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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat 
limpahan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah Model 
Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi (Differentiated Instruction) 
pada Kurikulum Fleksibel sebagai Wujud Merdeka Belajar di SMA. 

Differentiated Instruction adalah jawaban untuk pertanyaan, “bagaimana 
kurikulum yang fleksibel dapat diterapkan di sekolah yang dapat memberikan 
layanan pembelajaran yang bervariasi kepada peserta didik (teaching at the 
right level)?  Jawaban ini terangkum dalam naskah pengembangan model 
yang diimplementasikan dalam tiga jenjang sekolah. 

Seperti diketahui bahwa di dalam sebuah sekolah atau bahkan sebuah 
kelas, terdapat berbagai macam karakteristik peserta didik yang memiliki 
tingkat kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda 
satu dengan yang lain.  Oleh karena itu, mereka memerlukan pelayanan 
pengajaran yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan 
pembelajaran.

Carol A. Tomlinson, seorang pendidik sejak tahun 1995 telah menuliskan 
idenya dalam buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed 
Ability Classrooms mengenai suatu pengajaran yang memperhatikan 
perbedaan individu peserta didik.  Kemudian idenya dikenal dengan 
nama differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi.  Di 
dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materi dengan 
memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik.  

Guru juga dapat memodifikasi isi pelajaran (konten), proses 
pembelajaran, produk atau hasil dari pembelajaran yang diajarkan, serta 
lingkungan belajar di mana para peserta didik belajar.   Proses pembelajaran 
berdiferensiasi diterapkan oleh sekolah agar dapat memerdekakan peserta 
didik dalam belajar karena peserta didik tidak dituntut harus sama dalam 
segala hal dengan yang lain.

Satuan Pendidikan dapat mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi 
yang dikembangkan oleh sekolah  model.   Ada tiga sekolah yang menjadi 
model yaitu SD Cikal Cilandak, SMP N20 Tangerang Selatan, dan SMA 
Attalia Villa Melati Mas Tangerang Selatan.
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Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan naskah 
model Pembelajaran Berdiferensiasi. Semoga model ini dapat memberikan 
manfaat bagi sekolah dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

      
Jakarta, 10 Desember 2021

Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

	 	 Zulfikri
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BAB I
A. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Profil	 lulusan	 SMA	 Athalia	 adalah	 Influencing dan Contributing. 

Setiap peserta didik yang telah lulus diharapkan mampu mengelola 
diri sendiri, memiliki prinsip hidup yang benar, teguh, dan tahan uji 
menghadapi tantangan dan godaan yang bertubi-tubi, mau dan mampu 
memberikan pengaruh dan kontribusi yang baik, serta mewujudkan 
rancangan yang telah Tuhan tetapkan baginya.

Untuk	 mencapai	 profil	 tersebut,	 setiap	 peserta	 didik	 akan	
diperlengkapi dengan karakter Kerendahan Hati, Antusiasme, 
Keberanian, dan Daya Tahan. Adapun kasih kepada Tuhan dan sesama 
adalah hal yang mendasari semua proses pembentukan spiritualitas 
dan karakter. Semua proses tersebut di atas harus berjalan beriringan 
dengan pengembangan potensi akademik peserta didik.

Sekolah Athalia percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia 
secara unik dengan kemampuan, bakat, dan minatnya masing-masing. 
Ketiga hal ini diberikan agar manusia bisa menggenapi tujuan hidup 
yang telah Tuhan tetapkan.

Kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta didik yang ada di 
Sekolah Athalia seharusnya diakomodasi dengan kurikulum sekolah 
yang diusahakan sedemikian rupa, sehingga dapat mengembangkan 
peserta didik untuk menggenapi tujuan hidupnya. Kurikulum yang 
dikembangkan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan 
peserta didik agar siap masuk ke tahapan hidup yang selanjutnya.

Terkait dengan hal di atas, program pembelajaran di SMA Athalia 
mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan pendekatan teori 
kecerdasan majemuk Howard Gardner, yaitu kecerdasan spiritual, 
interpersonal, intrapersonal, logika-matematika, musik, kinestetik, 
visual spasial, bahasa, dan naturalistik (alam). Model pembelajaran 
berdiferensiasi	 pada	 kurikulum	 fleksibel	 sebagai	 wujud	 merdeka	
belajar adalah peluang bagi Sekolah Athalia untuk memaksimal 
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proses belajar mengajar yang mengakomodasi keunikan peserta didik 
(kesiapan, minat, dan gaya belajar) sehingga peserta didik bisa lebih 
utuh memahami materi pelajaran sesuai dengan konteksnya.

Berbagai mata pelajaran diintegrasikan menjadi topik yang 
memiliki kegunaan dan bersifat kontekstual. Melalui pendekatan 
ini, diharapkan peserta didik dapat terlayani dengan baik karena 
pendidikan yang diberikan difokuskan kepada keunikan peserta didik 
itu sendiri.

B. Tujuan
Tujuan disusunnya dokumen  model pembelajaran berdiferensiasi 

ini adalah untuk  menjadi referensi bagai sekolah lain yang akan 
mengembangkan.  Dengan adanya model ini akan menciptakan 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta 
didik	 (kesiapan,	 minat,	 dan	 gaya	 belajar)	 serta	 yang	 memodifikasi	
isi pelajaran (konten), proses pembelajaran, produk atau hasil dari 
pembelajaran, dan lingkungan belajar dimana peserta didik belajar. 
Model pembelajaran ini akan memperlengkapi  setiap peserta didik 
untuk mewujudkan rancangan yang telah Tuhan tetapkan baginya.

C. Ruang Lingkup
Pengembangan model pembelajaran berdiferensiasi (differentiated 

instruction)	pada	kurikulum	fleksibel	sebagai	wujud	merdeka	belajar	di	
SMA Athalia merujuk pada Naskah Akademik prinsip pengembangan. 

Adapun lingkup dokumen ini akan memberi wacana bagi satuan 
pendidikan yang akan mengadaptasi model ini mulai dari latar 
belakang disusunnya model ini dan mengenal sepintas tentang 
profil	 sekolah.	 Selanjutnya	 dibahas	 tentang	 konsepsi	 pembelajaran		
berdiferensiasi  baik konten, proses, produk, maupun  lingkungan 
belajar.Tahapan model disajikan diawali dengan persiapan dilanjutkan 
dengan  pelaksanaan pembelajaran. Memang yang dikembangkan 
di dalam model ini belum seluruh mata pelajaran tetapi model ini 
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dapat memberi stimulus untuk mengembangkan pada mata pelajaran 
lain. Model ini diahiri dengan kesimpulan, hasil validasi di beberapa 
sekolah, dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh sekolah 
ke depan.

Model diferensiasi yang dipilih oleh SMA Athalia adalah dalam hal 
proses pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran akademik di 
dua mata pelajaran.

1. Mata pelajaran Biologi kelas XI MIPA 1
2. Mata pelajaran Ekonomi kelas X IPS 1.

.
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BAB 2
PROFIL 
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BAB II
A. PROFIL SEKOLAH

Sejarah
Sekolah Athalia adalah sebuah anugerah yang diterima dalam 

iman. Anugerah diberikan bukan untuk disia-siakan dan didiamkan 
begitu saja, tetapi harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan.

