaan materi, serta tidak hanya mengembangkan 
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pengetahuan dan keterampilan, namun Pembelajaran IPA 

terutama lebih menekankan pada aspek proses bagaimana 

siswa belajar dan efek dari proses belajar tersebut bagi 

perkembangan siswa itu sendiri. Pembelajaran IPA 

melibatkan keaktifan siswa, baik aktivitas fisik maupun 

mental, sehingga dapat mencapai tujuan utama dalam 

mempelajari IPA yakni: mengembangkan keterampilan 

ilmiah, memahami konsep IPA, dan mengembangkan sikap 

yang berdasar pada nilai-nilai (termasuk nilai spiritual) yang 

terkandung dalam pembelajarannya. 

Terkait pembelajaran IPA, upaya perbaikan dan 

peningkatan pembelajaran IPA di Madrasah terus dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan 

profesionalisme guru khususnya dalam mata pelajaran IPA. 

Namun adanya variabilitas dan kompleksitas pada diri siswa 

Madrasah, menuntut adanya satu upaya pengembangan 

program pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat 

perkembangan, kebutuhan, pengalaman, kemampuan dan 

minat yang dimiliki oleh setiap diri peserta didik.  

Selain itu, berbagai pendekatan, model, dan metode 

pembeljaran telah dipelajari oleh guru melalui studi lanjut, 

pelatihan, seminar, diklat dan lain-lain. Namun, terkadang 

guru hanya dapat mengajarkan IPA berupa sekumpulan fakta, 

konsep, atau teori (body of knowledge). Selain itu dalam 

pembelajaran, guru juga merasa perlu mempersiapkan siswa 

hanya untuk menghadapi ujian akhir nasional dengan cara 

drill supaya mereka dapat menjawab soal dengan benar dan 

tepat. Akhirnya, dedikasi guru untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan 
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memberikan bekal nilai-nilai ilmiah berupa nilai spritual 

yang terkandung dalam pembelajaran IPA pun menurun 

sangat drastis, apalagi waktu pembelajarannya bersamaan 

dengan tahap persiapan menghadapi ujian.  

Kondisi pembelajaran seperti ini perlu dicarikan 

solusi dan salah satu solusi adalah pembelajaran IPA 

teringreasi nilai Al-Quran. Pembelajaran dengan 

mengintegrasikan nilai Al-Quran adalah salah satu solusi 

alternatif pilihan yang sesuai dan dapat dikembangkan 

menjadi model pembelajaran yang bisa mengakomodasi 

semua aspek yakni aspek kognitif, sosial emosional, dan 

fisik anak, sehingga potensi anakpun bisa tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Pembelajaran IPA terintegrasi 

nilai Al-Quran, mkasudnya para guru di madrasah perlu 

merekonstruksi atau meredesain pembelajarannya dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam perencaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan 

mengintegrasikan nilai AlQuran ke dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran maka diharapkan dapat menjadi 

pembeda antara pembelajaran di sekolah dan di Madrasah. 

Menurut laporan Aji S & Halal R (2014) dalam hasil 

penelitiannya bahwa proses pembelajaran berbasis karakter 

islami melalui pendekatan saintifik dapat meningkat hasil 

belajar siswa. Menintegrasikan nilai-nilai agama dalam 

pembelajaran sains sebagai upaya alternatif melindungi 

aqidah siswa. Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan 

pendekatan pembelajaran yang terintegrasi nilai islam dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, 

melatih kedisiplinan dan meningkatkan kreativitas siswa 
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dalam proses belajar.  

Menurut penjelasan Haerullah (2019) dalam bukunya 

yang berjudul IPA berkarakteristik Islami bahwa 

penyusunan bahan ajar berupa LKS maupun bahan ajar 

dalam bentuk lain, perlu mengintegrasikan nilai-nilai islami. 

Pentingnya Integrasi nilai-nilai Islami pada Proses Belajar 

Mengajar khususnya IPA dalam rangka menanamkan 

keyakinan terhadap ciptaan Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa baik manusia, hewan, tumbuhan serta material lainya. 

Selanjutnya menurut Haerullah (2019) bahwa penanaman 

nilai-nilai islami atau karakter religius setiap proses 

pembelajaran menjadi sebuah kewajiban bagi setiap guru 

termasuk guru IPA di Madrasah sebagaimana yang 

direkomendasikan dalam kurikulum 2013 dari satuan 

PAUD/RA hingga satuan pendidikan SMA/MA. Nilai-nilai 

spiritual dan sosial dalam setiap materi pelajaran menjadi 

tanggung jawab setiap guru termasuk guru IPA sehingga 

penanaman nilai-nilai religus tidak hanya dibebankan kepada 

guru agama (guru aqida ahlak, fiqih, Quran Hadist, bahasa 

Arab) saja melainkan tanggungjawab bersama semua guru di 

Madarasah.  

Sebagaimana telah disampaikan oleh Haerullah 

(2019) di atas, selanjutnya dipetegas oleh Kasim & Yusoff 

(2014) bahwa cabang ilmu-ilmu sains seharusnya memilki 

muatan ilmu-ilmu agama. Adapun materi sains, terutama 

biologi, memiliki keterikatan dengan nilai-nilai agama 

walaupun secara objektif berbeda. Kuntowijoyo (2005) dan 

Abdullah (2006) juga berpendapat bahwa dalam praktik 

pendidikan, integrasi diperlukan untuk menghindari dampak 
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negatif yang mungkin muncul jika keduanya berjalan sendiri-

sendiri.  

Selain itu, Salleh et al. (2011) juga mengemukakan 

bahwa dalam pembelajaran, guru harus mampu menjelaskan 

pengintegrasian sains dengan agama serta pemahaman agama 

dalam kesadaran sains dan tidak hanya terkait dengan 

kesadaran terhadap sains tetapi juga untuk mewujudkan dan 

memperjelas antara sains dengan ajaran Islam.  

Terkait integrasi nilai islam dalam pembelajaran IPA-

Biologi, Haidar (2002) menyatakan bahwa integrasi ilmu 

umum dan pengetahuan Islam juga dilakukan oleh guru-guru 

sains di Uni Emirat Arab. Hal ini juga ditegaskan oleh 

Othman and Subramaniam (2003) bahwa hampir seluruh 

guru-guru sains madrasah di Singapura merasa penting 

bahwa sains dan agama perlu diintegrasikan dan harus 

diajarkan kepada siswa. Menurut Mansour (2008) 

mengintegrasikan sains dengan agama sering dilakukan oleh 

guru sains di Mesir yakni dengan cara menyebutkan ayat-ayat 

Al-Qur‟an sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.  

 

2) Mengapa Rekonstruksi Pembelajaran IPA di 

Madrasah? 

Rekonstruksi pembelajaran IPA dengan cara 

mengintegrasikan ayat-ayat nilai-nilai isami dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran IPA dapat 

didasarkan pada beberapa alasan: (1) Kehampaan spiritual 

dalam pendidikan sains di sekolah dan dunia ilmiah harus 

dihindari dan dicarikan solusinya; (2) Fenomena alam yang 

ada dan terjadi di bumi dan langit adalah obyek kajian IPA 
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dan sekaligus merupakan obyek tafakkur terhadap Allah Swt; 

(3) IPA yang tidak teringrasi dengan nilai-nilai spiritual akan 

menyebabkan manusia yang “bergelut” dengan IPA dapat 

mengalami berbagai krisis multidimensional; (4) Pemaparan 

sains dalam buku-buku pelajaran (teori-teori dan 

penjelasannya), yang didasari materialisme, telah menjadikan 

siswa akan melupakan dan Allah Swt sebagai Sang pencipta; 

(5) Ayat-ayat Al-Qur‟an (Kauniyiah) yang dinyatakan secara 

garis besar akan dapat dipahami dengan lebih baik bila 

didukung oleh pemahaman IPA yang luas; dan (6) Sebagai 

ikhtiar untuk “melindungi” sains agar para siswa tidak 

terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang bertentangan dengan 

akidah dan keimanan agamanya. Menurut Irwandani, (2016) 

bahwa secara umum, IPA yang terintegrasi dengan nilai-nilai 

Islam bertujuan untuk mengantarkan seseorang kepada 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat suci 

Allah Swt, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah.  

Integrasi nilai-nilai islam dalam pembelajaran IPA di 

madrasah dapat dimaknai juga dengan islamisasi terhadap ilmu 

pengetahuan. Islamisasi artinya upaya guru dalam 

memberikan memberikan makna keagamaan dalam sains. 

Selanjutnya Waston (2014) berpendapat bahwa pelajaran 

sains memiliki karakter religius, kejujuran, kecerdasan, 

ketangguhan, kepedulian, demokratis, ingin tahu, berpikir 

logis, kritis, kreatif, dan inovatif, bergaya hidup sehat, 

kepercaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, 

kemandirian, bertanggung jawab, dan cinta ilmu. Penekanan 

secara umum adalah berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

yaitu berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau 
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logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan 

termutakhir dari yang telah dimiliki (Ali, 2015). 

 

3) Mengapa Harus Integrasi Nilai-nilai Islam dalam 

Pembelajaran IPA di Madrasah? 

Mulyana (2004) mendefinisikan nilai adalah 

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya. Lebih lanjut dikemukakan oleh Jumsai (2008) 

bahwa nilai dapat dijadikan rujukan untuk bersikap dan 

berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai 

ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam 

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka dapat 

dipahami bahwa nilai merupakan sesuatu yang diyakini 

kebenarannya dan dianut serta dijadikan sebagai acuan dasar 

individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang 

dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga.  

Menurut Jumsai (2008) bahwa berdasarkan 

sumbernya, nilai dibedakan atas nilai ilahiyah dan insaniyah. 

Nilai ilahiyah bersumber dari wahyu Allah SWT dan nilai 

insaniyah merupakan nilai yang diciptakan oleh manusia 

berdasarkan kriteria tertentu. Dengan demikian nilai ilahiyah 

bersifat mutlak (wajib) dan nilai insaniyah bersifat dinamis. 

Menurut Al-Munawar (2005) bahwa Al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi SAW merupakan sumber nilai-nilai dalam 

ajaran islam yang dikembangkan oleh hasil ijtihad para 

ulama. Al-Qur‟an dan sunnah Nabi SAW memuat aturan-

aturan Allah SWT yang antara lain meliputi aturan yang 

mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah (hablum 

minallah), hubungan manusia dengan manusia (hablum 
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minannas) dan hubungan manusia dengan alam (hablum 

minal alam). Dengan demikian maka dapat dimaknai bahwa 

nilai-nilai Islam adalah serangkaian aturan yang harus 

dihormati dan dijalankan oleh orang Islam dalam menentukan 

pola pikir dan perilakunya dengan merujuk pada Al-Qur‟an 

dan sunnah Nabi SAW sebagai sumber rujukan utama.  

Nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan 

menjadi 3 aspek yakni nilai aqidah, ibadah, dan akhlak. 

Nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan 

adanya Allah SWT yang menciptakan alam semesta, dan 

senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala 

perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati 

bahwa Allah SWT itu ada dan Maha Kuasa, maka manusia 

akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah 

diperintahkan oleh Allah SWT dan takut untuk berbuat 

dhalim atau kerusakan di muka bumi ini. Nilai ibadah 

mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya 

senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho 

Allah SWT. Pengamalan konsep nilai ibadah akan 

melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka 

membantu sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai 

akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan 

baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang 

tentram, damai, harmonis, dan seimbang. Dengan demikian 

maka jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-

nilai yang akan mampu membawa manusia pada 

kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik 
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dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak 

(Aeni, 2009). 

Terkait kegiatan pembelajaran, sebagagaimana 

ditekankan dalam kurikulum 2013 bahwa nilai merupakan 

suatu proses pembimbingan melalui suri tauladan pendidikan 

yang berorientasi pada penanaman atau 

menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan yang di 

dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika dan 

estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki 

kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara (Lubis, 

2008). 

Selanjutnya menurut Mulyana (2004) bahwa dalam 

proses pembelajaran, integrasi nilai-nilai islam merupakan 

salah satu bentuk dari pembelajaran terpadu atau 

pembelajaran tematik. Pendidikan nilai tidak hanya 

merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah 

mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses 

pendidikan. Artinya, yang menanamkan nilai kepada peserta 

didik bukan saja tanggung jawab guru pada saat 

mengajarkannya, melainkan kapan dan di manapun, nilai 

harus menjadi bagian integral dalam kehidupan. Selain itu, 

proses menanamkan nilai kepada peserta didik bukan saja 

tanggung jawab guru pendidikan Agama (Aqida akhlak, 

Fiqih, Quran Hadist, Bahasa Arab, dan Sejarah Islam) namun 

mnjadi tanggung jawab semua guru yang mengajar di 

Madrasah. Proses pengintegrasian nilai-nilai tidak hanya 
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menekankan pada materi tekstual tetapi juga pada hal-hal 

yang bersifat rohaniah (Ismail, 2009). 

Salah satu cara yang dilakukan oleh guru ilmu 

pengetahuan umum di Madrasah adalah dengan cara 

menghubungkan ilmu pengetahuan umum tersebut dengan 

ilmu pengetahuan keislaman yang diberikan secara bersama-

sama atau diintegrasikan. Pengetahuan ilmu agama dan ilmu 

umum harus dipadukan/diintegrasikan karena pendidikan 

Islam sejatinya tidak hanya mengajarkan tentang teologikal 

atau mengajarkan Qur‟an, Hadits, dan Fiqh saja; akan tetapi 

juga mencakup semua cabang pengetahuan yang diajarkan 

dalam perspektif Islam (Narongraksakhet, 1995).  

Menurut Hakim (2012) bahwa, penggabungan ilmu 

pengetahuan umum dengan ilmu keislaman dapat dilakukan 

dengan cara menghubungkan dengan matapelajaran Islam 

(Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak dan Fiqih) dengan bahan 

sains. Pengintegrasian konsep IPA-Biologi dengan nilai-nilai 

keislaman sangat penting diterapkan dengan cara mengaitkan 

ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan 

sumber dari segala sumber ilmu yang dapat diambil khikmah 

dan pelajaranya oleh setiap manusia sebagai cara 

pembentukan karakter bangsa (Aldilla, 2012). Pembelajaran 

terintegrasi materi rumpun IPA dengan materi keagamaan 

umumnya dilakukan secara insidental, serta sifat mata 

pelajaran pokok tetap dipertahankan, sehingga dapat 

diklasifikasikan pengintegrasian materi keagamaan terhadap 

mata pelajaran rumpun IPA termasuk ke dalam correlated 

model (Zain & Vebriyanto, 2017). Selanjutnya Hassan, 

(2010) menjelaskan bahwa dalam proses mengintegrasikan 
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nilai dalam ilmu pengetahuan umum diperlukan kemampuan 

guru yang memadai dalam menghubungkan materi yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

Purwati et al. (2018) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran sains terintegrasi dengan nilai-nilai Islam 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindakan dan 

perilaku keseharian siswa pada Madrasah Tsanawiyah kelas 

tujuh di Lombok Barat Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan buku siswa MTs mata pelajaran IPA 

Terintegrasi Nilai Islam dapat meningkatkan pemahaman dan 

sikap religi siswa (Susilowati, 2017). 

Dasar integrasi nilai-nilai islam dengan ilmu 

pengetahuan khususnya IPA-biologi didasarkan pada ajaran 

Islam yang menegaskan bahwa manusia akan memperoleh 

derajat dan martabat yang tinggi di sisi Allah SWT manakala 

ia beriman dan berilmu pengetahuan. Menurut Abdullah, 

(2006) bahwa dalam Al-Qur‟an mengandung ayat-ayat yang 

dapat dijadikan pedoman meskipun hanya secara garis besar, 

bagi pengembangan ilmu pengembangan (sains) dan 

teknologi dalam rangka mempertebal keimanan dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia.  

Sehubungan dengan pembelajaran di madrasah, 

aktualisasi nilai-nilai islam dapat dipahami sebagai potret 

ketaatan secara vertikal maupun horizontal. Ketaatan secara 

vertikal merupakan ketaatan terhadap Allah sebagai pencipta, 

sedangkan ketaatan secara horizontal adalah ketaatan 

terhadap ulil amri.  

Terkait integrasi pelajaran dengan pelajaran lainnya 

dapat dipahami dalam makna yang tersurat dan tersirat dalam 
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UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 

didik (Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). 

 

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa 

pengintegrasian satu mata pelajaran dengan pelajaran lain 

sangat dimungkinkan menurut Undang-Undang RI. Nomor 

20 tahun 2003. Sehingga dalam sebuah satuan pendidikan 

memiliki wewenang dalam pengembangan kurikulum, 

termasuk dalam pengintegrasian pelajaran dengan pelajaran 

lainnya terutama untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Selain itu, dengan adanya prinsip diversifikasi yang 

penjelasannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI. 

