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Situasi:

Kondisi yang menjadi latar

belakang masalah, mengapa

praktik ini penting untuk

dibagikan, apa yang menjadi

peran dan tanggung jawab

anda dalam praktik ini.

Latar belakang masalah

1. Peserta didik belum pernah dilatih untuk

terbiasa berpikir tingkat tinggi (HOTS)

2. Evaluasi yang guru sediakan belum HOTS

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru

(teacher centered).

4. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran.

5. Motivasi belajar rendah.

6. Pembelajaran belum menggunakan pendekatan

TPACK.

Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan

1. Bahan referensi guru lain jika mengalami

permasalahan yang sama.

2. Memotivasi penulis dan guru lain untuk

menerapkan pembelajaran yang berpusat pada

peserta didik.

3. Menjadi bahan referensi guru lain dalam hal

mendesain pembelajaran yang inovatif.

Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini

1. Meningkatkan kemampuan HOTS peserta didik

2. Mendesain pembelajaran yang kreatif dan

inovatif dengan menggunakan pendekatan,

strategi/model, dan metode pembelajaran yang

tepat.

3. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran.

Tantangan :

Apa saja yang menjadi

tantangan untuk mencapai

Tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran

1. Penggunaan model dan metode pembelajaran

yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta

didik dan materi pelajaran.



tujuan tersebut? Siapa saja

yang terlibat,

2. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

3. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam

pembelajaran.

Siapa saja yang terlibat

1. Guru sebagai fasilitator dan mengelola

pembelajaran di kelas.

2. Peserta didik berperan aktif menyampaikan ide

dan gagasan dalam pembelajaran.

3. Orang tua membimbing dan memotivasi peserta

didik

Aksi :

Langkah-langkah apa yang

dilakukan untuk

menghadapi tantangan

tersebut/ strategi apa yang

digunakan/ bagaimana

prosesnya, siapa saja yang

terlibat / Apa saja sumber

daya atau materi yang

diperlukan untuk

melaksanakan strategi ini

Langkah-langkah yang dilakukan untuk

menghadapi tantangan tersebut

1. Berkaitan dengan model pembelajaran

Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih

yaitu Problem Based Learning (PBL) dimana

terdapat 5 sintaks pembelajaran

Bagaimana Prosesnya ?

Kegiatan Pendahuluan

Pembelajaran dibuka dengan salam,

menanyakan kabar dan berdoa yang dipimpin

oleh ketua kelas

Guru mengecek kehadiran siswa

Guru melakukan apersepsi dengan

menampilkan gambar orangutan kemudian



bertanya “mengapa kita tidak boleh memelihara

orangutan ?” dilanjutkan menampilkan gambar

kebun binatang mangkang dan bertanya “Apa

fungsi kebun binatang?”

Siswa menunjukan sikap kritis di awal

pembelajaran

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Guru mengecek kesiapan siswa



Kegiatan Inti

Sintaks 1. Orientasi Masalah

Meminta peserta didik untuk membuat

rumusan masalah terkait dengan grafik populasi

satwa.

Sintaks 2. Mengorganisasi Siswa

Meminta siswa untuk berkelompok menjadi 6

kelompok.

Sintaks 3. Membimbing Penyelidikan

Meminta siswa untuk mencari referensi dan

diskusi dengan kelompoknya untuk menjawab

rumusan masalah yang sudah di buat



Sintaks 4. Mengembangkan hasil Karya

Meminta siswa untuk menuangkan hasil LKPD

yang dibuat dalam bentuk laporan sederhana

yang formatnya ditentukan oleh guru.

Sintaks 5. Menganalisis dan Mengevaluasi

Hasil Karya

Masing-masing kelompok presentasi di depan

kelas. Kelompok yang lain saling menanggapi

dan memberikan masukan. Guru memberikan

catatan evaluasi apabila ada pekerjaan siswa

yang keliru.

Siswa Kritis selama pembelajaran



Kegiatan Penutup

Guru melakukan penguatan materi dengan

menjelaskan tentang penyebab kepunahan dan

upaya pelestarian keanekaragaman hayati

melalui PPT

Siswa menyimpulkan pembelajaran

Siswa mengerjakan posttest



Siswa merefleksikan pembelajaran. Menurut

siswa LKPD, Handout dan PPT yang guru

sediakan sangat menarik sehingga membuat

siswa ingin belajar biologi terus.

Guru menutup pembelajaran

2. Sumber daya yang digunakan

a. Media:

1) PPT tentang penyebab punahnya

keanekaragaman hayati dan upaya

pelestariannya

2) E-LKPD

b. Bahan dan Alat



LCD, Laptop, Smartphone, Kuota / Wifi,

Kertas folio, dan alat tulis

c. Buku

1) Pratiwi. (2017). Biologi untuk SMA/MA

Kelas XI. Jakarta : Erlangga. h: 13-23

2) Wahyuningsih, R. (2019). Biologi untuk

SMA/MA Kelas X. Kelompok Peminatan

Ilmu-Ilmu Alam. Media Prestasi :

Sidoarjo. h : 2-6

3) Handout

3. Berkaitan dengan penilaian

a. Kognitif

Penilaian pengetahuan dengan

memberikan soal posttest yang berbasis

HOTS menggunakan aplikasi google form.

b. Afektif

Penilaian sikap selama pembelajaran

berlangsung.

c. Psikomotorik

Penilaian keterampilan pada saat

presentasi dan menilai produk laporan

sederhana.

Refleksi Hasil dan dampak

Bagaimana dampak dari

aksi dari Langkah-langkah

yang dilakukan? Apakah

hasilnya efektif? Atau tidak

efektif?  Mengapa?

Bagaimana respon orang

lain terkait dengan strategi

yang dilakukan, Apa yang

menjadi faktor keberhasilan

atau ketidakberhasilan dari

strategi yang dilakukan? Apa

pembelajaran dari

keseluruhan proses tersebut

Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang

dilakukan

1. Penggunaan model pembelajaran problem Based

Learning membuat siswa terlatih dalam

kemampuan HOTS nya. Siswa menjadi lebih

kritis karena dilatih membuat rumusan

masalahnya sendiri.

2. Model pembelajaran ini juga memudahkan siswa

untuk menjawab soal-soal berbasis HOTS,

karena sudah terlatih selama pembelajaran.

Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat

ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola

pembelajaran terutama dalam hal pemilihan model

dan media pembelajaran inovatif yang

dikembangkan dalam modul ajar sehingga

kemampuan HOTS peserta didik dapat meningkat.