Ketika memulai, tidak terbayang bagaimana akan menjalaninya, 
tetapi tahu jelas ingin berakhir di mana, dan bahwa Tuhan akan 
menjaga hingga akhirnya. Setelah mengelola Kelompok Bermain sejak 
tahun 1995, kemudian berkembang ke jenjang SD pada tahun 2001, 
berlanjut ke SMP dengan membuka angkatan 2007/2008, dan SMA 
untuk 2010/2011. 
B. Visi dan Misi

Gambar 1. Visi dan Misi Sekolah Athalia

C. Moto
Moto Sekolah Athalia adalah Right from The Start (Benar Sejak Awal)
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D. Belief

Gambar 2. Belief Sekolah Athalia

E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
SMA Athalia memiliki 32 orang pendidik dan 7 orang staf.

F. Peserta Didik
Peserta didik SMA Athalia berjumlah 328 orang yang terbagi ke 
dalam tiga level.
1. Kelas X berjumlah 100 orang.
2. Kelas XI berjumlah 122 orang.
3. Kelas XII berjumlah 105 orang.

G. Kurikulum
SMA Athalia menerapkan kurikulum 2013 dengan bahasa pengantar 

bahasa Indonesia. Selain itu, ada muatan tambahan yang disesuaikan 
dengan visi dan misi Sekolah Athalia. Hari belajar adalah hari Senin 
sampai Jumat dengan waktu belajar (PJJ) adalah pukul 07.30–13.30 
WIB.

1. Berikut adalah jadwal pelajaran yang mengakomodasi 
pembinaan karakter dan pembelajaran akademik di Sekolah 
Athalia:
a. Pembinaan Karakter
b. 1 jam pelajaran untuk upacara/pementasan karakter
c. 2 jam pelajaran untuk devosi
d. 1 jam pelajaran untuk kelas Bela Negara
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e. 1 jam pelajaran untuk Boys’ Brigade (Kepanduan Kristen)
f. 2 jam pelajaran untuk ibadah

2. 1 jam pelajaran untuk wali kelas
Pembelajaran Akademik

42 jam pelajaran (JP)
Total dalam seminggu ada 50 JP (10 JP/hari) dan durasi 1 JP adalah 

30 menit (masa PJJ) dan 45 menit jam reguler.

Peminatan yang ada di SMA Athalia adalah Peminatan MIPA dan IPS. 
Setiap kelas maksimal terdiri atas 28 peserta didik yang didampingi 
oleh seorang wali kelas dan partner wali kelas. Sesuai visinya, Sekolah 
Athalia menggunakan basis agama Kristen sebagai fondasi pengajaran 
spiritualitas dan karakter. Oleh karena itu, guru dan staf bertugas 
mendampingi peserta didik sebagai gembala (shepherd). 
H. Sarana dan Prasarana

SMA Athalia bertempat di Perumahan Regensi Melati Mas Blok 
B14, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. SMA 
Athalia memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yang disediakan 
untuk menunjang proses pembelajaran berdiferensiasi.
I. Akreditasi

SMA Athalia telah melakukan dua kali proses akreditasi. Akreditasi 
yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dengan nilai A (95).

Gambar 3. Gedung SMA Athalia
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BAB 3
KONSEPSI 
PEMBELAJARAN 
BERDIFERENSIASI
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BAB III
KONSEPSI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

Dalam pembelajaran berdiferensiasi, empat komponen yang 
ada dalam kendali atau kontrol guru adalah Konten, Proses, Produk, 
dan Lingkungan Belajar. Keempat komponen pembelajaran yang 
dilaksanakan di SMA Athalia adalah sebagai berikut.

A. Konten
Pembelajaran berdiferensiasi dalam komponen konten yang 

dilakukan di SMA Athalia adalah sebagai berikut;
1. Menyesuaikan materi yang akan diajarkan oleh guru atau apa 

yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat 
kesiapan, minat, dan gaya belajar.

2. Menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau 
dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh 
peserta	 didik	 berdasarkan	 profil	 belajar	 yang	 dimiliki	 oleh	
masing-masing peserta didik. 

Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi 
konten yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah:

1. Memberikan materi yang bervariasi.
2. Menerapkan kontrak belajar.
3. Menggunakan model pembelajaran kelompok.
4. Menyajikan materi dengan berbagai model pembelajaran.
5. Menyediakan berbagai sistem yang mendukung.

B. Proses
Pembelajaran berdiferensiasi dalam komponen proses yang 

dilakukan di SMA Athalia adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta 
didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang 
tidak berkorelasi dengan yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan 
bermakna yang dilakukan peserta didik di kelas dibedakan berdasarkan 
kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik.
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Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi 

yang dimiliki peserta didik.
2. Berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya.

Kegiatan-kegiatan bermakna yang dilakukan peserta didik di kelas 
juga harus dibedakan berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar 
peserta didik.

C. Produk
Pembelajaran berdiferensiasi dalam komponen produk yang 

dilakukan di SMA Athalia merupakan hasil akhir dari pembelajaran 
untuk menunjukkan pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan 
pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran 
atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. 

1. Proses yang dilakukan guna menghasilkan produk sesuai 
dengan pencapaian tersebut adalah:

2. Guru merancang produk yang akan dikerjakan oleh peserta didik 
sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan 
yang harus ditunjukkan oleh peserta didik.

3. Guru menentukan kriteria penilaian dalam bentuk rubrik 
sehingga peserta didik tahu apa yang akan dinilai dan kualitas 
yang diharapkan dari setiap komponen yang harus dipenuhi 
peserta didik.

4. Guru meminta peserta didik dapat mempresentasikan 
produknya sehingga peserta didik lain juga dapat melihat 
produk yang dibuat. Produk yang akan dikerjakan oleh peserta 
didik tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, 
minat, dan gaya belajar peserta didik.
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D. Lingkungan Belajar
Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi penataan ruang 

kelas	 secara	 personal,	 sosial,	 dan	 fisik.	 	 Lingkungan	 belajar	 juga	
harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, 
minat, dan gaya belajar agar memiliki motivasi yang tinggi dalam 
belajar. Misalnya, guru dapat menyiapkan beberapa susunan tempat 
duduk yang ditempelkan di papan pengumuman kelas sesuai dengan 
kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik.  Jadi peserta 
didik dapat duduk di kelompok besar atau kecil yang berbeda-beda, 
dapat juga bekerja secara individual, maupun berpasang-pasangan. 
Pengelompokan juga dapat dibuat berdasarkan minat peserta didik 
yang sejenis, maupun tingkat kesiapan yang sama atau berbeda-
beda tergantung tujuan pembelajarannya. Pada dasarnya, guru perlu 
menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan 
bagi peserta didik. Cara ini akan membuat peserta didik merasa 
aman, nyaman, dan tenang dalam belajar karena kebutuhan mereka 
terpenuhi.

BAB 4
TAHAPAN DAN 
MODEL
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BAB 4
TAHAPAN DAN 
MODEL
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BAB IV
TAHAPAN DAN MODEL

A. Persiapan
1. Peminatan Kelas X

Setiap calon peserta didik yang akan masuk ke SMA Athalia akan 
mengikuti serangkaian proses untuk mengetahui kondisi awal peserta 
didik. Hal ini bertujuan untuk menyaring kemampuan dasar peserta 
didik dalam memahami pembelajaran MIPA dan IPS di SMA nantinya 
secara mendalam selama tiga tahun. 
Adapun rangkaian proses tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Rata-rata Rapor SMP dari semester I–VI untuk mata 
pelajaran Matematika, IPA, dan IPS.

b. Nilai Ujian Sekolah pada mata pelajaran matematika, IPA, dan 
IPS.

c. Tes Penempatan (Placement Test) dilakukan oleh SMA Athalia 
untuk memberikan soal Matematika, IPA, dan IPS dari tingkat 
kesulitan rendah, menengah, dan sulit. 