Nomor 20 tahun 2003, bahwa pengembangan kurikulum 

secara diversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan 

penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan 

dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah 

(Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 2003). 
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4) Bagaimana Pola Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam 

Pembelajaran IPA-Biologi di Madrasah 

Abdullah (2004) mengemukakan bahwa integrasi 

nilai-nilai Islam dalam pembelajaran biologi dapat dilakukan 

pada 4 tingkatan yang berbeda, yaitu pada tingkat filosofis, 

materi, metodologis dan strategi. 

 

1. Tingkat Filosofis 

Integrasi dan nilai-nilai ajaran Islam pada level 

filosofis dalam pengajaran dimaksudkan bahwa setiap 

pelajaran harus diberi nilai fundamental eksistensial dalam 

kaitannya dengan disiplin keilmuan lainnya dan dalam 

hubungannya dengan nilai-nilai humanistiknya. Mengajarkan 

biologi misalnya di samping makna fundamentalnya sebagai 

ilmu yang mempelajari tentang sel dalam ajaran Islam, dalam 

pengajaran biologi bisa juga ditanamkan pada peserta didik 

bahwa eksistensi sel tidaklah berdiri sendiri atau bersifat self-

sufficient, melainkan berkembang bersama disiplin keilmuan 

lainnya seperti agama (misalnya pasti ada yang menciptakan, 

yaitu Allah SWT), biologi, fisika, dan lain-lain sebagainya. 

Pada level filosofis dengan demikian berupa suatu 

penyadaran eksistensi bahwa suatu disiplin ilmu selalu 

bergantung pada disiplin ilmu lainnya. 

 

2. Tingkat Materi 

Integrasi dan interkoneksi pada level materi 

merupakan suatu proses mengintegrasikan nilai-nilai 

kebenaran universal umumnya dan keislaman khususnya ke 

dalam pengajaran umum seperti, biologi, kimia, fisika, 
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sosiologi, dan lain sebagainya dan sebaliknya ilmu-ilmu 

umum ke dalam kajian-kajian keagamaan dan keislaman. 

Oleh karena itu implementasi integrasi dan nilai- nilai Islam 

pada level materi bisa dengan dua model yakni: 

Pertama, model pengintegrasian ke dalam paket 

kurikulum. Kedua, model pengintegrasian ke dalam konsep. 

Model ini menginjeksikan nilai-nilai Islam dalam teori-teori 

Biologi terkait sebagai wujud interkoneksitas antara 

keduanya tanpa embel-embel nama Islam. Model seperti ini 

bergantung sepenuhnya pada pengembangan silabi yang akan 

menggambarkan bangunan interkoneksi keilmuan dimaksud 

dan juga menuntut guru untuk memiliki wawasan luas dan 

integratif. 

 

3. Tingkat Metodologi 

Metodologi yang dimaksud adalah metodologi yang 

digunakan dalam pengembangan ilmu biologi. Setiap ilmu 

memiliki metodologi penelitian yang khas yang biasa 

digunakan dalam pengembangan keilmuannya. Dalam hal ini 

metodologi dalam pengertian pendekatan (approach). 

Sebagai contoh dalam biologi dikenal pendekatan-pendekatan 

ilmiah, yang dapat diintegrasikan antara lain, tanggung 

jawab/amanah, dan disiplin (Abdullah, 2004).  

 

4. Tingkat Strategi 

Terkait strategi yang dimaksud adalah dalam hal 

pelaksanaan atau praktik dari proses pembelajaraan biologi. 

Dalam konteks ini, setidaknya kualitas keilmuan serta 

keterampilan mengajar guru menjadi kunci keberhasilan 
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pembelajaran berbasis pola pikir terintergrasi. Pembelajaran 

model active learning dengan berbagai strategi dan 

metodenya dapat membantu penanaman nilai-nilai ajaran 

Islam ini (Abdullah, 2004). Adapun integrasi nilai-nilai 

keislaman pada tingkat strategi merupakan pengintegrasian 

dalam aspek praktis pembelajaran dan kualitas guru sangat 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Verwimp (1999) 

menyatakan bahwa sikap dan perilaku mengajar guru 

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

menilai kualitas pembelajaran. 

Salleh et al. (2011) berpendapat bahwa integrasi sains 

dan agama pada pembelajaran terpadu, guru dituntut untuk 

dapat menjelaskan cara pengintegrasian yang lebih baik 

terhadap sains dan agama. Ini tidak hanya terkait dengan 

apresiasi sains tetapi juga untuk mewujudkan dan saling 

melengkapi antara sains dan ajaran Islam. Oleh karena itu 

dalam memahami pendidikan terpadu, guru harus dilatih agar 

lebih percaya diri dalam berpikir dan bersikap serta 

berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai 

contoh penting untuk siswa (Lubis, 2015). Lebih lanjut 

menurut Mansour (2008), kepercayaan guru terhadap agama 

merupakan faktor utama yang menentukan cara berpikir guru 

dan praktik pembelajarannya di kelas. Keyakinan guru, nilai-

nilai dan sikap guru memilki hubungan yang erat kaitannya 

dengan strategi guru terkait dengan profesionalisme mereka 

sehari-hari akan membentuk lingkungan belajar yang akan 

mempengaruhi motivasi serta prestasi siswa (Alghamdi et al., 

2012). 
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Pentingnya proses belajar terutama dengan 

mengintegrasikannya dalam setiap jenis pembelajaran sangat 

ditekankan oleh Al-Qur‟an yang merupakan sumber dari 

segala sumber pengetahuan oleh karena itu seluruh filosofi 

al-Qur‟an didasarkan pada pembelajaran. Langkah strategis 

dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai ajaran 

Islam melalui pendidikan Ainurofiq (2005). 

 

5) Menjadi Guru Profesional di Madrasah 

Guru merupakan faktor penentu dalam mencapai 

keberhasilan pembelajaran, oleh sebab itu guru dituntut untuk 

melakukan kreasi agar tercipta suasana belajar yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan, sehingga diperlukan guru 

yang profesional dan mempunyai komitmen tinggi dalam 

bidang pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dengan 

kata lain, dibutuhkan guru profesional di madrasah yang, 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Selalu membuat perencanaan konkrit dan detail yang siap 

untuk dilaksanakan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebelum mengajar guru harus mempersiapkan diri sebaik 

mungkin baik persiapan fisik, mental, maupun materi 

tentang mata pelajaran yang diampu. Penguasaan materi 

tercermin dari pemahaman yang utuh tentang materi 

pokok yang ada dalam kurikulum dan diperkaya dengan 

wawasan keagamaan serta keilmuan yang mutakhir. 

Dengan demikian, guru diharapkan tidak sekedar 

menyampaikan materi pokok yang tertuang dalam 

kurikulum atau dalam buku guru, namun harus 

dikembangkan dan diperkaya sesuai perkembangan 
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IPTEKS serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai 

spiritual dalam proses penyampaian materi tersebut. 

2. Mampu mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru 

yang menempatkan siswa sebagai arsitek pembangun 

gagasan dan guru berperan sebagai “Pelayan” yang 

berfungsi untuk “melayani” serta berperan sebagai mitra 

siswa agar peristiwa belajar dapat bermakna bagi semua 

individu. Dalam prespektif Islam siswa disebut “thalib” 

yang artinya orang yang aktif mencari ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian, guru perlu mengkondisikan kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif untuk 

mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai 

potensi yang dimilikinya.  

3. Bersikap kritis dan berani menolak kehendak yang kurang 

edukatif. Guru IPA di madrasah diharapkan dapat 

mengembangkan dan mengelaborasi sendiri materi pokok 

yang ditetapkan dalam kurikulum, sehimgga sikap kritis 

wajib dimiliki oleh guru. Sikap kritis yang dimaksud 

adalah mengaitkan dengan problem realitas yang ada di 

sekitarnya. 

4. Berkemampuan dalam mengubah pola tindakan dan 

menetapkan peran siswa, peran guru serta gaya mengajar. 

Perannya siswa diubah sebagai “konsumen” gagasan, ke 

“produsen” atau penghasil ide dan gagasan, seperti 

bertanya dengan menggunakan pertanyaan yang 

berkualitas, menemukan, mendeskripsikan dan 

mengarang. Peran guru harus sebagai pelayan untuk 

memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses belajar 

(fasilitator) dan bukan sebagai penghambat belajar. Gaya 



38   |   Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA 

mengajar lebih difokuskan pada model pemberdayaan dan 

pengkondisian daripada model latihan (drill) dan akhirnya 

timbul pemaksaan (indoktrinasi). 

5. Berani meyakinkan kepala sekolah, orang tua dan 

masyarakat agar dapat berpihak pada mereka terhadap 

beberapa inovasi pendidikan yang edukatif dan cenderung 

sulit diterima oleh orang awam dengan menggunakan 

argumentasi yang logis dan kritis. Bersikap kreatif dalam 

membangun dan menghasilkan karya pengembangan 

dirinya seperti pengembangan media sebagai alat bantu 

belajar, mengembangkan bahan ajar bebasis konteksstual, 

mengembangkan instrument asesmen atau penilaian yang 

beragam, dan merancang kebutuhan kegiatan 

pembelajaran lainnya. Agar kegiatan belajar mengajar 

dapat dioptimalkan oleh guru maka, guru perlu 

memanfaatkan sumber daya alam local sebagai sumber 

belajar, baik sumber belajar yang dirancang khusus untuk 

tujuan pembelajaran maupun sumber belajar yang sudah 

tersedia secara alami yang dimanfaatkan oleh guru.  

6. Berani meyakinkan kepala Madrasah, masyarakat 

madrsah, orang tua dan masyarakat di luar madrasah 

bahwa setiap produk atau hasil dari jeripayahnya dijamin 

benar-benar berbeda dengan produk pembelajaran IPA 

non madrasah (di sekolah) artinya setiap produk 

pembelajaran IPA di madrasah selain mampu berpikir 

kritis dan berkompeten, juga memiliki pengetahuan IPA 

berkarakter religi.  
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6) Landasan Yuridis Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran 

Pembelajaran IPA di semua jenjang pendidikan dapat 

diatur dalam setiap pemberlakuan kurikulum. Sebelum 

diberlakukan kurikulum 2013, kita menggunakan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Nomor 22/2006 tentang Standar Isi dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23/2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan memberikan hak penuh pada 

setiap sekolah untuk menyusun sendiri kurikulumnya sesuai 

dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. 

Penyusunan kurikulum tersebut termasuk pengembangan 

perangkat pembelajaran dan kegiatan belajar sesuai dengan 

pengembangan indikator yang mengacu pada Standar Isi dan 

Standar Kompetensi. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 10 

dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak 

mengarahkan, membimbing, dan mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan 

pada Pasal 11 Ayat (1) bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan di daerah menjadi semakin 

besar. Lahirnya kedua undang-undang tersebut menandai 
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sistem baru dalam penyelenggaraan pendidikan dari sistem 

yang cenderung sentralistik menjadi lebih desentralistik. 

Selain itu dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3, 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, 

jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, harus 

diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter 

siswa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan 

santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan 

penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali 

Ibrahim Akbar, 2000), ternyata kesuksesan seseorang tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan 

teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill). Bahkan orang-orang 

tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak 

didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter siswa 

sangat penting untuk ditingkatkan.  

Terkait pengembangan perangkat pembelajaran 

berupa silabus dan RPP, dapat diatur dalam beberapa regulasi 
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yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20: 

“Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat 

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar, 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 6) 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 

Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Guru pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 7) Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 8) Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 10) 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 
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Pendidikan; 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Pelajaran pada 

Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah, dan 12) Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 

2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

 

7) Tujuan Dan Fungsi Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran 

 

1) Tujuan  

Perangkat Pembelajaran dikembangkan dengan tujuan untuk: 

a. mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil 

dari proses pembelajaran; 

b. mempermudah pendidik dalam melihat, mengamati, 

menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran yang 

logis dan terencana atau mempermudah guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

c. Menjadi rujukan untuk melaksanakan pembelajaran agar 

lebih terarah dan berlangsung secara efektif dan efisien; 

d. Menjadi pengarah kegiatan belajar siswa dalam upaya 

mencapai KD; 

e. Menjadi alat pengendali dan pengingat pendidik mengenai 

hal-hal yang harus dipersiapkan, media yang akan 

digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, sistem 

penilaian yang digunakan, dan hal-hal teknis lainnya. 
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Terkait dengan pengembangan perangkat 

pembelajaran, hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang menjelaskan bahwa: 

1. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite 

madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 

kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah 

supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang 

bertangung jawab terhadap pendidikan untuk SD, SMP, 

SMA, dan SMK, serta Departemen yang menangani 

urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, 

MA, dan MAK (Pasal 17 Ayat 2). 

2. Perencanan proses pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanan pembelajaran (RPP) yang memuat 

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar (Pasal 20). 

Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah atau sekolah 

memiliki ruang gerak yang luas untuk melakukan modifikasi 

dan mengembangkan variasi-variasi penyelengaraan 

pendidikan sesuai dengan keadaan, potensi, dan kebutuhan 

daerah, serta karakter siswa. Untuk keperluan di atas, perlu 

adanya panduan pengembangan silabus untuk setiap mata 

pelajaran, agar daerah atau sekolah tidak mengalami 

kesulitan. 

Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah 

karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan 
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implementasi Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan oleh 

sekolah atau daerah.  

Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan 

perlu didesentralisasikan terutama dalam pengembangan 

silabus, RPP dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan 

tuntutan kebutuhan siswa, dan kondisi sekolah atau daerah. 

Dengan demikian, sekolah atau daerah memiliki cukup 

kewenangan untuk merancang dan menentukan materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian 

hasil pembelajaran. 

Pengembangan kurikulum IPA SD/MI dilakukan 

dalam rangka mencapai dimensi kompetensi pengetahuan, 

kerja ilmiah, serta sikap ilmiah sebagai perilaku sehari-hari 

dalam berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan dan 

pemanfaatan teknologi.  
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BAGIAN 3 

MENGEMBANGKAN INDIKATOR BERDASARKAN 

KOMPETENSI DASAR (KD) 
 

 

 

 

etelah dibaca buku rekonstruksi pembelajaran IPA 

pada bagian Mengembangkan Indikator Berdasarkan 

Kompetensi Dasar (KD), diharapkan pembaca dapat 

memahami tentang 

1. Pengertian KD dan Indikator dan bagaimana hubungan 

SKL, KI dan KD  

2. Prinsip Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK), Tujuan, dan Materi Pembelajaran  

3. Bagaimana cara mengembangkan Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK), Tujuan dan Materi Pembelajaran dari 

Kompetensi Dasar (KD) 

 

A. Pengertian KD dan Indikator 

1. Makna Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2013 

Perbaikan kurikulum tersebut berlandaskan pada 

landasan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidian dan 

Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan 

Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.  

Secara umum, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan 

agar selaras antara ide, desain, dokumen, dan 

S 
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pelaksanaannya. Secara khusus, perbaikan Kurikulum 2013 

bertujuan menyelaraskan antara SKL, KI, KD, pembelajaran, 

penilaian, dan buku teks. Perbaikan tersebut pada tahun 

2017 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

PPK mengedepankan lima nilai utama karakter yaitu 

religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan 

integritas. Penguatan lima nilai karakter tersebut akan dapat 

mendorong siswa untuk memiliki keterampilan Abad 21 

yang dibutuhkan dalam meniti kehidupan, seperti 

keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical 

thinking and problem solving), keterampilan berkolaborasi 

(collaboration skills), keterampilan berkreasi (creativities 

skills), dan keterampilan berkomunikasi (communication 

skills). 

 

2. Pengertian dan Fungsi Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

a. Pengertian Indikator 

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata 

pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan 

dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 

diobservasi.  

Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan Dalam 

mengembangkan indikator adalah sebagai berikut: 

1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja 
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yang digunakan dalam KD. Kata kerja atau kata 

operasional yang digunakan dalam indikator harus berada 

di bawah level kognitif kata operasional KD. (sumber: 

materi penyegaran instruktur kurikulum 2013 pada tahun 

2017). 

2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, sekolah, dan 

daerah; 

3. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan/daerah 

4. Pembelajaran dan penilaian abad 21 

 

Terkait penggunaan kata kerja atau kata operasional 

dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi 

maka menurut hemat penilis perlu ada pertimbangan poin 4 

agar dapat merubah poin 1 karena pertimbangannya dalam 

materi penyegaran instruktur oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada Tanggal 29 Maret 

Tahun 2017 disebutkan bahwa proses pembelajaran dan 

penilaian abad 21 menegaskan setiap mata pelajaran terkait 

dengan kompetensi dan konteks yang dapat memacu siswa 

untuk memiliki ketrampilan berpikir dari yang sederhana 

(LOTS) menuju proses berpikir tingkat tinggi (HOTS). 

Dengan demikian maka kegiatan pembelajaran harus ada 

perubahan, dari kapasitas LOTS yang banyak, sedikit demi 

sedikit menajdi kapasitas HOTS, sehingga pada akhirnya 

kapasitas HOTS menjadi karakter peserta didik. Atas dasar 

penjelasan ini maka kata kerja atau kata operasional yang 

digunakan dalam indikator harus berada pada level kognitif 

yang sama atau di atas level kognitif kata operasional KD.  
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Selanjutnya dalam mengembangkan pembelajaran 

dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu: 

1. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai 

indikator; 

2. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-

kisi dan menulis soal yang di kenal sebagai indikoator 

soal. 

 

 Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan 

menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator 

sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat 

kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian 

kompetensi.  

 

b. Fungsi Indikator  

Kedudukan Indikator sangat strategis dalam 

mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK-

KD. Fungsi Indikator adalah sebagai: 

1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran 

Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan 

indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan 

secara cermat dapat memberikan arah dalam 

pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan 

kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. 

2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran Desain 

pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar 

kompetensi dapat dicapai secara maksimal. 

Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai 
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dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator 

dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang 

efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang 

menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural 

menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak 

dengan strategi ekspositori melainkan lebih tepat dengan 

strategi discovery-inquiry. 

3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar 

perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang 

pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan 

ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga 

dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara 

maksimal. 

4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian 

hasil belajar. 
 

Indikator menjadi pedoman dalam merancang, 

melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar, Rancangan 

penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan 

jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. 

Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada 

indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan 

tuntutan SK dan KD. 

  

B. Hubungan SKL, KI dan KD 

Agar guru dapat merekonstruksi pembelajaran, guru 

harus mampu menganalisis Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi dasar (KD) 

sehingga dapat memahami keterkaitan atara ketiga 

komponen tersebut. 
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SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Sementara KI merupakan tingkat kemampuan 

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus 

dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program 

yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar 

(KD). Kompetensi Inti mencakup: sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi 

sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran 

atau program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 

Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk 

mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh siswa 

melalui pembelajaran. Dalam setiap rumusan KD terdapat 

unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja 

dan materi. Contoh: KD 3.10. Menganalisis komponen-

komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut, 

KD 4.10. Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi 

antar komponen ekosistem (jaring-jaring makanan, siklus 

Biogeokimia). 

Dalam kurikulum 2013 dijelaskan bahwa Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan muara utama 

pencapaian semua mata pelajaran pada satuan pendidikan 

atau jenjang pendidikan tertentu sedangkan Kompetensi Inti 

(KI) adalah muara kompetensi kelas pencapaian semua mata 

pelajaran pada tingkat kompetensi yang ditetapkan dalam 

kelas tertentu, selanjutnya Kompetensi Dasar (KD) 

merupakan tingkat kemampuan suatu pokok bahasan pada 

suatu mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi inti. 
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Kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar dapat tercapai dengan baik dan optimal jika melalui 

suatu proses pembelajaran dan penilaian yang didesain 

dengan baik pula. Desain pembelajaran ini telah dilakukan 

oleh guru namaun perlu direkonstruksi kembali agar lebih 

optimal dalam proses dan hasil belajar nanti. Proses 

pembelajaran dan penilaian yang dimaksud dapat 

diilustrasikan dalam skema gambar Keterkaitan antara 

SKL,KI KD, dan Materi Pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Keterkaitan antara SKL, KI KD, dan Materi 

Pembelajaran (Sumber Dokumen Kurikulum 2013) 

 

1. Kompetensi inti (KI-3 dan KI-4) memberikan arah tingkat 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang 

harus dicapai peserta didik. 

2. Kompetensi dasar dari KI-3 adalah dasar pengembangan 

materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari 

KI-4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar 
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yang perlu dilakukan peserta didik. Dari sinilah pendidik 

dapat mengembangkan proses belajar dan cara penilaian 

yang diperlukan melalui pembelajaran langsung. 

3. Dari proses belajar dan pengalaman belajar, siswa akan 

memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa 

pengembangan sikap sosial dan spiritual yang relevan 

dengan berpedoman pada kompetensi dasar dari KI-2 dan 

KI-1.  

4. Rangkaian dari KI-KD sampai dengan penilaian tertuang 

dan RPP. 

 

C. Prinsip Pengembangan Indikator Pencapaian 

 Kompetensi (IPK), Tujuan, dan Materi Pembelajaran 

Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, 

maka seorang guru wajib mengembangkan silabus dan 

RPP. Dalam proses pengembangan, guru harus memahami 

prinsip-prinsip pengembangan indikator dan materi 

pembelajaran. Selain itu pemahaman terhadap hubungan 

antara SKL, KI dan KD juga dapat membantu guru dalam 

mengembangkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan literasi dan mengembangkan 

keterampilan Abad 21 yaitu desain pembelajaran dengan 

mengitegrasikan nilai-nilai Critical Thinking, 

Communication, Creativity, dan Collaboration atau dikenal 

dengan 4C. 

Sebagai Ilmu Pengetahuan Alam, IPA memiliki ciri 

umum yang sama dengan ilmu serumpun, yaitu Biologi 

Fisika, dan Kimia. Namun demikian, sebagai suatu disiplin 
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ilmu tersendiri, IPA memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan rumpun Ilmu Alam lainnya.  

Tujuan mata pelajaran IPA adalah untuk 

menumbuhkan sikap spiritual dan sikap sosial, membekali 

pengetahuan dan keterampilan kepada siswa yang relevan 

dengan IPA agar siswa mampu untuk menyelesaikan 

persoalan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi dan 

sebagai warga negara. Belajar IPA sama dengan mempelajari 

diri sendiri karena IPA-Biologi di SMA dan SMP banyak 

membahas tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun 

organ, peran makhluk hidup dalam lingkungan, dan 

hubungannya dengan kelestarian makhluk hidup di bumi. 

Belajar IPA-Biologi merupakan kegiatan yang menarik dan 

menyenangkan untuk membentuk pribadi yang mencintai 

lingkungan alam dan sosial. 

Agar dapat melakukan analisis kompetensi dan 

mengembangkan IPK disarankan agar guru dapat 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta 

mempelajari karakteristik siswa dengan mengembangkan 

nilai karkter yaitu mengembangkan keterampilan Abad 21 

terkait dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah (Critical Thinking and Problem Solving Skills), 

keterampilan berkolaborasi (Collboration Skills), 

keterampilan berkreasi (Creativities Skills), dan keterampilan 

berkomunikasi (Communication Skills) sesuai dengan 

karakteristik Kompetensi Dasar.  

Gambar berikut ini menggambarkan rangkaian 

kegiatan dalam analisis kompetensi untuk menjabarkan IPK 

dan materi dari suatu KD, baik untuk KD-KI 3 maupun KD-
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KI 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Analisis Kompetensi 

(Sumber: materi sosialisasi kurikulum 2013) 

 

D. Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 (IPK), Tujuan dan Materi Pembelajaran 

1. Pengembangan IPK 

Indikator pencapaian kompetensi dapat dikembangkan 

apabila indicator tersebut menggambarkan perilaku yang 

dapat diukur (measurable) dan atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian Kompetensi Dasar (KD) tertentu 

yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.  

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup keseluruhan ranah kompetensi yang 

meliputi pengetahuan (ranah kognitif), sikap (ranah afektif), 

dan keterampilan (ranah psikomotor). Namun, dalam 

pengembangan ketiga ranah kompetensi tersebut tidak bisa 

dipaksakan untuk memiliki porsi yang sama pada semua mata 

pelajaran. Untuk mata pelajaran Matematika misalnya lebih 
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menekankan pada aspek kognitif dan afektif dibandingkan 

dengan aspek psikomotor.  

 

1) Ranah Kognitif (Cognitive Domain) 

Ranah kognitif (cognitive domain) menggambarkan 

perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti 

pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Menurut 

taksonomi Bloom (1956), kemampuan kognitif adalah 

kemampuan berpikir secara hirarkis yang terdiri dari 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan evaluasi (evaluation). Terkait pengetahuan 

kognitif, Anderson dan Krathwohl‟s (2000) membuat 

terminologi baru untuk ranah kognitif sebagai revisi terhadap 

ranah kognitif Bloom (1956). Terminologi baru tersebut 

membagi aspek kognitif menjadi enam aspek dari 

keterampilan berpikir yang terendah (lower order thinking 

skills) sampai dengan keterampilan berpikir yang tertinggi 

(higher order thinking skills), yaitu: mengingat 

(remembering), memahami (understanding), menerapkan 

(applying), menganalisis (analysing), mengevaluasi 

(evaluating), dan mengkreasi (creating).  

Alasan dilakukannnya revisi terhadap ranah kognitif 

Bloom adalah sebagai berikut. Taksonomi perlu 

mencerminkan berbagai bentuk atau cara berpikir dalam 

suatu proses yang aktif, oleh karena itu “kata kerja (verba) 

lebih sesuai dari pada kata benda (nomina)”, misal 

“pengetahuan” (menurut Bloom) merupakan hasil berpikir 

bukan cara berpikir, sehingga diperbaiki menjadi 
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“mengingat” yang menunjukkan proses berpikir tingkat awal, 

begitu pula pada tingkat berikutnya. 

 

Taksonomi Bloom Taksonomi Anderson 

Pengetahuan (knowledge) Mengingat (remembering) 

Pemahaman (comprehension) Memahami (understanding) 

Penerapan (application) Menerapkan (applying) 

Analisis (analysis) Menganalisis (analysing) 

Sintesis (synthesis) Mengevaluasi (evaluating) 

Evaluasi (evaluation) Menciptakan (creating) 

 
Penjelasan Taksonomi Anderson 

1. Mengingat (remembering) 

Mendapatkan kembali, mengenali, dan memanggil 

kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka 

panjang (long term memory) 

2. Memahami (understanding) 

 Mengkonstruksi makna secara lisan, tulisan, dan grafik 

dengan cara menginterpretasikan, menerangkan dengan 

contoh, menggolongkan, meringkaskan, mengambil 

kesimpulan, membandingkan, dan menjelaskan. 

3. Menerapkan (applying) 

Menggunakan suatu prosedur dengan cara melaksanakan 

atau menerapkan. 

4. Menganalisis (analysing) 

Memecah bahan mejadi bagian dari unsur-unsur pokok, 

menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling 

berhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain 

atau antara satu bagian dengan struktur secara keseluruhan 
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dengan cara membedakan, mengorganisir, dan 

menghubungkan. 

5. Mengevaluasi (evaluating) 

Membuat keputusan berdasarkan pada kriteria dan standar 

tertentu dengan cara mengecek dan mengkritisi. 

6. Menciptakan (creating) 

Meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama pada suatu 

bentuk yang koheren (bertalian secara logis), menyusun 

kembali unsur-unsur menjadi suatu pola atau struktur baru 

dengan cara membangkitan, merencanaan, atau 

memproduksi. 

 

Selanjutnya agar para guru lebih mudah dalam 

mengembangkan indikator dari kompetensi dasar maka 

berikut ini dapat disiapkan Tabel Kata-Kata Operasional 

Domain Kognitif Versi Krathwohl‟s (2000). 
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Mengingat Mamahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi  Menciptakan  

Memilih 

Menguraikan 

Mendefinisikan 

Menunjukkan  

Memberi tabel 

Mendaftar 

Menempatkan 

Memadankan 

Mengingat 

Menamakan 

Menghilangkan 

Mengutip 

Mengenali 

Menentukan  

Menyatakan  

Menggolongkan 

Mempertahan-kan 

Mendemonstrasikan 

Membedakan 

Menerangkan 

Mengekspresi-kan  

Mengemukakan  

Memperluas  

Memberi contoh  

Menggambarkan  

Menunjukkan  

Mengaitkan  

Menafsirkan  

Menaksir  

Mempertimbang-

kan  

Memadankan  

Membuat ungkapan  

Mewakili  

Menyatakan 

kembali  

Menerapkan  

Menentukan  

Mendramatisasi-

kan  

Menjelaskan  

Menggeneralisa-

sikan  

Memperkirakan  

Mengelola  

Mengatur  

Menyiapkan  

Menghasilkan  

Memproduksi  

Memilih  

Menunjukkan  

Membuat sketsa  

Menyelesaikan  

Menggunakan  

Menganalisis  

Mengategorikan  

Mengelompok-kan  

Membandingkan  

Membedakan  

Mengunggulkan  

Mendiversifikasi 

kan  

Mengidentifikai  

Menyimpulkan  

Membagi  

Merinci  

Memilih  

Menentukan  

Menunjukkan  

Melaksanakan 

survai  

Menghargai  

Mempertim-

bangkan  

Mengkritik  

Mempertahan-

kan  

Membanding-

kan  

Memilih  

Menentukan  

Menggabung-

kan  

Mengombinasi-

kan  

Mengarang  

Mengkonstruksi  

Membangun  

Menciptakan  

Mendesain  

Merancang  

Mengembang-

kan  

Melakukan  

Merumuskan  

Membuat 

hipotesis  

Menemukan  

Membuat  

Mempercantik  
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Menulis kembali  

Menentukan  

Merangkum  

Mengatakan  

Menerjemahkan  

Menjabarkan  

Mengawali  

Mengelola  

Merencanakan  

Memproduksi  

Memainkan 

peran  

Menceritakan  
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2) Ranah Afektif (Affective Domain) 

Ranah afektif (affective domain) berisi perilaku-

perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 

minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ranah 

afektif menurut Taksonomi Bloom terdiri dari 5 (lima) level, 

yaitu: menerima (receiving/attending), menanggapi 

(responding), menilai (valuing), mengelola (organization), 

dan menghayati (characterization). 
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Tabel Kata-kata kerja (operasional) Ranah Afektif sesuai dengan Taksonomi Bloom 

 

Menerima (A1) Menanggapi (A2) Menilai (A3) Mengelola (A4) Menghayati (A5) 

Memilih 

Mempertanyakan 

Mengikuti 

Memberi 

Menganut 

Mematuhi 

Meminati 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 

Mengompromikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Mengatakan 

Memilah 

Menolak 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 

Meyakinkan 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Mengusulkan 

Menekankan 

Menyumbang 

Menganut 

Mengubah 

Menata 

Mengklasifikasikan 

Mengombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Membentuk 

pendapat 

Memadukan 

Mengelola 

Menegosiasi 

Merembuk 

Mengubah 

perilaku 

Berakhlak mulia 

Mempengaruhi 

Mendengarkan 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 
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3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan fungsi 

manipulatif dan kemampuan fisik. Kata kerja (operasional) 

untuk ranah psikomotorik adalah sebagai berikut. 
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Tabel Kata-kata kerja (operasional) Ranah Psikomotorik 

 

Menirukan Memanipulasi Pengalamiahan Artilkulasi 

Mengaktifkan 

Menyesuaikan 

Menggabungkan 

Melamar 

Mengatur 

Mengumpulkan 

Menimbang 

Memperkecil 

Membangun 

Mengubah 

Membersihkan 

Memposisikan 

Mengonstruksi 

Mengoreksi 

Mendemonstrasikan 

Merancang 

Memilah 

Melatih 

Memperbaiki 

Mengidentifikasikan 

Mengisi 

Menempatkan 

Membuat 

Memanipulasi 

Mereparasi 

Mencampur 

Mengalihkan 

Menggantikan 

Memutar 

Mengirim 

Memindahkan 

Mendorong 

Menarik 

Memproduksi 

Mencampur 

Mengoperasikan 

Mengemas 

Membungkus 

Mempertajam 

Membentuk 

Memadankan 

Menggunakan 

Memulai 

Menyetir 

Menjeniskan 

Menempel 

Menseketsa 

Melonggarkan 

Menimbang 
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Terdapat beberapa catatan penting dalam proses 

perumusan indikator pencapaian kompetensi. Catatan penting 

yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam 

merumuskan indikator adalah sebagai berikut: 

a) Indikator dijabarkan dari KD. 

b) Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator 

(lebih dari dua). 

c) Indikator dikembangkan sesuai dengan kekhasan Sekolah 

atau Madrasah, potensi daerah, dan peserta didik. 

d) Indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang 

dapat diukur dan diobservasi sehingga hal ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat evaluasi 

atau penilaian. 

e) Tingkat kata kerja dalam indikator setara atau lebih tinggi 

dengan kata kerja dalam KD. 

f) Prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, 

kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. 

g) Dalam membuat indikator ini, guru juga perlu melihat KD 

yang sama di kelas sebelum dan sesudahnya agar lebih 

tepat dalam menentukan indikator sesuai dengan kelas 

dimana KD tersebut diajarkan. 