Setelah itu, sekolah mempertimbangkan minat dari peserta didik 
dalam memilih kelas peminatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tes Minat Bakat
Tes ini dilakukan oleh psikolog sekolah dengan menggunakan 
beberapa alat tes psikologi, seperti:
1. Tes IST (Intelligenz Struktur Test) untuk mengukur konstruk 

intelegensi manusia. Dari tes ini, sekolah akan mengetahui 
skor Intelligence Quotient (IQ) peserta didik sebagai 
pertimbangan untuk melihat kemampuan berpikirnya 
dalam proses belajar.

2. Tes Wartegg adalah salah satu bahan tes psikologi atau 
psikometri untuk mengetahui karakter seseorang dari 
segi imajinasi, emosi, dinamisme, reality function, dan 
kemampuannya dalam mengontrol sesuatu.

3. Tes RMIB (Rothwell-Miller Interest Blank) merupakan alat 
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tes yang dinilai mampu untuk mengungkap minat dan 
atau kecenderungan rasa suka atau tidak suka akan suatu 
kegiatan ataupun pekerjaan yang dimiliki individu.

b. Angket Peminatan
Berisi kesepakatan antara peserta didik dan orang tua 
untuk memilih peminatan di kelas X (https://bit.ly/
angketpeminatan2021-Athalia).

Sebagai catatan, SMA Athalia memiliki dua orang konselor sekolah 
dan satu guru Bimbingan Karir. Ketiga orang ini memiliki fungsi yang 
sama yaitu mendampingi peserta didik dalam hal perkembangan 
akademik. Konselor kelas X memiliki fungsi tambahan, yaitu bertugas 
untuk memastikan peserta didik memilih peminatan MIPA atau IPS 
yang sesuai dengan beberapa alat tes yang telah dijabarkan di atas, 
sementara guru Bimbingan Karir akan memberikan pendampingan 
khusus bagi peserta didik kelas XII untuk memilih jurusan dan kampus 
yang tepat sesuai dengan minat bakat dan perkembangan kemampuan 
akademiknya.

2. Pembagian Kelompok
Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam rangka persiapan 

pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembagian kelompok 
berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik.

a. Kesiapan Belajar
Kesiapan belajar peserta didik akan dilihat oleh guru pada 
awal proses pembelajaran di mata pelajaran dan level tertentu. 
Kesiapan belajar peserta didik didapatkan oleh guru dari pre-
assessment yang dilakukan sebelum masuk ke materi atau 
kompetensi dasar yang baru. Kesiapan belajar berbeda dengan 
kecepatan belajar. Kesiapan belajar adalah seberapa siap peserta 
didik tersebut masuk ke materi atau kompetensi dasar yang baru 
sementara kecepatan belajar adalah kemampuan siswa untuk 
menyerap informasi yang diberikan oleh guru.
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Hal ini tentu akan sangat menolong guru untuk memetakan 
kondisi kelas sehingga dapat menentukan perlakuan yang tepat 
untuk peserta didik, terutama yang mengalami kesulitan pada 
mata pelajaran yang diampu.
Idealnya, peserta didik dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu 
tahap awal, sedang, dan lanjut. Untuk bagian awal ini, guru 
hanya membagi peserta didik ke dalam dua kategori, yaitu 
tahap awal dan lanjut dengan tujuan untuk menyederhanakan 
pengelompokan yang akan berbanding lurus dengan tindakan 
yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Untuk ke 
depannya, guru akan membagi siswa ke dalam tiga kategori ideal, 
yaitu tahap awal, sedang, dan lanjut.

b. Gaya Belajar
Gaya Belajar1 adalah kombinasi dari cara seseorang menyerap, 
mengatur, dan  mengolah informasi. Setiap orang memiliki 
gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil 
mendengar musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana 
tenang. Ada yang menyukai belajar dengan mempraktikannya, 
ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. 
Dengan referensi belajar yang berbeda ini, setiap orang memiliki 
cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Mengetahui 
gaya belajar peserta didik yang beragam mendorong guru untuk 
menyediakan materi bahan ajar yang mengakomodasi gaya 
belajar peserta didik tersebut sehingga dapat dipahami dengan 
baik oleh peserta didik. Gaya belajar seseorang umumnya dibagi 
menjadi tiga tipe, yaitu visual, auditori, dan kinestetik.
1) Gaya Belajar Visual

Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat 
mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu 
secara visual agar lebih mudah mengerti dan memahami 
sesuatu. Selain itu, tipe visual lebih nyaman belajar dengan 

1Bobbi DePorter dan Mike Hernacki. 1999. Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nya-
man dan Menyenangkan (Terjemahan). Penerbit Kaifa, Bandung.
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penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah 
mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki 
pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti 
paduan warna dan lainnya. 
• Karakteristik gaya belajar visual:
• rapi dan teratur;
• lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang 

didengar;
• lebih suka membaca daripada dibacakan;
• berbicara dengan tempo agak cepat;
• pembaca yang cepat dan tekun;
• lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato;
• sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali 

ditulis;
• tidak mudah terganggu dengan keramaian;
• suka menggambar apa pun di kertas; dan
• tahu yang ingin dikatakan, tetapi sulit memilih kata-kata.
Cara belajar yang tepat untuk orang dengan gaya belajar 
visual:
• belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik;
• membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan, tetapi juga 

memiliki ilustrasi;
• melakukan doodling saat belajar supaya lebih fokus;
• menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan; 

dan
• membuat mind mapping untuk memudahkan belajar.

2) Gaya Belajar Auditori
Gaya belajar auditori lebih mengandalkan pendengaran 
untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe 
auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar, 
tetapi sangat memerlukan artikulasi yang baik dan jelas. Oleh 
karena itu, tipe auditori biasanya akan peka dan hafal dengan 
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setiap ucapan yang pernah didengarnya.
• Karakteristik gaya belajar auditori:
• lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar 

daripada yang dilihat;
• berbicara kepada diri sendiri saat belajar;
• senang mendengarkan;
• mudah terganggu oleh keramaian;
• kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan 

visual;
• pandai menirukan nada ataupun irama suara;
• senang membaca dengan mengeluarkan suara atau 

menggerakkan bibir mereka;
• suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang 

panjang;
• mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan 

orang baru; dan
• kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam 

bercerita.
Cara belajar yang tepat untuk orang dengan gaya belajar 
auditori:
• dengarkan musik yang disukai;
• dapat merekam saat guru mengajar lalu dikemudian hari 

didengarkan kembali;
• apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan 

suara pelan untuk lebih mudah mengingat;
• mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas 

dengan seksama; dan
• belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah 

memahami maupun mengingat materi.
3) Gaya Belajar Kinestetik

Gaya belajar kinestetik melibatkan gerakan. Orang dengan 
tipe ini merasa lebih mudah memahami sesuatu dengan cara 
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mempraktikkannya. Melakukan sesuatu atau menyentuh objek 
yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi 
tipe kinestetik. Dapat dipahami orang yang memiliki gaya 
belajar tipe kinestetik biasanya tidak tahan berdiam lama di 
kelas.
• Karakteristik gaya belajar kinestetik:
• menyenangi belajar dengan metode praktik;
• menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti 

olahraga atau menari;
• berbicara dengan perlahan;
• saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh;
• menghafal dengan cara berjalan atau melihat;
• menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca; dan 
• tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama.
Cara belajar yang tepat untuk orang dengan gaya belajar 
kinestetik:
• saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan 

segera dipraktikkan;
• belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan 

gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana 
menjentikkan jari;