Analisis kompetensi dan pengembangan IPK dapat 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Kutip pasangan Kompetensi Dasar (KD), misalnya untuk 

Biologi kelas X; KD 3.10 Menganalisis komponen– 

komponen ekosistem dan interaksi antar komponen 

tersebut, dan KD 4.10 Menyajikan karya yang 

menunjukan interaksi antar komponen ekosistem (jaring–

jaring makanan, siklus biogeokimia). 
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2. Pisahkan kemampuan berpikir yang dinyatakan dengan 

kata kerja dengan materi, seperti pada Tabel berikut 

 

Tabel 1. Pemetaan Kemampuan Berpikir dengan Materi 

 

KD KOMPETENSI/ KATA 

KERJA 

MATERI 

3.10 Menganalisis komponen–komponen 

ekosistem dan interaksi 

antar komponen 

4.10 Menyajikan 

 

Menunjukan 

interaksi antar 

komponen ekosistem 

 

 Perhatikan kemampuan berpikir yang terdapat dalam 

kata kerja pada KD-KI 3 maupun KD-KI 4, ada 

kemungkinan kemampuan berpikir tersebut tersebut 

membutuhkan kemampuan berpikir awal sebagai prasyarat 

yang harus dikuasai siswa sebelumnya, baik di SMA maupun 

SMP. 

Sebagai contoh, untuk KD 3.10 Biologi tersebut di 

atas, sebelum menganalisis siswa harus memiliki kompetensi 

sebelumnya antara lain menyebutkan atau mengidentifikasi, 

menjelaskan, dan menentukan. Untuk KD 4.10 sebelum 

menyajikan siswa harus memiliki pengalaman belajar 

merancang dan membuat. Kata kerja tersebut menjadi 

penanda untuk tercapainya kompetensi pada KD. Selain itu, 

dalam proses pengembangan IPK juga perlu diperhatikan 

apakah kemampuan berpikir tersebut merupakan kemampuan 

berpikir tingkat rendah (Lower Order Thinking Skills (LOTS)) 

atau kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 
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Thinking Skills (HOTS). Sekedar diingatkan bahwa Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) adalah kemampuan kognitif 

(berpikir) tingkat tinggi yang dalam taksonomi terdiri atas 

kemampuan analisis, evaluasi, dan mencipta. Setiap jenjang 

HOTS memiliki kemampuan yang berbeda.  

 

2. Menuliskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan 

hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. 

Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK (dalam KTSP), 

KI (dalam Kur-2013) KD, dan Indikator yang telah 

ditentukan (lebih rinci dari KD dan indikator, pada saat-saat 

tertentu rumusan indikator sama dengan tujuan pembelajaran, 

karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat 

dijabarkan lagi). Tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan yang operasional dan dapat diukur. 

Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, 

rumusan itulah yang dijadikan dasar dalam merumuskan 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

minimal ada dua; hal tersebut berkaitan dengan jumlah 

minimal indikator kompetensi yang dirumuskan juga minimal 

dua indikator.  

 

3. Menuliskan Materi Pembelajaran 

 Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran 

dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada 

dalam silabus. Jenis materi pokok bisa berupa fakta, konsep, 

prinsip, prosedur, atau keterampilan. Materi 
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pokok/pembelajaran merupakan pokok-pokok materi 

pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator. Pada materi pokok ini, 

diuraikan secara singkat materi, bagan/pola/skema yang akan 

diberikan.  

 Dalam menetapkan dan mengembangkan materi perlu 

diperhatikan hasil dari pengembangan silabus, pengalaman 

belajar yang bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses 

pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk 

mencapai kompetensi tersebut. Yang perlu dipertimbangkan 

dalam menyusun materi ajar agar tetap sejalan dengan KD 

adalah dengan tetap memperhatikan kriteria memilih bahan 

ajar dari berbagai sumber. Kriteria tersebut antara lain: 

a. Valid (sahih): materi yang akan dituangkan dalam 

pembelajaran itu benar-benar telah teruji kebenaran dan 

kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan 

keaktualan materi sehingga materi yang diberikan tidak 

ketinggalam zaman dan memberikan sumbangan untuk 

pemahaman selanjutnya. 

b. Relevansi: relevan atau sejalan antara materi pembelajaran 

dengan KD yang ingin dicapai. 

c. Konsistensi: ada keajegan antara materi pembelajaran 

dengan SK dan KD. 

d. Adequasi (kecukupan): cakupan materi pembelajaran itu 

cukup memadai untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditentukan. 

e. Tingkat kepentingan: memilih materi pembelajaran itu 

mempertimbangkan sejauh mana pentingnya materi itu 

dipelajari oleh peserta didik. 



68   |   Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA 

f. Kebermanfaatan: materi yang dipilih itu benar-benar 

bermanfaat baik secara akademis sebagai dasar 

pengembangan pengetahuan dan keterampilan selanjutnya, 

maupun non akademis sebagai pengembangan kecakapan 

hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan selanjutnya. 

g. Kelayakan: materi itu bisa dipelajari baik dilihat dari 

tingkat kesulitan maupun tingkat pemanfaatan bahan ajar 

dan keadaan setempat. 

h. Menarik minat: materi yang dipilih itu bisa 

membangkitkan minat belajar siswa dan mendorong 

mereka untuk belajar lebih lanjut. 

 

 Proses pengembangan materi dan hubungannya 

dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai 

tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut ini. 

 

 
 

Gambar 3.  Proses pengembangan materi dan hubungannya dengan 

KD dan indikator  

(Sumber: materi sosialisasi kurikulum 2013)  
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BAGIAN 4 

REKONSTRUKSI PENYUSUNAN SILABUS  

PEMBELAJARAN IPA  
 

 

 

 

etelah dibaca buku rekonstruksi pembelajaran IPA 

pada bagian Rekonstruksi Penyusunan Silabus 

Pembelajaran IPA-Biologi, diharapkan pembaca dapat 

memahami:  

1. Pengertian, Prinsip, Komponen, dan Mekanisme 

Pengembangan Silabus Pembelajaran  

2. Mekanisme, Prosedur, dan Langkah-langkah 

Pengembangan Silabus IPA-Biologi 

 

A. Pengertian Silabus Pembelajaran 

Silabus pembelajaran umumnya didefinisikan sebgai 

rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi 

untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

Selain itu, silabus juga merupakan hasil atau produk 

pengembangan disain pembelajaran. Dalam silabus tersebut 

memuat komponen-komponen minimal dari kurikulum 

satuan pendidikan. Untuk mengadakan pengkajian terhadap 

kurikulum yang sedang dilaksanakan pada su-atu satuan 

S 
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pendidikan, bisa dilakukan melalui penelaahan silabus yang 

telah dikembangkan dan diberlakukan. Dari pengkajian 

terhadap silabus bisa mem-berikan berbagai informasi, di 

antaranya dapat dilihat apakah kurikulum sebagai suatu teori 

telah diterjemahkan dengan baik. Melalui silabus dapat 

ditelaah standar kompetensi dan kompetensi yang akan 

dicapai, materi yang akan dikembangkan, proses yang 

diharapkan terjadi, serta bagaimana cara mengukur 

keberhasilan belajar.  

Selanjutnya, silabus pada dasarnya merupakan program 

yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam 

program-program pembelajaran yang lebih rinci, yakni 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus 

merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu 

panjang (dua semester) dan menjadi acuan dalam 

pengembangan RPP yang merupakan program untuk jangka 

waktu pendek.  

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup 

Standar Kompetensi (SK untuk kurikulum KTSP dan KI), 

kompetensi da-sar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok/pembelajar-an, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk peni-laian. 

Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang di 

dalamnya berisikan Identitas Mata Pelajaran, Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi 



Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA   |   71 

Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator, 

Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar. Dengan 

demikian, silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-

permasalahan sebagai berikut. 

a. Kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai 

dengan yang dirumuskan oleh Standar Isi (Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar). 

b. Materi Pokok/Pembelajaran apa saja yang perlu dibahas 

dan dipelajari siswa untuk mencapai Standar Isi. 

c. Kegiatan Pembelajaran apa yang seharusnya 

diskenariokan oleh guru sehingga siswa mampu 

berinteraksi dengan sumber-sumber belajar. 

d. Indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk 

mengetahui ketercapaian KD dan SK. 

e. Bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi 

berdasarkan Indikator sebagai acuan dalam menentukan 

jenis dan aspek yang akan dinilai. 

f. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai 

Standar Isi tertentu. 

g. Sumber Belajar apa yang dapat diberdayakan untuk 

mencapai Standar Isi tertentu. 

 

B. Prinsip, Komponen, dan Mekanisme Pengembangan 

 Silabus 

1. Prinsip Pengembangan Silabus 

Dalam merekonstruksi penyusunan silabus perlu 

dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut 

merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kuriku-

lum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip 
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yang harus dijadi-kan dasar dalam pengembangan silabus ini, 

yaitu: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, 

memadai/adequate, aktual/kontekstual, fleksibel, dan 

menyeluruh.  

a. Ilmiah; keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi 

muatan dalam silabus harus benar dan dapat 

dipertangungjawabkan secara keilmuan 

b. Relevan; cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan 

urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan 

tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, 

dan spiritual peserta didik 

c. Sistematis; komponen-komponen silabus saling 

berhubungan secara fungsional dalam mencapai 

kompetensi 

d. Konsisten; ada hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) 

antara kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar, dan sistem penilaian 

e. Memadai; yakni cakupan indikator, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang 

pencapain kompetensi dasar 

f. Aktual dan Kontekstual; cakupan indikator, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem 

penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, 

dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa 

yang terjadi. 

g. Fleksibel; keseluruhan komponen silabus dapat 

mengakomodasi variasi peserta didik, pendidikan, serta 
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dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan 

masyarakat. Sementara itu, materi ajar ditentukan 

berdasarkan dan atau memperhatikan kultur daerah 

masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan 

siswa tidak tercerabut dari lingkungannya. 

h. Menyeluruh; komponen silabus mencakup keseluruhan 

ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). 

 

2. Komponen Silabus Pembelajaran 

 Silabus dapat dikembangkan oleh guru mata pelajaran 

secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah satuan 

pendidikan melalui Kelompok Kerja Guru Sekolah (KKGS) 

atau atau beberapa sekolah, Kelompok Kerja Guru Sekolah 

(KKG), dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kecamatan 

(UPTD), Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Dinas 

Pendidikan Provinsi. Untuk mengembangkan silabus, guru 

atau pengembang perlu memahami komponen silabus. 

Sekedar mengingatkan bahwa silabus kurikulum 2006 

memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen berikut 

ini. 

1. Identitas silabus 

2. Standar Kompetensi 

3. Kompetensi Dasar 

4. Indikator 

5. Materi Pembelajaran 

6. Kegiatan Pembelajaran 

7. Penilaian 

8. Alokasi waktu 

9. Sumber Belajar 
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Selanjutnya silabus kurikulum 2013 memuat sekurang-

kurangnya komponen-komponen berikut ini: 

1. Identitas silabus 

2. Kompetensi Inti 

3. Kompetensi Dasar 

4. Materi Pembelajaran 

5. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6. Kegiatan Pembelajaran 

7. Teknik Penilaian 

8. Sumber Belajar 

 

 

 

 

C. Mekanisme dan Prosedur Pengembangan Silabus 

 Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru 

mata pelajaran secara mandiri atau berkelompok dalam 

sebuah sekolah melalui Kelompok Kerja Guru Sekolah 

(KKGS) atau atau beberapa sekolah, Kelompok Kerja Guru 

Sekolah (KKG), dibawah koordinasi dan supervisi Dinas 

Pendidikan Kecamatan (UPTD), Dinas Pendidikan 

Kabupaten, Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi. 

 

1) Sekolah dan Komite Sekolah 

 Pengembang silabus dilakukan oleh sekolah bersama 

komite sekolah. Untuk menghasilkan silabus yang bermutu, 

maka sekolah bersama komite sekolah perlu meminta 

bimbingan teknis dari Perguruan Tinggi, LPMP, dan lembaga 

terkait seperti Balitbang Depdiknas. 

Catatan 
Bagi guru yang ingin mengembangkan silabus 

secara rinci maka dapat menggunakan pilihan 

pertama namun wajib menyesuaikan dengan 
karakteristik daerah 
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2) Kelompok Sekolah 

Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena 

sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan 

silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat 

mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas atau 

guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang 

akan dipergunakan oleh sekolah tersebut. 

 

3) Kelompok Kerja Guru (KKG) Atau Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Beberapa sekolah atau sekolah-sekolah dalam sebuah 

yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Hal ini 

dimungkinkankarena sekolah dan komite sekolah karena 

sesuatu hal belum dapat melaksanakan penyusunan silabus. 

Kelompok sekolah ini juga dapat meminta bimbingan teknis 

dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti 

Balitbang Depdiknas dalam menyusun silabus. 

 

4) Dinas Pendidikan 

 Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi 

penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang 

terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-

masing.Dalam pengembangan silabus ini sekolah, kelompok 

kerja guru, atau dinas pendidikan dapat meminta bimbingan 

teknis dari perguruan tinggi, LPMP, atau unit utama terkait 

yang ada di Departemen Pendidikan Nasional. 
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D. Prosedur Pengembangan Silabus 

 Untuk memperoleh silabus yang berkualitas dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah diuraikan di 

atas, diperlukan prosedur pengembangan silabus yang tepat. 

Prosedur pengembangan silabus yang disarankan yaitu 

melalui tahapan: perancangan, validasi, pengesahan, 

sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara singkat, 

prosedur pengembangan tersebut dapat dijelas-kan sebagai 

berikut.  

 

1. Perancangan (Design) 

 Tahap ini diawali dengan kegiatan mengidentifikasi 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat 

dalam standar isi, dilanjutkan dengan menetapkan materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar yang diperlukan. Produk dari tahap ini yaitu 

berupa draf awal silabus untuk setiap mata pelajaran 

(disarankan dalam bentuk matriks agar memudahkan dalam 

melihat hubungan antar komponen). 

 

2. Validasi 

 Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draf 

awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih 

memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, baik 

berkenaan dengan ruang lingkup, urutan penyajian, substansi 

materi pokok, maupun cakupan isi dalam komponen-

komponen silabus yang lainnya. Tahap validasi bisa 

dilakukan dengan cara meminta tang-gapan dari pihak-pihak 
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yang dianggap memiliki keahlian untuk itu, seperti ahli 

disiplin keilmuan mata pelajaran. Apabila setelah dilakukan 

validasi ternya-ta masih banyak hal yang perlu diperbaiki, 

maka sebaiknya secepatnya dila-kukan penyempurnaan atau 

perancangan ulang sampai diperoleh silabus yang siap 

diimplementasikan. Hal ini terutama sekali apabila silabus itu 

dikembang-kan oleh suatu tim yang dibentuk dari perwakilan 

beberapa sekolah yang ha-silnya akan dijadikan acuan oleh 

guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

 

3. Pengesahan 

 Tahap ini dilakukan sebelum silabus final 

dimplementasikan dengan tujuan agar memperoleh 

pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Tahap 

pengesahan ini merupakan pertanda bahwa silabus tersebut 

secara resmi sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran, dan penilaian.  

 

4. Sosialisasi 

 Tahap ini dilakukan terutama apabila silabus 

dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh 

tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk 

mengembangkannya. Silabus final yang dihasilkan dan telah 

disahkan perlu disosialisasikan secara benar dan tepat kepada 

guru sebagai pelaksana kurikulum. 
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5. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap ini merupakan kulminasi dari tahapan-tahapan 

sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 

 

6. Tahap Evaluasi  

 Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus 

yang telah dikembangkan itu mencapai sasarannya atau 

sebaliknya. Dari hasil evaluasi ini da-pat diketahui sampai 

dimana tingkat ketercapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

silabus dapat se-gera diperbaiki dan disempurnakan.  

 

E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 

Kegiatan pengembang silabus dapat dilakukan oleh 

sekolah bersama komite sekolah. Untuk menghasilkan silabus 

yang bermutu, maka sekolah bersama komite sekolah perlu 

meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi dan LPMP 

atau para ahli yang berkompeten. Dalam pengembangan 

silabus para pengembang perlu memperhatikan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

1) Mengisi Identitas Silabus 

Guru dapat mengisi identitas yang terdiri dari nama 

sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Identitas silabus 

dapat dituliskan di atas matriks silabus. 
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2) Menuliskan Kompetensi Inti 

Guru yang menyusun silabus dapat menuliskan 

kemabali kompetensi inti (KI). Kompetensi Inti dapat 

dituliskan di atas matriks silabus. 

 

3) Menuliskan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan 

minimal yang harus dimiliki siswa dalam rangka menguasai 

SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari 

yang tercantum dalam Standar Isi. Sebelum menentukan atau 

memilih Kompetensi Dasar, penyusun terlebih dahulu 

mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau 

tingkat kesulitan Kompetensi Dasar; 

b. Keterkaitan antar Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar dalam mata pelajaran; dan 

c. keterkaitan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

antarmata pelajaran. 