• melakukan eksperimen dari materi yang diperoleh dari 
guru;

• mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi 
pelajaran, misalnya untuk pelajaran Sejarah bisa 
mengunjungi museum; dan

• mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR (Kelompok Ilmiah 
Remaja).
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Untuk mendapatkan hasil gaya belajar peserta didik selama 
belajar daring, dapat melakukan tes yang disajikan oleh https://
akupintar.id/tes-gaya-belajar.
Melihat hasil tes dan kondisi serta perkembangan peserta didik, 
yaitu jumlah peserta didik dengan gaya belajar auditori sangat 
sedikit maka guru akan menggabungkan kelompok gaya belajar 
auditori ke dalam kelompok gaya belajar visual. Hal ini juga 
dimaksudkan agar pembagian kelompok menjadi seimbang dan 
sederhana, yaitu hanya dua kelompok besar: kelompok audio-
visual dan kelompok kinestetik.

c. Minat Belajar
Minat Belajar2 adalah dorongan dalam diri sendiri untuk 
melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. 
Indikator minat belajar yaitu rasa suka atau senang, pernyataan 
lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan adanya kesadaran 
untuk belajar tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas 
belajar, dan memberikan perhatian penuh. Untuk mengukur 
minat peserta didik, konselor akan mengajak peserta didik 
mengisi Tes Kepribadian RIASEC berdasarkan teori kepribadian 
dari John Holland, seorang psikolog di Amerika.  Menurut Holland 
(Gani, 1985), setiap orang memiliki satu tipe kepribadian yang 
dominan. Dari tipe kepribadiannya ini dapat diperkirakan pekerjaan 
yang cocok untuknya (sesuai minatnya), serta lingkungan kerja yang 
membuatnya nyaman. Berikut ini enam tipe kepribadian versi Holland 
(RIASEC), yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan 
konvensional.

2 B. Renita Mulyaningtyas dan Yusup Purnomo Hadiyanto.2007. Bimbingan dan Konseling 
untuk SMA dan MA kelas XII. Penerbit Erlangga. Jakarta.
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1) Minat Belajar Realistik 
Tipe ini memiliki kecenderungan berorientasi pada penerapan 
yang teratur dan sistematis. Tipe ini menyukai tugas-tugas 
yang	konkret,	praktis,	mengutamakan	keterampilan	fisik,	dan	
kekuatan otot. Tipe ini memiliki keterampilan sosial yang 
kurang baik dan kurang peka dengan lingkungan sekitar atau 
orang lain, sehingga pekerjaan yang berkaitan dengan orang 
lain akan dihindari.

2) Minat Belajar Investigatif 
Pada tipe ini tergambar orang-orang yang memiliki 
kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat 
akademik dan intelektual. Tipe ini akan menyukai tugas-tugas 
yang abstrak, serta membutuhkan intelegensi dan kreativitas 
yang tinggi. Kriteria keberhasilan pekerjaan bagi tipe ini 
bersifat objektif dan dapat diukur, sehingga tipe ini  dikenal 
juga sebagai “Pemikir”.

3) Minat Belajar Artistik 

Tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk menjalin 
hubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan juga 
mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tipe ini akan 
menyukai tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang 
membutuhkan interpretasi atau kreasi melalui perasaan dan 
imajinasi. Tipe ini bisa sangat menghindari pekerjaan yang 
menuntut keteraturan dan menjalin hubungan atau bersosial.

4) Minat Belajar Sosial 
Sesuai dengan namanya, tipe kepribadian yang satu ini 
dikenal sebagai “Helpers”. Tipe ini memiliki kecenderungan 
untuk membantu dan mementingkan orang lain. Tipe ini 
juga menyukai membangun hubungan dengan banyak orang 
dan berkomunikasi merupakan kelebihan yang dimiliki. Tipe 
pekerjaan yang disukai adalah pekerjaan yang berhubungan 
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langsung dengan orang lain, seperti kegiatan kemanusiaan.

5) Minat Belajar Enterprising 
Tipe kepribadian ini adalah tipe yang paling menyukai kegiatan 
membujuk orang lain. Tipe ini paling handal dalam mengajak, 
menawarkan, dan merayu lawan bicaranya. Kelebihan tipe 
ini adalah mampu menyampaikan sesuatu secara efektif dan 
menarik, sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Tipe 
pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian ini berkaitan 
dengan kegiatan yang menggunakan kemampuan verbal untuk 
mengarahkan dan mempengaruhi orang lain

6) Minat Belajar Konvensional
Tipe kepribadian yang terakhir cenderung menyukai kegiatan 
yang teratur dan terorganisir. Tipe ini suka menjalani hari-
harinya dengan rutinitas yang jelas dan jadwal-jadwal yang 
tersusun rapi. Tipe ini akan menghindari situasi-situasi yang 
abstrak, karena peserta didik dapat merasa tidak nyaman. 
Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah pekerjaan yang 
membutuhkan ketelitian, terorganisir dengan baik, dan bersifat 
terorganisir. 

Untuk mengetahui minat belajar, peserta didik mengisi tes 
RIASEC (berdasarkan Holland Teory) yang diambil dari https://
akupintar.id/tes-jurusan-kuliah. 
Data kesiapan, gaya, dan minat belajar merupakan bahan 
pertimbangan guru untuk menyesuaikan setiap rencana 
pembelajaran kepada peserta didik. Data kesiapan dan gaya 
belajar akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan pembagian 
kelompok pada diferensiasi konten dan proses, sementara data 
minat belajar dipakai untuk menentukan diferensiasi produk 
yang dihasilkan oleh peserta didik.
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Guru	 dapat	 mengkonfirmasi	 ulang	 kepada	 peserta	 didik	 jika	
seandainya pilihan diferensiasi konten, proses, dan produk 
peserta didik tidak sesuai dengan data kesiapan, gaya, dan minat 
belajar yang sudah diisi peserta didik. 

B. Pelaksanaan
Pada tahap proses, peserta didik akan dibagi berdasarkan dua 
kriteria yaitu;
1. Kesiapan Belajar ⇒ Tahap Lanjut (A) dan Tahap Awal (B)
2. Gaya belajar ⇒ Kinestetik (K) dan Audio Visual (V)
Minat belajar peserta didik akan menentukan jenis produk yang 
akan dihasilkan. Terkait dengan kriteria di atas, maka proses belajar 
mengajar dan penilaian yang dilakukan oleh guru akan disesuaikan 
dengan kriteria yang ada, dimana peserta didik akan dibagi menjadi 
empat kelompok yaitu:

Lanjut dan Kinestetik (AK) Lanjut dan Audio visual (AV)

Awal dan Kinestetik (BK) Awal dan Audio visual (BV)

Dalam beberapa proses pengajaran, guru melakukan variasi 
pengajaran secara khusus untuk peserta didik yang memiliki 
kesiapan dan kecepatan belajar yang luar biasa. Pada akhir 
proses pembelajaran, peserta didik akan diberikan pilihan untuk 
menentukan produk yang akan dihasilkan sesuai dengan Minat 
Belajar mereka. 

C. Model Pembelajaran Akademik
1. Biologi

a) Kelas: X
b) Semester: Ganjil (I)
c) Diferensiasi yang dilakukan secara umum adalah: 

1) Konten: diferensiasi konten berdasarkan hasil penilaian 
awal yang membagi peserta didik menjadi kelompok 
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tahap awal dan tahap lanjut. Diferensiasi ini dilakukan 
pada pertemuan sebelum dimulai pertemuan I dengan 
memberikan materi ajar sesuai kesiapan belajar peserta 
didik di Google Classroom

2) Proses: diferensiasi proses dilakukan pada pertemuan 
I sampai dengan VIII berdasarkan  gaya belajar yang 
terbagi menjadi kelompok peserta didik dengan gaya 
belajar Audio-Visual dan Kinestetik. 

3) Produk: diferensiasi produk dilakukan pada pertemuan 
I sampai dengan VIII berdasarkan minat belajar yang 
meliputi enam minat belajar peserta didik

4) Lingkungan Belajar: diferensiasi lingkungan belajar 
dilakukan dengan membuat Breakout Room pada 
pertemuan I sampai dengan VIII

d) Jumlah pertemuan:
1) KD 3.7  (5 x pertemuan @ 2 JP) 
2) KD 4.7  (3 x pertemuan @ 2JP)

e) Kompetensi Inti:
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya.
2) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam 
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 
regional, dan kawasan internasional.

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, 
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dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian	yang	spesifik	sesuai	dengan	bakat	dan	minatnya	
untuk memecahkan masalah.

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.

f) Kompetensi Dasar: 
1) 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem pencernaan dalam 
kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi 
yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia.

2) 4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang 
terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan 
dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta 
teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan.
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g) Tahap 1: Hasil yang diharapkan

PEMINDAHAN

Peserta didik mampu menyusun menu makanan  sesuai dengan 
Angka Kebutuhan Gizi masing-masing peduli terhadap kualitas dan 
kuantitas makanan yang dimakan agar terhindar dari gangguan dan 
kelainan yang berhubungan dengan  sistem pencernaannya. 

PENGERTIAN

PEMAHAMAN

1. Macam zat 
makanan yang 
diperlukan oleh 
tubuh.

2. Organ penyusun 
sistem 
pencernaan 
dan fungsi 
fisiologisnya	

3. Cara menjaga 
kesehatan organ-
organ pencernaan.

4. Cara  mengetahui 
adanya zat 
makanan pada 
bahan makanan

PERTANYAAN MENDASAR

1. Mengapa kita harus 
mengkonsumsi makanan bergizi 
seimbang? Mengapa tidak 
baik jika sering mengonsumsi 
makanan cepat saji? Mengapa 
jika kita sering mengkonsumsi 
makanan cepat saji tidak baik? 
Apa dampak yang akan timbul jika  
sering mengkonsumsi makanan 
cepat saji? 

2. Mengapa makanan harus 
dikunyah sebanyak 32 kali?, 
Mengapa perut  berbunyi jika 
lapar?Mengapa orang yang 
kebanyakan makan karbohidrat 
menderita diabetes melitus? 
Mengapa penderita diabetes 
melitus jika luka sulit sembuh? 



27Unit 4 Tahapan dan Model

5. Jumlah kalori 
yang ada pada 
menu makanan 
sesuai kebutuhan 
harian masing-
masing supaya 
tidak berlebihan 
atau bahkan 
kekurangan

3. Apakah pernah mengalami 
sembelit atau diare? Apa yang 
harus dilakukan?  

4. Bagaimana cara menguji adanya 
karbohidrat, protein dan lemak 
pada bahan makanan?  

5. Berapa jumlah kalori pada 1 
porsi nasi padang yang terdiri 
dari : nasi, rendang daging, 
perkedel kentang, sayur, sambal, 
dan kerupuk? Adakah yang tahu 
berapa jumlah kalori pada 1 porsi 
nasi padang yang terdiri dari : 
nasi, rendang daging, perkedel 
kentang, sayur, sambal, dan 
kerupuk?

CAPAIAN PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN 
(KOGNISI)

3.7.1 Peserta didik 
dapat menjelaskan 
macam-macam 
zat makanan dan 
fungsinya bagi tubuh.
3.7.2 Peserta didik 
dapat memberikan 
contoh-contoh bahan 
makanan sebagai 
sumber zat-zat 
makanan.
3.7.3 Peserta didik 
dapat mengaitkan 
beberapa kondisi 
kekurangan zat 
makanan dengan 
jenis gangguan dan 
kelainan pada sistem 
pencernaan.

KETERAMPILAN 
(PSIKOMOTORIK)

4.7.1 Peserta 
didik dapat 
mendemonstrasikan 
cara kerja uji zat 
makanan.
4.7.2 Peserta didik 
dapat menentukan 
kandungan zat 
makanan berdasarkan 
data hasil uji zat 
makanan
4.7.3 Peserta didik 
dapat membuat 
laporan  hasil uji zat 
makanan.

SIKAP
(AFEKTIF)

1. Peserta didik 
percaya diri untuk 
memberikan 
pendapat dalam 
diskusi.
2. Peserta 
didik mampu 
bekerjasama di 
dalam kelompok.
3. Peserta didik 
bertanggung 
jawab dalam 
mengerjakan 
tugasnya.
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3.7.4 Peserta didik 
dapat menelaah 
struktur dan fungsi 
organ penyusun 
sistem pencernaan.
3.7.5 Peserta didik 
dapat menguraikan  
proses pencernaan 
zat-zat makanan 
di dalam tubuh 
baik secara kimiawi 
maupun mekanik.

4.7.4 Peserta didik 
dapat menghitung 
jumlah kalori bahan 
makanan yang mereka 
butuhkan setiap hari.
4.7.5 Peserta didik 
dapat menyusun menu 
makanan sesuai AKG 
masing-masing.

PRE ASSESSMENT (Peserta Didik Kelas XI MIPA 1)

Nama Peserta 
Didik

Kesiapan 
Belajar* Gaya Belajar Minat

Alexander Steve 
Aldonza A** Visual dan 

Kinestetik
Realistik dan 

Sosial

Angel Jeany 
Priskila Pasaribu A Visual Sosial dan 

Enterprising

Caroline A Kinestetik Sosial dan 
Enterprising

Christopher Clay 
Eka Saputra A Kinestetik Artistik dan 

Sosial

Daniel Kasih 
Wirjawan A Visual dan 

Kinestetik
Realistik dan 
Investigate

Felicia Djohari B** Kinestetik dan 
Visual

Sosial dan 
Enterprising

Fideline Callysta 
Theona A Kinestetik dan 

Auditori
Sosial dan 

Enterprising

Fjola Christabelle 
Widjojo A Visual dan 

Auditori
Artistik dan 
Investigate
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Gavrilleo Jason 
Santoso A Visual dan 

Kinestetik
Conventional 

dan Investigate

Gratia Stephanie 
Putri Perdana A Auditori dan 

Visual
Sosial dan 

Artistik

Jessica Aulia 
Christiara B Visual dan 

Kinestetik
Sosial dan 

Enterprising

Joel Kairos 
Rumamuri A Visual dan 

Auditori
Investigate dan 
Conventional

Joseph 
Budihartanto A Kinestetik dan 

Visual
Conventional 

dan Investigate

Joshua Glenn A Visual dan 
Kinestetik

Sosial dan 
Realistik

Kenrich Heavenly 
Sandria A Visual dan 

Auditori Sosial

Lim Figo A Kinestetik dan 
Auditori

Sosial dan 
Conventional

Matthew Farrell 
Kurniawan A Kinestetik Sosial dan 

Investigate

Michael Axel 
Widjaya A Auditori dan 

Kinestetik
Investigate dan 

Sosial

Michelle 
Sandrina Junus A Kinestetik dan 

Visual
Realistik dan 

Artistik

Nathanael 
Sanjaya A Kinestetik dan 

Visual
Sosial dan 

Artistik

Nicholas Evander 
Setiawan A Kinestetik dan 

Visual
Enterprising 
dan Sosiall

Novlyncha 
Eugenia Elwidy 
Gea

B Kinestetik dan 
Auditori

Sosial dan 
Enterprising

Pradina Apsari 
Dwitya Awara A Visual dan 

Kinestetik
Artistik dan 
Enterprising

Samuel A Visual dan 
Artistik Investigasi
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Keterangan Tabel: 
• Kesiapan belajar*: Kesiapan belajar tahap lanjut adalah  

kesiapan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. 
Kesiapan ini diukur menggunakan pre test yang dilakukan 
sebelum pertemuan I.