 

4) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 

Dalam mengidentifikasi materi pokok atau materi 

pembelajaran, terlebih dahulu guru atau pengembang silabus 

harus mempertimbangkan beberapa hal yakni:  

a. Potensi peserta didik 

b. Relevansi materi pokok dengan sk dan kd; 

c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual peserta didik; 

d. Kebermanfaatan bagi peserta didik; 
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e. Struktur keilmuan, kedalaman dan keluasan materi; 

f. Relevansi dengan kebutuhan peseta didik dan tuntutan 

lingkungan; 

g. Alokasi waktu. 

 

 Selanjutnya, jika draft silabus telah terbentuk maka 

selanjutna perlu diperhatikan beberapa unsur yaitu penting 

dalam silabus tersebut: 

a. Kesa$hihan (validity): materi memang benar-benar teruji 

kebenaran dan  

b. Tingkat kepentingan (significance): materi yang diajarkan 

memang benar-benar diperlukan oleh siswa diperlukan 

oleh siswa; 

c. Kebermanfaatan (utility): materi tersebut memberikan  

d. Dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang 

berikutnya; 

e. Layak dipelajari (learnability): materi layak dipelajari baik 

dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan 

bahan ajar dan kondisi setempat; 

f. Menarik minat (interest): materinya menarik minat siswa 

dan memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut. 

 

5) Menuliskan indikator pencapaian kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur 

mencakup ranah atau dimensi pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Guru dapat 

mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari 
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kompetensi dasar dengan menggunakan kata-kata operasional 

yang yang disesuaikan dengan taksonomi Bloom. 

 

6) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antar peserta didik, siswa dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka 

pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang 

dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan, 

model dan metode pembelajaran yang bervariasi dan 

disesuakan dengan karakteristik materi, lingkungan dan siswa 

serta berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran 

memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru yang menyusun silabus 

wajib menuliskan sintaks model pembelajaran tertentu 

yang dianggap relevan dengan karakteristik materi, 

karakteristik siwa, karakteristik lingkungan dan daya dukung 

sekolah  

 

7) Menentukan Alokasi Waktu 

Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk ketercapaian suatu Kompetensi Dasar tertentu, dengan 

memperhatikan program semester yang telah disiapkan.  

 

8) Penilaian 

 Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis dan menafsirkan proses dan hasil 

belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan 
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berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah 

ditentukan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa 

dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

mencakup tiga ranah (kognitif, psikomotor dan afektif). 

Perkembangan karakter siswa dapat dilihat pada saat 

melakukan penilaian ranah afektif. 

  

9) Menentukan Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, yang dapat berupa: 

Al-Qur’an dan Hadist, buku teks, media cetak, media 

elektronika, nara sumber, lingkungan alam sekitar, dan 

sebagainya.  

 

Contoh format silabus. 

Dengan memperhatikan langkah-langkah 

pengembangan silabus dan komponen-komponen yang 

terdapat dalam silabus. Berikut ini diberikan contoh silabus 

dengan menggunakan model PBMP dipadu TPS.  

 

Catatan: 

 Kegiatan Pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan spesifik 

yang dilakukan siswa untuk mencapai SK dan KD 

 Alokasi waktu, termasuk alokasi penilaian yang 

terintegrasi dengan pembelajaran  

 Sumber belajar dapat berupa buku teks, alat, bahan, nara 

sumber, atau lainnya.  
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BAGIAN 5 

REKONSTRUKSI PENYUSUNAN RPP IPA-BIOLOGI 

 

 

 

etelah dibaca buku rekonstruksi pembelajaran IPA 

pada bagian Rekonstruksi Penyusunan RPP IPA-

Biologi, diharapkan pembaca dapat memahami: 

1. Pengertian, prinsip, dan mekanisme penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2. Komponen dan Langkah-langkah penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Beberapa catatan yang 

perlu diperhatikan pendidik berkaitan dengan penyusunan 

RPP 

3. Beberapa Alternatif Penyusunan RPP yang telah 

direkonstruksi Berdasarkan Regulasi yang Berlaku. 

 

A. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses yang 

ditata dan diatur sedemikian rupa, menurut langkah-langkah 

tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil 

yang diharapkan. Pengaturan tersebut dituangkan dalam 

bentuk perencanaan pembelajaran. Setiap perencanaan selalu 

berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi mengenai apa 

yang diperlukan dan apa yang akan dilakukan. Demikian 

halnya, perencanaan pembelajaran memperkirakan atau 

memproyeksikan mengenai tindakan apa yang akan 

dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

S 
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Mungkin saja dalam pelaksanaannya tidak begitu persis 

seperti apa yang telah direncanakan, karena proses 

pembelajaran itu sendiri bersifat situasional. Namun, apabila 

perencanaan sudah disusun secara matang, maka proses dan 

hasilnya tidak akan terlalu jauh dari apa yang sudah 

direncanakan. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran 

paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri 

atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali 

pertemuan atau lebih. 

Selanjutnya pengertian RPP berdasarkan PP 19 Tahun 

2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa ”Perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar”. 

Selain itu penjelasan terkait RPP juga dijelaskan dalam 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

yang menjelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai 

KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
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kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

disebutkan bahwa Standar Proses merupakan kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

Pembelajaran yang baik apabila penerapannya 

dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis siswa. Untuk itu setiap satuan 

pendidikan perlu melakukan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 

pembelajaran dengan strategi yang benar untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan.  

 Proses Belajar Mengajar dapat berjalan dengan baik 

apabila guru merencanakannya dengan baik. Perencanaan 

pembelajaran ini dikenal dengan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP. Apabila guru menyusun RPP 

lengkap dan sistematis, maka pembelajaran dapat 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa sebagaimana 
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diharapkan pada Standar Proses. Oleh karena itu, setiap guru 

wajib menyusun RPP yang lengkap dan sistematis. 

 RPP merupakan taught curriculum yang berarti 

bahwa apa yang dirancang dalam kurikulum harus tertuang 

dalam RPP untuk mencapai hasil belajar siswa atau learned 

curriculum yang merupakan hasil langsung dari pengalaman 

belajar yang dirancangkan dalam RPP. Agar harapan ini 

dapat tercapai dengan baik, maka guru harus menyusun 

perencanaan pembelajaran lengkap dan sistematis termasuk 

penilaiannya. 

 

B. Prinsip dan Mekanisme Penyusunan RPP 

1) Prinsip Penyusunan RPP 

Prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut : 

1. Perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan siswa. 

2. Partisipasi aktif siswa. 

3. Berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan 

kemandirian. 

4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang 

dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, 

pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 
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5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat 

rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 

6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar 

dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

7. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan 

keragaman budaya. 

8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

 

Selanjutnya prinsip-prinsip penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran juga dijelaskan dalam 

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Memerhatikan perbedaan individu peserta didik 

 RPP disusun dengan memerhatikan perbedaan jenis 

kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, 

motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan 

peserta didik. 

2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

 Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada 

siswa untuk mendorong motivasi, minat, kreatifitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. 
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3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis 

 Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

 RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik 

positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 

5) Keterkaitan dan keterpaduan 

 RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara SK (KI), KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar. RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan 

lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 

budaya. 

6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

 RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

C. Langkah Penyusunan RPP 

 Pada dasarnya, menyusun RPP adalah menuliskan 

komponen-komponen dari RPP. Komponen-komponen RPP 

tersebut ditulis dan dijabarkan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang akan diimplementasikan. 

Penguraian komponen-komponen RPP tersebut harus 

memerhatikan rambu-rambu pengembangan tiap komponen 



Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA   |   89 

RPP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyusunan 

RPP dapat mengikuti lankgah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengkaji silabus (dengan adanya Permendikbud Nomor 

22 Tahun 2016, maka silabus dikembangkan oleh guru 

mengacu pada komponen yang tercantum pada 

Permendikbud tersebut) (lihat Panduan Pengembangan 

Silabus). 

2. Melakukan analisis keterkaitan SKL, KI, KD dalam 

rangka merumuskan IPK, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan rencana penilaian sesuai dengan 

muatan KD. Untuk mata pelajaran Agama dan PPKn 

merumuskan IPK dari pasangan KD pada KI-1, KD pada 

KI-2, KD pada KI 3, dan KD pada KI 4, sedangkan mata 

pelajaran lain IPK dari pasangan KD pada KI 3 dan KD 

pada KI 4 (lihat Panduan Analisis Keterkaitan SKL, KI, 

dan KD) 

3. Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. 

Penentuan ini berdasarkan hasil analisis waktu yang 

dibutuhkan untuk pencapaian tiap IPK dan disesuaikan 

dengan karakteristik siswa di satuan pendidikan. 

4. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

5. Menyusun materi pembelajaran. Materi pembelajaran 

dapat berasal dari buku teks pelajaran, buku panduan 

guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi 

kekinian, atau konteks pembelajaran dari lingkungan 

sekitar. Materi pembelajaran ini kemudian 



90   |   Rekonstruksi Paradigma Pembelajaran IPA 

dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran 

reguler, pengayaan, dan remedial. 

6. Menentukan Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

yang sesuai. 

7. Menentukan media, alat, bahan yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

8. Memastikan sumber belajar yang dijadikan referensi 

yang akan digunakan dalam langkah penjabaran proses 

pembelajaran. 

9. Menjabarkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam 

bentuk yang lebih operasional (mengutamakan 

pembelajaran aktif/active leaning). 

10. Mengembangkan penilaian proses dan hasil belajar 

meliputi lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta 

pedoman penskoran (lihat Panduan Penilaian). 

 

D. Komponen RPP 

Dalam Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang 

Pembelajaran maupun pada permendikbud No 22 tahun 

2016 tentang standar proses dapat dimaknai bahwa RPP 

merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara 

rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku 

panduan guru. Adapun komponen RPP sesuai dengan 

Permendikbud tersebut paling sedikit memuat tentang: (1) 

identitas sekolah, mata pelajaran, (2) kelas/semester;(3) 

alokasi waktu; (4) KI, KD, Indikator Pencapaian Kompetensi; 

(5) Pendekatan, Model, dan metode pembelajaran; (6) materi 

pembelajaran; (6) kegiatan pembelajaran; (7) media/alat, 

bahan, dan sumber belajar dan (8) penilaian.  
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Kedua Permendikbud tersebut sama-sama membahas 

komponen RPP. Berdasarkan dua Permendikbud tersebut 

RPP dapat dikembangkan menggunakan tiga alternatif (1) 

mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 103 Tahun 

2014, (2) mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016, dan (3) memadukan komponen dari dua 

Permendikbud (saling melengkapi). 

Kegiatan penyusunan RPP adalah menulis kembali 

komponen-komponen dari RPP. Komponen-komponen RPP 

tersebut disesuaikan dengan regulasi yang berlaku kemudian 

ditulis dan dijabarkan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang akan diimplementasikan.  

 

E. Beberapa Catatan yang Perlu Diperhatikan Pendidik 

 Berkaitan Dengan Penyusunan RPP 

Bagi guru yang mengembangkan RPP perlu 

memperhatikan beberapa catatan penting berikut ini: 

1. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) KD yang 

terdiri atas 2 (dua) indikator atau beberapa indikator untuk 

1 (satu) kali pertemuan atau lebih. 

2. KI dan KD yang telah ditetapkan secara nasional untuk 

seluruh mata pelajaran harus dijadikan acuan utama dalam 

merumuskan komponen-komponen RPP. Karena itu, 

rumusan KI dan KD sekalipun sudah dituliskan dalam 

silabus, perlu tetap dituliskan kembali dalam RPP agar 

dapat terlihat secara langsung keterkaitannya dengan 

komponen yang lainnya dan menjadi titik tolak untuk 

menentukan materi pembelajaran, indikator ketercapaian 
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kompetensi, media, model/strategi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran serta menentukan cara penilaian. 

3. Isi dan alokasi waktu setiap RPP bergantung kepada luas 

dan sempitnya pokok/satuan bahasan yang dicakupnya. 

Misalnya suatu pokok/satuan bahasan yang membutuhkan 

waktu hanya 2 jam pelajaran, mungkin bisa selesai 

diajarkan dalam satu kali pertemuan saja. Tetapi 

pokok/satuan bahasan yang membutuhkan waktu 4 jam 

pelajaran perlu disampaikan dalam dua kali pertemuan. 

Supaya tidak terlalu kaku/rigid, tidak perlu membuat RPP 

untuk setiap kali pertemuan secara terpisah-pisah, namun 

bisa diatur untuk satu RPP misalnya mencakup materi 

pembelajaran untuk 3-4 kali pertemuan. 

4. Penjabaran KD menjadi indikator-indikator ketercapaian 

kompetensi perlu dipahami oleh pendidik. Setelah itu 

pendidik harus mampu menuliskannya dalam RPP dengan 

menggunakan rumusan-rumusan yang tepat, terukur, dan 

operasional. Ketidakmampuan pendidik dalam 

merumuskan indikator-indikator tersebut akan 

mempengaruhi pencapaian KD, yang akhirnya berakibat 

terhadap rendahnya kemampuan yang dimiliki peserta 

didik. 

5. Dalam penentuan materi pembelajaran pada umumnya 

guru sering menjadikan buku teks sebagai titik tolak dan 

sumber utama pembelajaran. Hal ini akan membawa 

akibat bahwa seluruh proses pembelajaran akan berada di 

sekitar buku teks tersebut. Dalam RPP yang 

dikembangkan, sebenarnya buku teks hanya merupakan 

salah satu sumber. Sumber itu tidak hanya hanya buku, 
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namun ada buku, alat, manusia, lingkungan maupun teknik 

yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sebenarnya 

dengan adanya KD dan indikator akan memudahkan 

penentuan materi. Apabila KD dan indikator ada dalam 

kawasan belajar kognitif, maka sifat materi yang akan 

disajikanpun akan berkenaan dengan pengetahuan ataupun 

pemahaman. Demikian pula halnya untuk kawasan belajar 

afektif maupun psikomotor. Materi pembelajaran ini dapat 

diuraikan secara terinci atau cukup dengan pokok-pokok 

materi saja, dan materi terinci nantinya dapat dilampirkan. 

Materi pembelajaran sifatnya bermacam-macam ada yang 

berupa informasi, konsep, prinsip, keterampilan dan sikap. 

Sifat dan materi tersebut akan membawa implikasi 

terhadap model/strategi pembelajaran yang akan 

digunakan dan kegiatan belajar yang harus ditempuh oleh 

peserta didik. 

6. Dalam penentuan atau pemilihan kegiatan pembelajaran 

perlu disesuaikan model/strategi pembelajaran mana yang 

paling efektif, efesien, dan relevan dengan pencapaian KD 

dan indikator. Penentuan model/strategi pembelajaran 

pembelajaran harus memungkinkan terlaksananya cara 

belajar siswa aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

Pendidik perlu memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran 

yang benar-benar efektif dan efesien dengan 

mempertimbangkan: 

a. Karakteristik KD dan indikator pencapaian kompetensi.  

b. Keadaan peserta didik, mencakup perbedaan-perbedaan 

individu siswa seperti kemampuan belajar, cara belajar, 

latar belakang, pengalaman, dan kepribadiannya. 
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c. Jenis dan jumlah fasilitas/sumber belajar yang tersedia 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

d. Sifat dan karakteristik masing-masing metode yang 

dipilih untuk mencapai KD. 

 

F. Beberapa Alternatif Penyusunan RPP yang Telah 

 Direkonstruksi Berdasarkan Regulasi yang Berlaku 

Perangkat pembelajaran berupa RPP dapat 

dikembangkan oleh guru dengan berbagai alternatif. Berikut 

ini disajikan beberapa contoh alternatif dalam menyusun RPP 

dengan menggunakan komponen RPP yang diatur 

berdasarkan regulasi yang berlaku. 
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1. Contoh RPP IPA SD/MI dengan menggunakan 

komponen sesuai Permendikbud No. 103 tahun 2014 

dan Permendikbud N0 22 tahun 2016. 

 

CONTOH 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIS Al Maarif 1 Kota Ternate 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas : V (Lima) 

Semester : 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang 

estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 
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dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

1. Kompetensi Dasar 

3.5 Menganalisis hubungan antar komponen 

ekosistem dan jaring-jaring makanan di 

lingkungan sekitar 

4.5 Membuat karya tentang konsep jaring-jaring 

makanan dalam suatu ekosistem 

2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5.1 Menjelaskan hubungan antar komponen 

ekosistem dan jaring-jaring makanan 

3.5.2 Mengelompokkan ekosistem dan jaring-jaring 

makanan 

3.5.3 Memberikan contoh hewan dan tumbuhan apa 

saja yang ada dalam suatu ekositem 

4.5.1 Membuat peta konsep tentang jaring-jaring 

makanan dalam suatu ekosistem 

4.5.2 Membuat skema jaring-jaring makananan 

4.5.3 Menampilkan karya tentang konsep jaring-jaring 

makanan dalam bentuk bermain peran. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menjelaskan hubungan antar komponen 

ekosistem dan jaring-jaring makanan dan dapat 

memberikan contoh hewan dan tumbuhan apa saja 

yang ada dalam suatu ekosistem. 