• A**: Peserta didik dengan nilai lebih dari atau sama dengan 
70 dikategorikan mempunyai Kesiapan belajar tahap lanjut, 
dimana dalam prosesnya akan mendapat materi tambahan 
yang dapat dipelajari sebelum pertemuan 1.

• B**: Peserta didik dengan nilai di bawah 70 dikategorikan 
mempunyai kesiapan belajar tahap awal, dimana dalam 
prosesnya akan mendapat materi awal yang dapat dipelajari 
sebelum pertemuan I

• Gaya belajar akan menjadi dasar pembagian peserta didik 
menjadi kelompok Audio-Visual dan  Kinestetik. Masing-
masing peserta didik akan mengikuti proses belajar yang 
berbeda dalam pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Bagi 
peserta didik yang memiliki gaya belajar Kinestetik-Visual atau 
Kinestetik-Auditori, maka peserta didik diberikan kebebasan 
untuk menentukan mana gaya belajar yang akan dipakai untuk 
pembagian kelompok.

• Minat belajar menjadi penentu bagi peserta didik  untuk 
memilih jenis produk yang akan dibuat. Dari enam area minat, 
data yang ditampilkan di atas adalah satu atau dua area minat 
yang dominan dari peserta didik. Pada praktiknya, keenam 
area minat ini diakomodasi oleh guru untuk peserta didik 
menghasilkan produk. Jika peserta didik ada dua area minat 
yang dominan, maka peserta didik akan memilih salah satu.

h) Tahap 2: Bukti Pembelajaran dan Asesmen

ASESMEN/PRODUK

ASESMEN PRODUK

Tujuan 
Pembelajaran

1. 3.7.1
2. 3.7.2
3. 3.7.3

Minat
1. Investigate : Membuat Game Flash Card 

(FC)/Word Scramble (WS)
2. Realistik: Membuat Slide
3. Sosial: Membuat Slide/ Game FC/WS, 

Presenter
4. Conventional: Membuat Slide
5. Enterprising: Game FC/WS, Presenter
6. Artistik: Game FC/ WS, Presenter
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Tujuan 
Pembelajaran

4. 3.7.4
5. 3.7.5

Minat
1. Investigate : Mind Map Organ dan Kelenjar 

Pencernaan
2. Realistik: Membuat Catatan/ Gambar 

Organ dan Kelenjar Pencernaan
3. Sosial: Membuat Catatan/ Gambar Organ 

dan Kelenjar Pencernaan
4. Conventional: Membuat Catatan/ Gambar 

Organ dan Kelenjar Pencernaan
5. Enterprising: Mind Map Organ dan 

Kelenjar Pencernaan
6. Artistik:Mind Map Organ dan Kelenjar 

Pencernaan

Tujuan 
Pembelajaran

6. 4.7.1
7. 4.7.2
8. 4.7.3

Minat
1. Investigate : Laporan Praktikum Uji Zat 

Makanan
2. Realistik: Laporan Praktikum Uji Zat 

Makanan
3. Sosial: Laporan Praktikum Uji Zat Makanan
4. Conventional: Laporan Praktikum Uji Zat 

Makanan
5. Enterprising :Video dari Laporan 

Praktikum Uji Makanan
6. Artistik:Video dari Laporan Praktikum Uji 

Makanan

Tujuan 
Pembelajaran

9. 4.7.4
10. 4.75

Semua Minat
Tabel BMR, BMI, AKG dan Menu Makanan sesuai 
AKG masing-masing

BUKTI PEMBELAJARAN LAINNYA

Tujuan 
Pembelajaran

1. 3.7.1
2. 3.7.2
3. 3.7.3

1. Kuis
2. Peer Evaluation

Tujuan 
Pembelajaran

1. 3.7.4
2. 3.7.5

LKS Organ dan Kelenjar Pencernaan TUGAS 2 
SISTEM PENCERNAAN- ORGAN PENCERNAAN 
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i) Tahap 3: Rencana Pembelajaran

1) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan I

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan memberikan 
salam pada peserta didik yang ada di kelas maupun 
yang ada di Google Meet

• Guru memastikan peserta didik dengan kesiapan 
belajar :

1. Tahap awal telah melihat  video materi mengenai 
zat-zat makanan Zat Makanan Bergizi
dan mengisi tabel nama-nama organ pencernaan 
Tugas Awal 1 Sistem Pencernaan 

2. Tahap lanjut akan melihat materi tambahan 
mengenai teknologi pengolahan bahan 
makanan Teknologi Pengolahan Pangan Dan 
Keamanan Pangan (materi-materi ini sudah 
diberikan di GCR sebelum pembelajaran dan 
penentuan kesiapan belajar sudah dilakukan 
di akhir dari pertemuan sebelumnya dengan 
melakukan pretest) https://docs.google.
c o m / f o r m s / d / 1 O K d x 7 R 4 p z y E m N N v b g u -
fYEZEa3hLI6yrmcsX3AgRcNg/edit

• Guru melakukan apersepsi dan motivasi dengan 
meminta peserta didik secara sukarela untuk mengisi 
tabel contoh menu makanan sehari-hari Contoh menu 
makanan XI IPA 1 

• Peserta didik diminta untuk menentukan macam-
macam zat makanan yang ada pada menu makanan 
tersebut

• Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan: Mengapa 
zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin dan mineral  harus ada pada makanan sehari-
hari? Apa akibatnya jika makanan  hanya terdiri dari 
protein dan karbohidrat saja?

• Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai:

1. 3.7.1 Peserta didik dapat menjelaskan macam-
macam zat makanan dan fungsinya bagi tubuh

2. 3.7.2 Peserta didik dapat memberikan contoh-
contoh bahan makanan sebagai sumber zat-zat 
makanan
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3. 3.7.3 Peserta didik dapat mengaitkan beberapa 
kondisi kekurangan zat makanan dengan jenis 
gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan

• Penjelasan pembagian kelompok  dan tagihan produk 
berupa pembuatan slide, pembuatan game Flash 
card atau word scramble dan presentasi kelompok 
Pembagian Peran  Sistem Pencernaan 2021. 

• Penjelasan rubrik pembuatan slide dan game

Inti • Peserta didik sudah dibagi dalam 4 kelompok yaitu 
kelompok Makro 1(Karbohidrat), Makro 2 (Protein), 
Makro 3 (Lemak), dan Mikro (Vitamin, Mineral, Air dan 
Zat Aditif)

• Dalam setiap kelompok terdiri dari peserta didik 
dengan gaya belajar Audio-Visual dan Kinestetik. 
Peserta didik dengan gaya belajar Audio-Visual 
membuat slide presentasi. Peserta didik dengan gaya 
belajar Kinestetik akan mengerjakan tugas pembuatan 
game (Flash Card atau Word Scramble)

• Materi dapat diambil dari sumber belajar berikut ini:
1. https://www.youtube.com/watch?v=LeOUIXbFyqk
2. https://www.youtube.com/watch?v=5B
3. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=AUMJwjLXh1M
4. https://www.youtube.com/watch?v=NyAjcost-dE
5. https://www.okadoc.com/id-id/blog/gaya-hidup/

mikronutrien-penting-bagi-tubuh/ dan
6. Buku Paket Biologi Kelas 11

• Slide presentasi dan Flash Card yang dibuat harus 
memuat : struktur biokimia zat, sumber, fungsi, 
pencernaan	 zat,	 defisiensi,	 pertanyaan	 terkait	materi	
kelompok lain yang akan dipakai dalam diskusi  
(masing-masing kelompok membuat 2 pertanyaan 
untuk masing-masing topik dan dicatat dalam GDocs 
bersama)

• Guru memantau capaian pengerjaan tugas di setiap 
Breakout Room dan menanggapi pertanyaan-
pertanyaan yang muncul dalam proses pembuatan 
tugas. 

• Penilaian sikap dilakukan saat pengamatan 
di Breakout Room https://docs.google.
c o m / d o c u m e n t / d / 1 a F O S 2 l F m - j PA U n 8 V F _
DcS3vzd3vidGceXuifPDibZ44/edi
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Penutup • Guru dan peserta didik bersama-sama melihat 
slide dan game yang sudah dikerjakan dan akan 
dipresentasikan dan diskusikan di pertemuan ke-2 

• Peserta didik melakukan Peer evaluation  Peer 
evaluation Sistem Pencernaan

Refleksi • Awal : 
1. Apakah peserta didik bisa menggunakan 

Quizlet?
2. Apakah pembentukan kelompok berdasarkan 

pilihan bentuk produk bisa dilakukan dalam 
waktu kurang dari 5 menit?

• Inti : 
1. Mengenalkan Quizlet terlebih dahulu pada 

pertemuan sebelumnya
2. Apakah Flash Card/ Word Scramble yang dibuat 

bisa mencakup keseluruhan materi?
3. Berapa peserta didik yang akan memilih 

membuat presentasi dan berapa peserta didik 
yang akan memilih membuat game?

4. Apakah pilihan peserta didik akan sesuai 
dengan gaya belajar mereka?

• Penutup: -
1. Bagaimana jika slide atau game belum jadi?
2. Apa yang harus peserta didik lakukan jika 

belum jadi?

Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan II dan III

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
doa.

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai.
1. 3.7.1 Peserta didik dapat menjelaskan 

macam-macam zat makanan dan fungsinya 
bagi tubuh.

2. 3.7.2 Peserta didik dapat memberikan 
contoh-contoh bahan makanan sebagai 
sumber zat-zat makanan. 
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3. 3.7.3 Peserta didik dapat mengaitkan 
beberapa kondisi kekurangan zat makanan 
dengan jenis gangguan dan kelainan pada 
sistem pencernaan.

nti Audio-Visual
• Peserta didik secara berkelompok dan berurutan 

mempresentasikan Google Slide  yang telah 
dibuat pada pertemuan sebelumnya, peserta 
didik dalam kelompok lain mendengarkan dan 
memperhatikan presentasinya serta membuat 
dua pertanyaan untuk masing-masing kelompok 
yang akan ditanyakan dalam diskusi.

• Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diberikan dari kelompok lain.

• Peserta didik diminta untuk membuat catatan 
bersama di GDocs yang sudah disediakan guru.

• Peserta	 didik	 mengkonfirmasi	 hal-hal	 yang	
kurang dipahami kepada guru.

Kinestetik
• Peserta didik secara berkelompok memainkan 

game Flash Card yang mereka buat  di pertemuan 
sebelumnya.

• Peserta didik dalam kelompok lain berpartisipasi 
dalam game tersebut, kemudian  membuat 2 
pertanyaan untuk masing-masing kelompok 
yang akan ditanyakan dalam diskusi.

• Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diberikan dari  kelompok lain.

• Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diberikan dari  kelompok lain.

• Peserta didik diminta untuk membuat catatan 
bersama dengan mind mapping

• Peserta	 didik	 mengkonfirmasi	 hal-hal	 yang	
kurang dipahami kepada guru.
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Penutup • Guru mengulang kembali beberapa pertanyaan di 
awal tentang: Mengapa kita harus mengkonsumsi 
makanan bergizi seimbang? Mengapa tidak 
baik jika sering mengonsumsi makanan cepat 
saji? Mengapa jika kita sering mengkonsumsi 
makanan cepat saji tidak baik? Apa dampak yang 
akan timbul jika  sering mengkonsumsi makanan 
cepat saji? 

• Guru dan peserta didik bersama-sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
zat-zat makanan dan fungsinya bagi tubuh 
dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan di 
awal pembelajaran. Kesimpulannya : 
1. Zat-zat makanan yang terdiri dari 

makronutrien dan mikronutrien harus ada 
dalam menu makanan sehari-hari dalam 
jumlah sesuai kebutuhan tubuh masing-
masing. 

2. Zat-zat makanan tersebut dapat dipenuhi 
dengan memvariasi menu makanan sehari-
hari.

3. Tubuh yang mengalami kekurangan zat-zat 
makanan	 akan	mengalami	 gejala	 defisiensi	
sesuai jenis zat makanannya.

• Peserta didik mengerjakan Kuis 1 Zat-
zat makanan https://docs.google.
c o m / f o r m s / d / 1 2 P 3 j H N F p F B b i o Q -
ONIRwg4iAmuoHHqmbuuPJl9Kutpg/edit

Refleksi • Pembukaan:
1. Apakah sudah ada perbaikan dari pertemuan 

sebelumnya?
2. Apakah semua peserta didik  sudah antusias?

• Inti:
1. Bagaimana jalannya presentasi?
2. Apakah waktunya cukup?
3. Apa yang perlu diperbaiki dari presentasi ini?

• Penutup:
1. Apakah peserta didik yang belum mengerti 

di awal pertemuan I sudah menjawab 
pertanyaan dengan benar?

2. Apakah peserta didik mendapat hal-hal baru 
yang sebelumnya mereka tidak ketahui?
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2) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan IV dan V

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dan doa

• Guru melakukan apersepsi dan motivasi, 
misalnya dengan menanyakan pertanyaan:
1. Mengapa makanan harus dikunyah 

sebanyak 32 kali?
2. Mengapa perut berbunyi jika lapar?
3. Mengapa makan junk food setiap hari tidak 

baik?
• Guru menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan dalam 
pertemuan hari ini yaitu : 
1. 3.7.4 Peserta didik dapat menelaah struktur 

organ-organ penyusun sistem pencernaan
2. 3.7.5 Peserta didik dapat menguraikan 

proses pencernaan zat-zat makanan di 
dalam tubuh

Inti Audio-Visual
• Peserta didik sudah dibagi ke dalam 3 kelompok 

asal yang masing-masing terdiri dari 6 peserta 
didik ahli yang akan berpencar untuk berdiskusi 
dan menelaah materi sesuai keahliannya. 
Berikut diagram pembagian kelompoknya
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• Masing-masing kelompok ahli (ada 6 peserta 
didik, masing-masing 2 orang dari kelompok 
Asal) akan berdiskusi untuk memahami materi 
dengan sumber belajar  sebagai berikut: http://
repository.kemdikbud.go.id/21910/1/XI_
Biologi_KD-3.7_Final.pdf
1. Kelompok ahli 1 : organ pencernaan (rongga 

mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, 
usus besar, anus) (halaman 20-26)