D. Materi Pembelajaran 

Ekosistem dan Jaring-jaring Makanan 

 Tingkat organisasi kehidupan 
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 Pengelompokan hewan berdasarkan jenis 

makanannya. 

 Rantai makanan 

 Jaring makanan 

E. Pendekatan, Model, Dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : Ceramah, diskusi, dan penugasan 

 Model : STAD  

F. Langkah Kegiatan 

Pertemuan 1 

Gerakan Literasi selama 10 menit sebelum pembelajaran 

dimulai 

 Siswa diminta untuk mengeksplor dan embaca ayat-ayat 

suci Al-Quran yang berhubungan dengan topik atau tema 

yang akan dipelajarinya 

 Siswa diminta untuk membaca sumber-sumber lain yang 

relevan dengan topic atau tema yang akan dipelajarinya.  

1. Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi : 

 Mengucapkan salam dan meminta siswa untuk berdoa 

bersama (doa yang dibacakan berupa doa belajar atau 

dapat membacakan surah-surah atau ayat-ayat pendek 

yang ada dalam Al-Qur‟an) 

 Mengecek kehadiran dan kerapian siswa 

 Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang 

diharapkan 

 Menyampaikan topik yang akan dipelajari tentang 

„Ekosistem dan Jaring-jaring Makanan‟ 

 Menyiapkan LKS tentang, Ekosistem dan Jaring-jaring 

Makanan‟ yang telah dibagikan pada beberapa hari 

sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan sub-

 

 

 

 

 

(10 

menit) 
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topik yang akan dibahas yaitu rantai makanan dan 

jarring-jaring makanan 

 Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait materi 

yang akan dipelajari. Eksplorasi pengetahuan awal siswa 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

2. Kegiatan Inti  

STAD Tahap I: Penyajian Materi 

1) Penyajian materi tidak dilakukan melaui kegiatan direct 

instruction. Siswa melakukan kegiatan konstruksi sendiri 

atas konsep-konsep terkait topik ekosistem dan jaring-

jaring makanan. 

STAD Tahap II: Kerja Kelompok  

2) Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar yang 

beranggotakan 4-5 orang. Pembagian kelompok 

didasarkan pada pertimbangan kemampuan akademik, 

ras, budaya, dan status sosial. 

Creativity and Innovation 

3) Meminta setiap kelompok mengerjakan pertanyaan-

pertanyaan pada LKS bagian Diskusi Kelompok sub 

topik „rantai makanan dan jaring-jaring makanan, secara 

berkelompok. Guru juga membimbing setiap kelompok 

selama kegiatan berlangsung. 

4) Meminta setiap kelompok untuk peta konsep dan skema 

jarring-jaring makanan 

Colaborative: 

5) Meminta siswa untuk berdiskusi pada masing-masing 

kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Guru bertindak 

sebagai fasilitator selama kegiatan diskusi. 

Communication: 

6) Presentasi Hasil kerja kelompok oleh salah satu 

kelompok yang ditunjuk secara acak. Guru bertindak 

sebagai fasilitator selama kegiatan peresentase. 

7) Guru memberikan tanggapan atas hasil diskusi. 

Tanggapan berupa tanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami peserta didik, meluruskan kesalahan 

 

 

 

(50 menit) 
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pemahaman, dan memberikan penguatan. 

Critical Thinking 

 STAD Tahap III: Kuis  

8) Guru melaksanakan tes/kuis individu yang merupakan 

evaluasi terhadap penguasaan konsep peserta didik. 

9) Melakukan koreksi hasil tes dengan cara meminta siswa 

untuk saling menukar jawabannya dengan siswa yang 

lain. Koreksi jawaban dilakukan secara bersama-sama 

dengan bimbingan guru 

10)  Menghitung total skor dari masing-masing lembar 

jawaban yang telah dikoreksi dan mengumpulkan lembar 

jawaban ke guru 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru member penguatan 

berupa:  

 Mengulang kembali materi tentang ekosistem dan 

jaring-jaring makanan. 

 Memberi tugas tentang ekosistem dan jarring-jaring 

makanan, agar dikerjakan oleh siswa di rumah 

 Meminta siwa untuk mempelajari LKS pada sub-

topik berikutnya dan menginformasikan bahwa pada 

pertemuan berikutnya akan dilakukan kuis terkait 

materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 

menit) 

  

 

G. Penilaian 

a. Bentuk penilaian : Unjuk kerja kelompok (Terlampir) 

b. Jenis penilaian   : Tertulis dan Lembar observasi  

c.                                (Terlampir) 

H. Sumber dan Bahan Ajar 

1. Sumber belajar: 

 Al-Quran dan Hadist 

 Buku Guru dan siswa 

 Sumber-sumber lain yang relevan 
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2. Bahan ajar 

 LKS 

 Power point 

 

 

 

 

Mengetahui,    Ternate, 

Kepala Sekolah   Guru Kelas V 

 

 

Djubaida K Hamdja, M.Pd.I Dr. Ade Haerullah 

NIP     NIP 

197601202003121002 
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CONTOH 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MIS Al Ma‟arif 1 Kota Ternate 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester : IV/1 

Materi Pokok  : Siklus hidup beberapa mahluk 

     hidup di sekitar  

waktu :  4 x 35 menit (2 X pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran  

               agama yang dianutnya.  

KI 2  : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca dan 

menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang 
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mencerminkan peri-laku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

3.2  Memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk 

hidup yang ada di lingkungan sekitar dan upaya 

pelestariannya 

4.2  Membuat skema siklus hidup beberapa jenis mahluk 

hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, dan slogan 

upaya pelestariannya 

C. Indikator  

3.2.1 Menjelaskan defenisi dari siklus hidup 

3.2.2 Memahami siklus hidup beberapa jenis mahluk 

hidup di lingkungan sekitar 

3.2.3 Membedakan siklus hidup antara hewan satu 

dengan yang lain 

4.2.1 Membuat skema siklus hidup bebrapa mahluk 

hidup di lingkungan sekitar  

4.2.2 Menunjukan skema siklus hidup beberapa mahluk 

hidup di lingkungan sekitar 

4.2.3 Menyimpulkan kembali skema hidup beberapa 

mahluk hidup disekitar 

D. Model pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : PBL 

3. Metode  : Penugasan, Diskusi dan Ceramah 

E. Materi pembelajaran 

1. Mengetahui pengertian siklus hidup  

2. Mengetahui upaya pelestarian beberapa mahluk hidup 

di lingkungan sekitar
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F. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

Langkah-langkah 

dan Sintaks 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(Menit) 

Guru Siswa 

 

Gerakan Literasi Madrasah (GELISAH) selama 5-10 menit sebelum memulai pembelajaran: 

1. Siswa diminta untuk mengeksplor dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan 

dengan topik atau tema yang akan dipelajarinya. 

2. Siswa diminta untuk membaca sumber-sumber lain yang relevan dengan topik atau tema yang 

akan dipelajarinya.  

 

Kegiatan Awal 10  

Tahap 1. 

Orientasi pebelajar 

pada masalah 

 

 

 

 

 

1. Mengucapkan salam dan meminta siswa 

untuk berdoa bersama (doa yang 

dibacakan berupa doa belajar atau bija 

membacakan surah-surah atau ayat-ayat 

pendek yang ada dalam Al-Qur‟an) 

2. Mengecek kehadiran dan kerapian siswa 

3. Menjelaskan strategi pembelajaran, 

logistik dan cara pelaksanaannya. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

1. Menjawab Salam dan 

berdoa bersama sesuai 

arahan guru 

2. Memperhatikan dan 

mencatat tujuan 

pembelajaran. 

3. Menetapkan topik 

permasalahan yang 

akan diselesaikan. 
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5. Mengajukan fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah. 

6. Memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah. 

7. Menyampaikan topik permasalahan 

tentang bentuk tubuh hewan 

Kegiatan Inti 50  

Tahap 2. 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Membantu siswa membentuk kelompok.  

2. Mengorganisasikan dan mendefinisikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

3. Menmotivasi siswa dalam proses-proses 

kooperatif. 

4. Membagikan LKS  

1. Duduk berkelompok 

berdasarkan kelompok 

yang telah dibentuk 

oleh guru. 

2. Mengorganisasi tugas 

yang berhubungan 

dengan masalah sel. 

3. Menetapkan 

topik/subtopik yang 

akan dipelajari. 

4. Menerima dan 

mengerjakan LKS 

secara berkelompok 
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Tahap 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

individual atau 

kelompok 

(Creativity and 

Innovation) 

Memotivasi siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan topic 

permasalahan yang tercantum dalam LKS 

Tentang bentuk tubuh hewan 

Mengumpulkan informasi 

yang sesuai dengan topik 

permasalahan yang 

dibahas dan mencarikan 

solusi untuk memecahkan 

masalah. 

 

Tahap 4. 

Mengembangkan 

dan menyajikan hasil 

karya 

(Colaborative and 

Communication) 

 

1. Memfasilitasi siswa merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan yang akan dipresentasikan atau 

dipamerkan 

2. Mengarahkan siswa untuk memberikan 

tanggapan terhadap presentasi kelompok 

lainnya 

3. Memberi pandangan dan masukan 

terhadap tanggapan yang dikemukakan 

oleh kelompok presentasi atau keompok 

lainnya 

1. siswa membuat 

rencana dan 

menyiapkan karya 

yang sesuai seperti 

laporan yang akan 

dipresentasikan atau 

dipamerkan 

2. Siswa memberikan 

tanggapan terhadap 

presentasi kelompok 

lainnya 

 

Tahap 5. 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

1. Memvasilitsi siswa untuk membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran 

2. Guru melakukan refleksi terhadap 

Siswa membuat 

rangkuman/simpulan 

pelajaran 
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pemecahan masalah 

 

(Critical Thinking) 

kegiatan yang sudah dilaksanakan dan 

memberi umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajarn 

3. Guru melakukan penilaian 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan 

konseling 

5. Guru menyampaikan tugas tentang 

konsep lingkungan “interaksi antara 

makhluk hidup” 

Guru menyampaikan materi dan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

Kegiatan Penutup 10 menit 

 Menyampaikan kepada setiap kelompok 

untuk melanjutkan pencarian sumber-sumber 

lain untuk mengkaji topik permasalahan 

Siswa memperhatikan 

penjelasan Guru tentang 

kegiatan yang harus 

dilaksanakan selama 

pencarian sumber-sumber 

bacaan. 
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G. Penilaian 

1. Bentuk penilaian:Unjuk kerja kelompok (Terlampir) 

2. Jenis penilaian: Tertulis dan Lembar observasi 

(Terlampir) 

 

H. Sumber dan Bahan Ajar 

a. Sumber belajar: 1) Al-Quran dan Hadist, 2) Buku Guru 

dan siswa, 3) Suber-sumber lain yang relevan 

b. Bahan ajar; LKS dan Power point 

 

 

Mengetahui,    Ternate, 

Kepala Sekolah   Guru Kelas V 

 

 

Djubaida K Hamdja, M.PdI Dr. Ade Haerullah 

NIP     NIP 

197601202003121002 
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CONTOH 3 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : MTs Sahabat Cendikia Kota Ternate 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : VIII / Ganjil 

Materi Pokok   : Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.4 Menganalisis keterkaitan 

struktur jaringan 

tumbuhan dan fungsinya, 

serta teknologi yang 

terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan 

 Menganalisis struktur dan fungsi 

akar, batang dan daun 

 Menganalisis struktur dan fungsi 

bunga, buah dan biji 

 Menganalisis struktur dan fungsi 

jaringan 

 Menganalisis teknologi yang 

terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan 

4.4  Menyajikan karya dari 

hasil penelusuran berbagai 

sumber informasi tentang 

teknologi yang terinspirasi 

dari hasil pengamatan 

struktur tumbuhan 

 Menyajikan karya dari hasil 

penelusuran berbagai sumber 

informasi tentang teknologi yang 

terinspirasi dari hasil pengamatan 

struktur tumbuhan 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik 

diharapkan dapat: 

1. Menganalisis struktur dan fungsi akar, batang dan 

daun 

2. Menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah dan biji 

3. Menganalisis struktur dan fungsi jaringan 

4. Menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan 

5. Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai 

sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi 

dari hasil pengamatan struktur tumbuhan 

C. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

1) Struktur dan fungsi akar, batang dan daun 

2) Struktur dan fungsi bunga, buah dan biji 

3) Struktur dan fungsi Jaringan 

4) Teknologi yang terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan 

Faktual: 

1. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan, 

Daun mempunyai bentuk yang bermacam-macam. 

2. Pernahkah kalian melihat daun tumbuhan padi dan 

daun tumbuhan rambutan? Apakah perbedaan dari 

keduanya dari struktur morfologinya? 

Konseptual: Struktur dan fungsi Organ tumbuhan berupa 

akar, batang, daun, dan bunga 
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Prinsip: Organ tumbuhan dibedakan menjadi :  

              Akar, Batang, Daun dan Bunga 

Prosedur: Melakukan pengamatan  

2. Materi Pembelajaran Remedial  

1) Bagi siswa yang sudah mencapai indikator 

pembelajaran, dapat melanjutkan kebagian 

Pengayaan. Pada kegiatan remidial guru ditantang 

untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

yang belum mencapai kompetensi dasar. Berikut 

ini alternatif cara untuk memberikan remidi: 

1. Meminta siswa untuk mempelajari kembali 

bagian yang belum tuntas. 

2. Meminta siswa untuk membuat rangkuman 

materi yang belum tuntas. 

3. Meminta siswa untuk bertanya kepada teman 

yang sudah tuntas tentang materi yang belum 

tuntas. 

4. Memberikan lembar kerja untuk dikerjakan 

oleh siswa yang belum tuntas. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Pengayaan biasanya diberikan segera setelah siswa 

diketahui telah mencapai KBM/KKM berdasarkan 

hasil PH. Mereka yang telah mencapai KBM/ KKM 

berdasarkan hasil PTS dan PAS umumnya tidak diberi 

pengayaan. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya 

diberikan sekali, tidak berulangkali sebagaimana 

pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan 

umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. 
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D. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Metode  : Diskusi dan Eksperimen 

3. Model   : Discovery Learning 

E. Media Pembelajaran 

1) Media : Worksheet atau lembar kerja (siswa), Lembar 

penilaian, Laboratorium IPA sekolah, Perpustakaan 

sekolah 

2) Alat/Bahan : Penggaris, spidol, papan tulis 

1) Laptop & infocus 

2) Slide presentasi (PPT) 

F. Sumber Belajar 

1. Al-Quran dan Hadist 

2. Buku IPA Kelas VIII Kemdikbud 

3. Buku lain yang menunjang 

4. Multimedia interaktif dan Internet 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

Guru : 

Orientasi 

1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran 

1. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

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

Aperpepsi 

1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya  

2. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

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

Motivasi 

1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka 

peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : 

 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 

4. Mengajukan pertanyaan 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

Pemberian Acuan 

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

2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang 

berlangsung 

3. Pembagian kelompok belajar 

4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti (60 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

KEGIATAN LITERASI (GELISAH) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi 

Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan dengan cara : 

1. Melihat (tanpa atau dengan Alat) 

Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 

2. Mengamati 

1) Lembar kerja materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan.  

2) Pemberian contoh-contoh materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb 

3. Membaca. (GELISAH) 

1) Membaca Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi atau konsep 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

2) 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 Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

4. Menulis 

Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Pengantar tentang Struktur 

dan Fungsi Tumbuhan. 

5. Mendengar 

Pemberian materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan oleh guru. 

6. Menyimak 

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran 

mengenai materi : 

 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 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 : 

1. Mengajukan pertanyaan tentang materi : 

 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan yang tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

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 (GELISAH) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

1. Mengamati obyek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan 

mencoba menginterprestasikannya. 

2. Membaca Ayat-ayat suci Al-Quran dan sumber lain berupa buku teks yang relevan 

Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai 

referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan yang sedang dipelajari. 

3. Aktivitas 

Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan 

mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi 

Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan yang sedang dipelajari. 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

4. Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber 

Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Pengantar tentang Struktur dan 

Fungsi Tumbuhan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: 

1. Mendiskusikan 

Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket 

mengenai materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

2. Mengumpulkan informasi 

Mencatat semua informasi tentang materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 

Tumbuhan yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

3. Mempresentasikan ulang 

Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan 

rasa percaya diri Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan sesuai dengan 

pemahamannya. 

4. Saling tukar informasi tentang materi : Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 

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 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

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 : 

1. Berdiskusi tentang data dari Materi : 

 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

2. Mengolah informasi dari materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 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. 

3. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Pengantar tentang Struktur 

dan Fungsi 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 : 

1. 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, 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam membuktikan tentang materi : 

Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 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) 

1. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

2. Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 

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. 

3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : 

 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

4. Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Pengantar 

tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan. 

5. Bertanya atas presentasi tentang materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 

Tumbuhan yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk 

menjawabnya.  

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

1. Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

yang baru dilakukan berupa :  

Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : 

 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

2. Menjawab pertanyaan tentang materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 

disediakan.  

3. Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa 

pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Pengantar tentang Struktur dan 

Fungsi Tumbuhan yang akan selesai dipelajari 

4. Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 

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 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi 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 (10Menit) 

Peserta didik : 

1. Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan yang 

baru dilakukan. 
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1. Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

2. Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

yang baru diselesaikan. 

3. Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

1. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Pengantar tentang Struktur 

dan Fungsi Tumbuhan. 

2. 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 Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

3. Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Pengantar tentang Struktur dan Fungsi Tumbuhan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 
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CONTOH 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) MODEL PBMP DENGAN TPS 

Sekolah  : Madrasah Aliyah……… 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI / Ganjil 

Materi Pokok : Hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem gerak 

dalam kaitannya dengan bioproses 

dan gangguan fungsi yang terjadi 

pada sistem gerak manusia 

Alokasi Waktu : 8 JP 
 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.5. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 

pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan 

gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak manusia 

3.5.1 Menjelaskan struktur dan proses sistem gerak (tulang dan 

otot) pada manusia 

3.5.2 Menjelaskan struktur tulang dan otot dengan fungsi dan 

proses gerak pada manusia 

3.5.3 Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem 

gerak. 

3.5.4 Memberikan contoh teknologi yang berhubungan dengan 

elainan yang terjadi pada sistem gerak 

4.5 Menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam 

mengatasi gangguan system gerak melalui studi literature 

 4.6.1 Menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam 

mengatasi gangguan system gerak melalui studi literatur. 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran berpola melalui pertanyaan 

dengan think paire share. 

Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada system gerak dalam 

kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang 

dapat terjadi pada sistem gerak. 

C. Materi Pembelajaran 

Materi pokok 

Hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada 

sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan 

gangguan fungsi yang dapat terjadi pada system gerak 

manusia. 

Materi Pembelajaran 

Faktual 

Rangka penyusun tubuh, tulang, persendian, otot rangka. 

Konseptual 

1. Tulang 

2. Jenis – jenis tulang 

3. Pembenyukan tulang 

4. Fungsi tulang 

5. Hubungan antartulang 

6. Sistem rangka 

7. Kelainan dan gangguan pada tulang 

8. Otot 

9. Jenis – jenis otot 

10.  Sifat kerja otot 

11. Mekanisme kerja otot 

12. Sumber energi untuk gerak otot  
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13. Kelainan pada otot 

14. Teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak 

Prosedural 

1. Proses pembentukan tulang dan perkembangan tulang 

2. Mekanisme kerja otot 

D. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model : Integrasi model PBMP dengan  

                           TPS 

3. Metode : Diskusi dan Tanya jawab. 

E. Media / Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media / Alat : LKS dan LS PBMP 

2. Sumber Belajar : 

1. Al-Quran dan Hadist 

2. Irnaningtyas. Biologi untuk SMA/MA kelas XI 

kelompok peminatan matematika dan ilmu 

alam.Penerbit Erlangga. 

3. D.A, Pratiwi dkk. Biologi untuk SMA/MA kelas 

XI kelompok peminatan matematika dan ilmu 

alam.Penerbit Erlangga 

4. Diah Aryulina dkk. Biologi 2 SMA/MA kelas XI. 

Esis. 

5. Slamet Prawirohartono. Sains Biologi SMA/MA 2. 

Penerbit Bumi Aksara. Internet 
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F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke 1 (2 x 45 Menit) 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5.1. Menjelaskan pengertian tulang 

3.5.2. Menjelaskan jenis – jenis tulang 

3.5.3. Menjelaskan pembentukan tulang 

3.5.4. Menjelaskan fungsi tulang 
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No Kegiatan 

Gerakan Literasi Madrasah (GELISAH) selama 5-10 menit sebelum memulai pembelajaran: 

1. Siswa diminta untuk mengeksplor dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan 

topik atau tema yang akan dipelajarinya 

2. Siswa diminta untuk membaca sumber-sumber lain yang relevan dengan topik atau tema yang akan 

dipelajarinya. 

Guru Siswa 

1 Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Mengucapkan salam dan meminta siswa untuk 

berdoa bersama (doa yang dibacakan berupa doa 

belajar atau bija membacakan surah-surah atau ayat-

ayat pendek yang ada dalam Al-Qur‟an) 

2) Mengecek kehadiran dan kerapian siswa 

3) Menjelaskan strategi pembelajaran, logistik dan cara 

pelaksanaannya. 

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran PBMP 

dengan TPS yang akan dilakukan 

6) Mengajukan fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah. 

7) Memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah. 

1) Menjawab salam dan berdoa 

2) Menjawab pertanyaan guru tentang sistem 

gerak dengan pengetahuan awal yang 

dimiliki 

3) Memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru 

4) Memperhatikan langkah-langkah 

pembelajaran yang disampaikan guru 
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8) Menyampaikan topik permasalahan tentang bentuk 

tubuh hewan 

2 Kegiatan Inti (70 menit) 

1) Guru mengingatkan siswa untuk menyiapkan LS 

PBMP 1 tentang Tulang, jenis – jenis tulang, 

pembentukan tulang, fungsi tulang. yang telah dibagi 

dan dikerjakan sebelumnya dirumah pada bagian 

renungkan, pikirkan, dan evaluasi. 

2) Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan bagian-

bagian dari LS PBMP 2 tentang Tulang, jenis – jenis 

tulang, pembentukan tulang, fungsi tulang. pada 

bagian lakukan, renungkan, pikirkan dan evaluasi 

yang belum diselesaikan secara cepat dan individual 

(Think) 

3) Guru menugaskan siswa melaksanakan diskusi 

berpasangan dengan teman sebangku tentang hasil 

kerja Think.(Pair) pada LSPBMP 1 tentang Tulang, 

jenis – jenis tulang, pembentukan tulang, fungsi 

tulang. bagian renungkan, pikirkan dan evaluasi 

4) Guru menugaskan siswa melaksanakan presentasi 

berpasangan di depan kelas tentang hasil diskusi 

Pair terkait dengan dengan bagian LS PBMP 1 

1) Menyiapkan LS PBMP 1 tentang Tulang, 

jenis–jenis tulang, pembentukan tulang, 

fungsi tulang. 

2) Mengerjakan bagian-bagian lakukan, 

renungkan, pikirkan, dan evaluasi dari LS 

PBMP 1 tentang Tulang, jenis – jenis 

tulang, pembentukan tulang, fungsi tulang. 

      yang belum diselesaikan secara individual 

3) Berdiskusi secara berpasangan dengan 

teman sebangku terkait hasil kerja Think 

pada bagian renungkan, pikirkan dan 

evaluasi LS PBMP 1 

4) Mempresentasikan hasil diskusi Pair 

bersama pasangannya di depan kelas.Siswa 

yang lain memberikan komentar atau 

pertanyaan. 

5) Mendengarkan penguatan yang 

disampaikan guru dengan baik 
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tentang rangka Tulang, jenis – jenis tulang, 

pembentukan tulang, fungsi tulang. bagian 

renungkan, pikirkan dan evaluasi (Share). Guru 

memberi kesempatan kepada pasangan lain untuk 

memberi komentar atau pertanyaan atas jawaban 

yang telah dipersentasikan 

5) Guru memberi penguatan hasil diskusi presentasi 

 

 

 

 

No Kegiatan akhir (10 menit) 

1) Menunjukan beberapa siswa untuk menyampaikan 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2) Menginformasikan kepada siswa bahwa untuk 

pertemuan yang akan datang siswa akan membahas 

tentang hubungan antar tulang, sistem rangka, 

kelainan dan gangguan pada tulang.Guru 

menugaskan siswa mengerjakan LS PBMP 2 di 

rumah pada bagian lakukan,renungkan, pikirkan,dan 

evaluasi. 

3) Mengucapkan salam 

 

1) Menyampaikan kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan 

 

2) Mendengarkan informasi dan tugas untuk 

pertemuan berikutnya dengan sungguh-

sungguh. 

 

 

 

3) Menjawab salam 
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G. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian Proses 

a. Penilaian LS PBMP 1,2,3,4, dan 5  

b. Penilaian kinerja / aktivitas dalam proses diskusi 

berpasangan dan presentasi 

c. Penilaian sikap dalam diskusi berpasangan dan 

presentasi 

2. Penilaian Hasil 

 Test penguasaan konsep. 

3. Bentuk Penilaian 

a. Sikap  : Lembar observasi (lampiran) 

b. Pengetahuan : Soal essai (lampiran) 

c. Ketrampilan : Rubrik Produk (lampiran) 

 

 

Mengetahui    Ternate, 

Kepala Sekolah   Guru bidang studi 

 

 

 

…………., M.Pd.I   Dr. Ade Haerullah 

NIP     NIP    

     197601202003121002 
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1. Contoh Penyusunan Silabus dan RPP Berdasarkan 

Surat Edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang 

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Contoh Silabus dan RPP SMA/MA 

 

Contoh Silabus dan RPP SMA/MA 

 

 

SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Biologi  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 8 Kota Ternate 

Kelas   : XII (Dua Belas) 

Alokasi waktu  : 4 jam pelajaran/minggu 

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, 
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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 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.1  Menjelaskan pengaruh faktor 

internal dan faktor eksternal 

terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk 

hidup 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

 Konsep 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

makhluk hidup 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

makhluk hidup.  

 Desain penelitian 

 Mengamati carta/video tentang pertumbuhan 

pada makhluk hidup, mendiskusikan, dan 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

serta menyimpulkan konsep pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup 

 Menyusun rancangan, melakukan percobaan, 

mendiskusikan hasil percobaan serta menyusun 

laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup 

 Mempresentasikan/menuliskan dalam log-

book/buku kerja kesimpulan hasil kajian dan 

diskusi tentang konsep pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup 

4.1  Menyusun laporan hasil 

percobaan tentang pengaruh 

faktor eksternal terhadap 

proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman 

3.2  Menjelaskan proses 

metabolisme sebagai reaksi 

enzimatis dalam makhluk 

hidup 

Metabolisme Sel:  

Enzim 

 Komponen enzim 

 Sifat enzim  

 Cara kerja enzim  

 

 Melakukan percobaan uji enzim katalase, 

fermentasi alkohol dan percobaan fotosintesis 

untuk menemukan sifat dan cara kerja enzim, 

proses katabolisme dan proses anabolisme 

 Mendiskusikan tentang sifat dan cara kerja 

enzim, proses katabolisme dan anabolisme 
4.2  Menyusun laporan hasil 

percobaan tentang 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

mekanisme kerja enzim, 

fotosintesis, dan respirasi 

anaerob 

Katabolisme 

Karbohidrat 

 Respirasi aerob  

 Respirasi anaerob  

 

Anabolisme 

 Fotosentesis 

 Kemosintesis 

meliputi bahan, proses, hasil dan tempat 

berlangsungnya 

 Menyimpulkan hasil diskusi, pengamatan 

percobaan dan memperesentasikan tentang sifat-

sifat, cara kerja enzim 

3.3Menganalisis hubungan struktur 

dan fungsi gen, DNA, 

kromosom dalam penerapan 

prinsip pewarisan sifat pada 

makhluk hidup 

Materi Genetik 

 Gen, DNA, 

Kromosom 

 Sintesis protein dan 

pembentukan sifat 

makhluk hidup 

 Mengamati diagram/ gambar/film struktur DNA, 

RNA, dan kromosom serta semua aktivitasnya 

(replikasi, transkripsi dan translasi) 

 Membahas tentang bagaimana keterkaitan antara 

sistesa protein dan pembentukan sifat makhluk 

hidup 

 Mengamati berbagai sifat morfologis pada 

Mahluk hidup, misalnya, berbagai bentuk dan 

warna bunga, bulu pada tubuh hewan, warna dan 

bentuk rambut pada manusia 

 Mensimulasikan hubungan antara sintesis protein 

4.3Merumuskan urutan proses 

sintesis protein dalam 

kaitannya dengan 

penyampaian kode genetik 

(DNA-RNA-Protein) 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

dengan pembentukan sifat pada mahluk hidup 

dengan melakukan analisis suatu DNA makhluk 

serta menggambarkan sifat yang dibentuk 

menjadi suatu ujud makhluk hidup 

3.4 Menganalisis proses 

pembelahan sel sebagai dasar 

penurunan sifat dari induk 

kepada keturunannya 

Pembelahan Sel 

 Mitosis  

 Meiosis 

 Siklus sel 

 Gametogenesis 

 Mengkaji literatur tentang mitosis dan meiosis 

meliputi tujuan, proses/tahapan, hasil, tempat 

berlangsung  

 Mengaitka hubungan antara pembelahan mitosis 

dan meiosis/ gametogenesis dengan penurunan 

sifat dari induk kepada anaknya berdasarkan 

pengamatan gambar/diagram/film 

 Menarik kesimpulan tentang persamaan dan 

perbedaan antara: 

- Mitosis dan meiosis. 

- Oogenesis dan spermatogenesis. 

- Pembentukan sifat pada anak gabungan sifat 

yang dibawa oleh kedua jenis gamet orang 

tuanya.  

 Mengomunikasikan hasil diskusi dan 

4.4 Menyajikan hasil pengamatan 

pembelahan sel pada sel 

hewan maupun tumbuhan 
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kesimpulannya 

3.5 Menerapkan prinsip pewarisan 

sifat makhluk hidup 

berdasarkan hukum Mendel 

Hukum Mendel  

dan Penyimpangan 

Semu Hukum Mendel 

 Persilangan 

Monohibrid dan 

dihibrid 

 Penyimpangan 

semu : interaksi gen, 

kriptomeri 

epistasis/hipostatis, 

gen komplementer, 

dan polimeri  

 Melakukan studi literatur tentang pewarisan sifat 

menurut Hukum Mendel dan penyimpangan 

semu Hukum Mendel serta istilah-istilah : Allel, 

genotip, fenotip dan gamet 

 Mengamati keanekaragam gen, dan jenis pada 

lingkungan sekitar (keluarga, teman sekolah, 

tetangga, dll) dan mendiskusikan bagaimana hal 

tersebut dapat terjadi 

 Menerapkan pemahaman tentang pola pewarisan 

sifat menurut Mendel dengan membuat skema 

persilangan monohibrid, dihibrid 

 Membuat kesimpulan tentang persilangan 

menurut pola Mendel dan penyimpangan semu 

hukum Mendel  

 Membuat laporan tertulis hasil percobaan 

persilangan dengan kancing /baling-baling 

genetika menurut pola Mendel dan 

penyimpangan semu hukum Mendel 

4.5 Menyajikan hasil penerapan 

hukum Mandel dalam 

perhitungan peluang dari 

persilangan makhluk hidup di 

bidang pertanian dan 

peternakan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

 

 

3.6Menganalisis pola-pola 

hereditas pada mahluk hidup 

Pola-pola Hereditas  

 Pautan & pindah 

silang,  

 Gagal berpisah, dan 

gen letal. 

 Penentuan jenis 

kelamin 

 Pautan seks 

 Menyimpulkan pola pewarisan sifat non 

Mendelian didasarkan pada hasil pengamatan 

adanya kenyataan sifat-sifat pada anak yang tidak 

sama atau menyimpang dari kedua orang tuanya 

 Menerapkan konsep gen letal, pautan, pautan sex, 

pindah silang dan gagal berpisah dalam 

menyelesaikan persoalan dengan latihan soal 

 Mengaitkan adanya perbedaan variasi dalam satu 

keturunan dengan pola pewarisan sifat Mendelian 

 Menyimpulkan bahwa ada pewarisan sifat non 

Mendelian  

 Mempresentasikan hasil diskusi dan latihan soal 

4.6 Menyajikan hasil penerapan 

pola-pola hereditas dalam 

perhitungan peluang dari 

persilangan yang melibatkan 

peristiwa pautan dan pindah 

silang 

3.7Menganalisis pola-pola 

hereditas pada manusia 

Hereditas Manusia  

 Jenis kelamin 

 Penyakit menurun  

 Golongan darah 

 Membaca peta silsilah Ratu Victoria dan 

mengaitkan dengan pola-pola penurunan sifat 

heredite 

 Membuat analisis bagaimana penurunan sifat 

hemofilia dari peta silsilah Victoria 

4.7 Menyajikan data hasil studi 

kasus tentang pola-pola 

hereditas pada manusia dalam 
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berbagai aspek kehidupan  Menyimpulkan tentang penurunan sifat-sifat pada 

mahkluk hidup (Golongan darah, cacad dan 

penyakit, jenis kelamin) 

 Menerapkan konsep penurunan sifat penyakit 

menurun dan golongan darah dan jenis kelamin 

dalam menyelesaikan persoalan  

 Membahas mekanisme pewarisan penyakit 

menurun dan golongan darah  

 Menyusun peta silsilah keluarga  

 Mempresentasikan hasil hasil diskusi tentang 

pewarisan sifat pada manusia 

3.8Menganalisis peristiwa mutasi 

pada makhluk hidup 

Mutasi  

 Jenis-jenis mutasi 

 Mekanisme mutasi 

 Penyebab mutasi 

 Dampak mutasi dan 

implikasi serta 

benefit 

 Contoh-contoh 

 Membahas tentang mutasi berdasarkan 

pengamatan tayangan/ gambar mutan pada 

tumbuhan, hewan, dan manusia 

 Membahas mekanisme dan penyebab mutasi 

(proses, faktor penyebab, hasil dan dampak 

mutasi) yang menyebabkan timbulnya variasi dan 

kelainan pada makhluk hidup 

 Menganalisis dampak positif dan negatif mutasi 

4.8 Menyajikan data hasil 

eksplorasi peristiwa mutasi 

yang menyebabkan variasi 

dan kelainan sifat pada 

makhluk hidup 
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mutasi dan mempresentasikan hasilnya 

3.9 Menjelaskan teori, prinsip dan 

mekanisme evolusi serta 

pandangan terkini para ahli 

terkait spesiasi 

Evolusi 

 Asal usul kehidupan 

  Pohon Filogeni 

 Teori evolusi  

 

Mekanisme Evolusi  

 Isolasi geografik  

 Radiasi adaptif 

 Hukum Hardy-

Weinberg 

 Mengamati berbagai fenomena variasi morfologi, 

misalnya variasi bentuk paruh burung finch, 

cakar berbagai burung, warna sayap ngengat 

Biston betularia, sayap kumbang kelapa dari 

Manado 

 Mendiskusikan teori-teori asal usul Mahkluk 

hidup dihubungkan dengan pohon Filogeni 

Mahkluk hidup 

 Mengaitkan hubungan antara variasi dengan 

proses mutasi dan kompetisi serta adaptasi 

 Mengaitkan terjadinya variasi makhluk hidup 

sebagai dasar terjadinya proses evolusi 

 Menyimpulkan hasil diskusi dan kajiannya 

tentang teori evolusi dan mempresentasikannya 

4.9. Menyajikan karya ilmiah 

terhadap gagasan baru 

tentang kemungkinan-

kemungkinan pandangan 

evolusi berdasarkan 

pemahaman yang dimilikinya 

3.10  Menganalisis prinsip-prinsip 

Bioteknologi dan 

penerapannya sebagai upaya 

peningkatan kesejahteraan 

Bioteknologi 

 Konsep dasar 

Bioteknologi  

 Mengamati berbagai produk-produk bioteknologi 

melalui tayangan video/gambar 

 Membahas tentang bioteknologi (bahan, proses, 
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manusia  Jenis bioteknologi: 

konvensional dan 

modern  

 Produk bioteknologi  

 Dampak 

pemanfaatan produk 

bioteknologi di 

masyarakat 

produk, dampak) 

 Membuat rencana dan melaksanakan pembuatan 

produk bioteknologi konvensional dan menyusun 

laporan 

 Simulasi DNA Rekombinan dengan 

menggunakan puzzle 

 Membuat kesimpulan hasil diskusi tentang 

dampak bioteknologi dan mempresentasikannya 

4.10  Menyajikan laporan hasil 

percobaan penerapan prinsip-

prinsip Bioteknologi 

konvensional berdasarkan 

scientific method 
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Mengetahui, 

 

 

 

Kota Ternate, April 2021 

Dosen Pengasuh Matakuliah Desain Pembelajaran 

Desain Pembelajaran Biologi  

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

ADE HAERULLAH 

NIP. 197601202002121002 

 

 

 

MIFTAKHUL KHASANAH, S.Si 

NIP. 19850822 201001 2002 

 

Ternate, Februari 2021  

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kota Ternate, April 2021 

Guru Mata Pelajaran/Mahasiswa Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIFTAKHUL KHASANAH, S.Si 

NIP. 19850822 201001 2002 
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RPP 

(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 

Sekolah : SMA Negeri 

8 Kota Ternate 

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Kls/Smstr: 

XII/1 

Waktu: 4x45 

menit 

 

KD : 3.2 & 

4.2 

Pertemuan 

ke : 2 

Materi : Metabolisme 

 

A. TUJUAN 

1. Mampu memahami dan menjelaskan salah satu proses 

metabolisme yaitu katabolisme 

2. Mampu menjelaskan konsep respirasi aerob dan respirasi 

anaerob 

3. Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang 

respirasi anaerob 

4. Menyusun laporan hasil percobaan tentang respirasi 

anaerob 

 

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Media : 

1. Worksheet atau lembar kerja 

Siswa (LKPD)) 

2. Lembar observasi 

3. Video pembelajaran berbasis prezi 

Alat/Bahan : 

1. Penggaris, spidol, 

papan tulis 

2. Laptop &infocus 
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Pembelajaran dilakukan dengan menggunkan Model Inkuiri Terbimbing 
 

PENDAHULUAN 

 

Gerakan Literasi Madrasah (Gelisah) 

1. Siswa member salam, berdoa bersama guru atau membaca surah 

dan ayat-ayat Al-Quran 

2. Guru mengecek kehadiran Siswa dan memberi motivasi kepada 

peserta didik 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang 

topik yang akan diajarkan 

4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan Literasi Siswa diberi waktu utuk mengeksplor surah dan ayat-ayat Al-Quran 

yang berhubungan dengan Konsep metabolisme sel, selanjutnya siswa 

diberi panduan untuk mengamati, membaca dan menuliskannya 

kembali. Mereka diberi tayangan berupa video pembelajaran berbasis 

prezi mengenai materi metabolism, khususnya katabolisme. 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin permasalahan tentang metabolisme yang belum dipahami 

oleh siswa, dimulai dari pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang 

bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi 

metabolisme  

Collaboration Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling 
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bertukar informasi mengenai materi metabolism 

Communication Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara 

klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan 

Creativity Guru memandu Siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait Metabolisme Siswa kemudian diberi 

kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

PENUTUP  Guru bersama Siswa merefleksikan pengalaman belajar  

 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya dan berdoa 
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C. PENILAIAN 

 

Sikap : Lembar observasi, 

Pengetahuan : LKPD 

Ketrampilan : Kinerja & observasi diskusi 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kota Ternate, April 2021 

Dosen Pengasuh Matakuliah Desain 

Pembelajaran 

Desain Pembelajaran Biologi  

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

ADE HAERULLAH 

NIP. 197601202002121002 

 

 

 

MIFTAKHUL KHASANAH, 

S.Si 

NIP. 19850822 201001 2002 

 

Ternate, Februari 2021  

 

Mengetahui, 

 

Guru Mata Pelajaran/Mahasiswa Kepala Sekolah  

 

 

 

 

 MIFTAKHUL KHASANAH, 

S.Si 

 NIP. 19850822 201001 2002 

 

 

 

 

Dra. MUNIRA ASSAGAF, M.Pd 

NIP. 19710602 199512 2 003 
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Contoh Silabus dan RPP SMP/MTs 

 

 

RPP 

(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 

Sekolah : MTs Sahabat 

Cendikia Kota Ternate 

Mata Pelajaran : IPA-

BIOLOGI 

Kls/Smstr: 

VII/2 

Waktu: 

4x40 menit 

 

KD : 3.6 & 

4.6 

Pertemuan 

ke : 2 

Materi : Sistem Organisasi Kehidupan 

 

A. TUJUAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian organisasi 

kehidupan 

2. Siswa dapat membedakan tingkat organisasi molekuler 

dan seluler 

3. Siswa dapat mendeskripsikan sel sebagai unit dasar 

kehidupan 

4. Siswa dapat menyebutkan komponen dan organel sel dan 

fungsinya 

5. Siswa dapat membedakan jaringan hewan dan tumbuhan 

6. Siswa dapat menyebutkan organ dan system organ pada 

tubuh manusia 

7. Siswa dapat mendeskripsikan organism dan penyusunnya 
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B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Media : 

1. Worksheet atau lembar kerja 

Siswa (LKPD)) 

2. Lembar observasi 

3. Video pembelajaran berbasis 

prezi 

Alat/Bahan : 

1. Penggaris, spidol, 

papan tulis 

2. Laptop & infocus 



146 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunkan Model PBL 

PENDAHULUAN 1. Siswa member salam, berdoa bersama guru atau membaca surah dan 

ayat-ayat Al-Quran 

2. Guru mengecek kehadiran Siswa, memberi motivasi, dan apresepsi 

kepada peserta didik 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik 

yang akan diajarkan 

4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 

pembelajaran 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan awal 

Gerakan Literasi Madrasah 

(GELISAH) 

Siswa diberi waktu utuk mengeksplor surah dan ayat-ayat Al-Quran yang 

berhubungan dengan Konsep metabolisme sel, selanjutnya siswa diberi 

panduan untuk mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. 

Mereka diberi tayangan berupa video pembelajaran berbasis prezi 

mengenai materi metabolism, khususnya Sistem Organisasi Kehidupan 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin permasalahan tentang Sistem Organisasi Kehidupan yang 

belum dipahami oleh siswa, dimulai dari pertanyaan faktual sampai 

kepertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan 

dengan materi Sistem Organisasi Kehidupan 

Collaboration Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar 

informasi mengenai Sistem Organisasi Kehidupan 
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Communication Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara 

klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan 

Creativity Guru memandu Siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Sistem Organisasi Kehidupan. Selanjutnya Siswa 

diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum 

dipahami 

PENUTUP  Guru bersama Siswa merefleksikan pengalaman belajar  

 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

dan berdoa 
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C. PENILAIAN 

Sikap : Lembar observasi, 

Pengetahuan : LKPD 

Ketrampilan : Kinerja & observasi diskusi 
 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

Ternate, Februari 2021 

Kepala Madrasah  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Muhamad Nur Kadir, MPd.I 

NIP. 198308062009121003 

 

 

 

Jassia I Pagala, M.Pd 

NIP. 19800713201411200 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SMA ……….. kota Ternate 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X / Genap 

Materi Pokok : Menganalisis data perubahan 

lingkungan penyebab, dan 

dampak bagi kehidupan 

Pertemuan : 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran (2 x 30 Menit) 

 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.11. Menganalisis data perubahan lingkungan 

penyebab, dan dampak bagi kehidupan 

3.11.1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perubahn lingkungan 

3.11.2. Menjelaskan dampak perubahan lingkungan 

bagi kehidupan 

3.11.3. Menentukan Jenis-jenis pencemaran 

lingkungan 

  

B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran Problem Based Learning 

peserta didik dapat Menganalisis data perubahan 

lingkungan penyebab, dan dampak bagi kehidupan dan 

menunjukan perilaku: teliti, kerjasama, bertanggung 

jawab, berani, dalam kegiatan diskusi 
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C. Materi Pembelajaran 

Perubahan Lingkungan 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahn 

lingkungan  

2. Dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan 

3. Jenis-jenis pencemaran lingkungan 

 

D. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

Gerakan Literasi Madrasah (Gelisah) Guru meminta 

kepada siswa untuk mengeksplor hubungan konsep yang 

dipelajari dengan ayat-ayat suci Al-Quran selama 5-10 

 

Guru memberikan salam, dilanjutkan dengan mengajak 

semua peserta didik untuk berdoa, mengecek kehadiran 

peserta didik peserta didik 

Guru mengajukan pertanyaan–pertanyaan untuk 

membangkitkan kegiatan apersepsi dan motivasi 

Guru menjelaskan kompetensi dan indikator pembelajaran, 

kegiatan dan teknik penilaian yang akan dilakukan serta garis 

besar materi 

Kegiatan Inti 

Mengorganisasikan 

Peserta didik untuk 

Belajar 

Peserta didik dibagi dalam 4 

kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4 orang 

Mengorientasikan Siswa 

Pada Masalah 

Peserta didik membaca 

permasalahan terkait materi 

pembelajaran Perubahan 

lingkungan dalam sebuah wacana 
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deskriptif melalui lembar kerja 

peserta didik (LKPD) 

Membimbing 

Penyelidikan Mandiri 

dan Kelompok 

Guru membimbing peserta didik 

menyelesaikan permasalahan 

melalui lembar kerja peserta 

didik (LKPD) dengan 

memberikan beberapa referensi 

tentang Perubahan lingkungan 

Mengembangkan dan 

Menyajikan (Hasil 

Karya)  

Peserta didik membuat hasil 

penyelidikan dalam bentuk 

sebuah karya inovatif dan 

dipresentasikan didepan kelas 

Analisis dan Evaluasi 

Proses Pemecahan 

Masalah 

Peserta didik dalam setiap 

kelompok menganalisis dan 

memberikan evaluasi terhadap 

hasil presentasi melalui diskusi 

kelompok dan membuat 

kesimpulan hasil diskusinya 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik dan guru bersama – sama membuat kesimpulan 

dari pembelajaran yang dilakukan melalui mereviu indikator 

yang hendak dicapai pada hari itu.  

Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

(memetakan kemampuan literasi membaca peserta didik dan 

menyampaikan materi yang akan di pelajari pada pertemuan 

berikut tentang Pengelolaan lingkungan 

Guru menutup pembelajaran 
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E. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran  

Jenis Teknik 

Penilaian 

Bentuk Penilaian 

Sikap Observasi Rublik observasi  

Pengetahuan Tes Tertulis PG dan Uraian 

 

 

Diperiksa Oleh, Kota Ternate, 05 Maret 

2021 

 

Dosen Pemngampuh 

Matakuliah 

Desain Pembelajaran Biologi 

 

 

 

Ade Haerullah 

NIP. 197601202003121002 

 

Mahasiswa PPS-Pend. 

Biologi 

 

 

 

 

Sumarti Zakaria,S.Pd 

NIP. 197608022007012016 
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GLOSARIUM 
 

 

Asolutisme : Pandangan bahwa kebenaran nilai 

atau realitas secara obyektif nyata, 

final dan abadi 

Gelisah : Singkatan dari Gerakan Literasi 

Madrasah {nama lain dari Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) atau Gerakan 

Literasi Madrasah (GELEM)} 

Guru Profesional 

di Madrasah 

: Guru yang berani meyakinkan 

kepala Madrasah, masyarakat 

madrsah, orang tua dan masyarakat 

di luar madrasah bahwa setiap 

produk atau hasil dari jeripayahnya 

dijamin benar-benar berbeda dengan 

produk pembelajaran IPA non 

madrasah (di sekolah) artinya setiap 

produk pembelajaran IPA di 

madrasah selain mampu berpikir 

kritis dan berkompeten, juga  

memiliki pengetahuan IPA 
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berkarakter religi. 

Fakta Empirik : Merupakan informasi yang 

membenarkan suatu kepercayaan 

dalam kebenaran atau kebohongan 

suatu klaim empiris 

Internasional : Hubungan antara negara-negara 

sedunia 

Karakter : Watak adalah sifat batin yang 

mempengaruhi segenap pikiran, 

perilaku, budi pekerti, dan tabiat 

yang dimiliki manusia atau mahluk 

hidup lainya.  

Landasan Yuridis : Merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa 

peraturan yang dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan hukum atau 

mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang 

telah ada 

Nasional : Bersifat kebangsaan, berkenaan 

dengan bangsa sendiri 
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Paradigma : Landasan erpikir atau konsep dasar 

yang digunakan 

Paradigma 

Absolutisme 

: Paham Absolutisme memandang 

bahwa mengajar di artikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku siswa 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

yang salah menjadi benar 

Paradigma 

Konstruktivisme 

: Konstruktivisme merupakan 

landasan kontekstual, yaitu 

pengetahuan dibangun sedikit demi 

sedikit yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas dan 

tidak dengan tiba-tiba 

Pembelajaran 

IPA di Madrasah 

: Madrasah adalah lembaga 

pendidikan Islam selain pesantren. 

Keberadaan madrasah penting dalam 

menciptakan kader-kader bangsa 

yang berwawasan keislaman yang 

berjiwa nasionalisme tinggi 

Pendekatan 

Pembelajaran 

: Titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran, yang 

merujuk pada pandangan tentang 
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terjadinya suatu proses yang sifatnya 

masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginsiprasi, 

menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan 

teoretis tertentu 

Pembelajaran 

Kooperatif Atau 

Cooperative 

Learning 

: Sering juga disebut pembelajaran 

kelompok atau tim 

RPP : Rencana pelaksanaan pembelajaran 

Rekonstruksi : Pembangunan kembali semua sarana 

dan prasarana pada suatu wilayah 

Regional : Suatu istilah kedaerahan yang 

terbatas pada wilayah yang 

berdekatan  

Scientific 

Approach 

: pendekatan ilmiah 

Strategi 

Pembelajaran 

: Suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien 
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Silabus : Rencana pembelajaran pada suatu 

dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang 

mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian 
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