2. Kelompok ahli 2 : kelenjar pencernaan 
(kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar 
hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus) 
(halaman 27-29)

3. Kelompok ahli 3 : gangguan dan Kelainan 
pada Sistem Pencernaan serta Teknologinya 
(halaman 35-38)

• Kelompok  ahli berdiskusi tentang sub materi 
yang didapat dan berlatih presentasi dengan 
menggunakan gambar/ slide/ mind map

• Setiap anggota dari kelompok ahli kembali ke 
kelompok asal untuk melakukan presentasi 
kepada kelompoknya secara bergantian  

• Semua anggota melakukan kerja kelompok untuk 
melengkapi tabel Tugas 2 LKS Sistem Organ 
Pencernaan TUGAS 2 SISTEM PENCERNAAN- 
ORGAN PENCERNAAN 

Kinestetik
• Tahapan poin satu dan dua sama seperti Audio-

Visual namun produk yang dibuat adalah game
• Kelompok ahli  berdiskusi tentang topik yang 

didapatkan dan memahami sub materi melalui 
pembuatan game hangman https://www.
proprofsgames.com/word-games/hangman/
create/ 

• Anggota ahli memainkan Hangman bersama di 
kelompok awal, setiap kata yang dapat ditebak 
ataupun tidak  akan dijelaskan.

• Semua anggota melakukan kerja kelompok 
untuk melengkapi tabel Tugas 2 TUGAS 2 
SISTEM PENCERNAAN- ORGAN PENCERNAAN
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Penutup • Guru mengaitkan pembahasan setiap sub materi 
dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar di 
awal pembelajaran:
1. Mengapa makanan harus dikunyah sebanyak 

32 kali?
2. Mengapa perut kalian berbunyi jika kalian 

lapar?
3. Mengapa makan junk food setiap hari 

tidak baik sehingga peserta didik memiliki 
pemahaman yang benar terkait materi yang 
dipelajari.

• Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
bersama tentang struktur organ dan kelenjar 
pencernaan serta gangguan dan kelainan pada 
sistem pencernaan yang telah dikaitkan dengan 
pertanyaan-pertanyaan awal.

• Peserta didik melakukan Peer evaluation untuk 
kegiatan saat mengerjakan tabel Tugas 2  Peer 
evaluation Sistem Pencernaan

Refleksi • Pembukaan:
1. Apakah peserta didik dapat memahami alur 

jigsaw dengan cepat?
2. Bagaimana pembuatan kelompoknya? 

apakah akan dibuat Breakout room dengan 
nama sesuai kelompok awal dan kelompok 
ahli?

• Inti:
1. Apakah setiap kelompok ahli akan bergantian 

menjelaskan dengan media yang berbeda 
sesuai gaya belajar peserta didik?

2. Bagaimana mengetahui bahwa seluruh 
materi dapat dipahami peserta didik?

• Penutup:
1. Apakah pertanyaan mendasar dapat terjawab 

melalui aktivitas ini?
2. Hal- hal baru apakah yang peserta didik 

dapatkan?
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Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan VI dan VII

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dan doa

• Guru melakukan apersepsi dan motivasi dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti 
Bagaimana kalian tahu bahwa makanan kalian 
mengandung protein?

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan disampaikan dalam 
pertemuan hari ini yaitu ; 
1. 4.7.1 Peserta didik dapat mendemonstrasikan 

cara kerja uji zat makanan
2. 4.7.2 Peserta didik dapat menentukan 

kandungan zat makanan berdasarkan data 
hasil uji zat makanan 

3. 4.7.3 Peserta didik dapat membuat laporan 
hasil uji zat makanan

Pendahuluan 4. 
• Penjelasan langkah-langkah menyusun laporan 

secara individu
• Penjelasan tentang tagihan dari pertemuan ini 

dan rubrik laporan uji zat makanan yang akan 
diterapkan 

• Peserta didik dengan kesiapan awal diminta 
untuk mencari gambar alat-alat yang digunakan 
dalam uji zat makanan
PENGENALAN ALAT-ALAT LABORATORIUM 
KIMIA DAN KEAMANAN dan KESELAMATAN 
KERJA (K3) DI LABORATORIUM KIMIA

• Peserta didik dengan kesiapan lanjut diminta 
untuk mencari cara kerja uji vitamin dan mineral
1. IODINE AND VITAMIN C LAB
2. How to test the nutritional value of your 

fruit and vegetables
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Inti Audio-Visual dan Kinestetik
• Peserta didik mengamati cara kerja uji zat 

makanan( Glukosa, Protein dan amilum)  
melalui rekaman / video
https://www.youtube.com/
watch?v=tsG2e9gPOqw

• Peserta didik melakukan uji bahan makanan 
melalui lab maya untuk uji protein, Uji 
Kandungan Protein Dalam Makanan | 
Lab Maya, untuk amilum dan glukosa 
menggunakan OLABS http://amrita.olabs.edu.
in/?sub=79danbrch=17dansim=205dancnt=4

• Peserta didik membuat rekaman dalam bentuk 
screen recording uji zat makanan tersebut 
(protein saja)

• Peserta didik menjelaskan cara kerja  dan alat 
bahan yang digunakan pada uji zat makanan 
sesuai pengamatan dalam bentuk laporan 
Laporan Uji Zat Makanan

• Peserta didik menganalisa data hasil uji zat 
makanan yang sudah disajikan dalam tabel 
data

• Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 
yang diberikan oleh guru terkait konsep uji zat 
makanan

• Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil 
analisa

Penutup • Guru mengaitkan pertanyaan-pertanyaan awal 
dengan diskusi yang terjadi saat peserta didik 
membuat laporan uji zat makanan 

• Guru dan peserta didik bersama-sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
yang dibahas hari ini
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Refleksi • Pendahuluan:
Apakah tahap pendahuluan dapat diselesaikan 
dalam waktu 5 menit?

• Inti:
1. Bolehkah peserta didik yang Audio-Visual 

mencoba lab maya juga?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan peserta 

didik untuk melakukan semua uji Zat 
makanan?

3. Apakah waktunya cukup?
4. Bagaimana dengan pembuatan laporannya?
5. Jika tidak selesai, apa yang harus peserta 

didik lakukan?
• Penutup:

Apakah peserta didik mengambil kesimpulan 
dengan benar berdasarkan data?
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3) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan VIII

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dan doa

• Guru melakukan apersepsi dan motivasi 
untuk mempersiapkan peserta didik masuk 
ke dalam pembelajaran, misalnya dengan 
kembali menampilkan menu makanan yang 
ditampilkan saat pertemuan pertama. 

• Guru menanyakan beberapa hal mendasar 
terkait materi seperti:
Adakah yang tahu berapa jumlah kalori pada 
1 porsi nasi padang yang terdiri dari : nasi, 
rendang daging, perkedel kentang, sayur, 
sambal, dan kerupuk?

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan disampaikan dalam 
pertemuan hari ini yaitu : 
1. 4.7.4 Peserta didik dapat menghitung 

jumlah kalori bahan makanan yang mereka 
butuhkan setiap hari

2. 4.7.5 Peserta didik dapat menyusun menu 
makanan sesuai AKG masing-masing

• Peserta didik dengan kesiapan belajar 
lanjut diminta mencari penjelasan rumus 
menghitung BMI dan BMR

Inti • Peserta didik masuk mengunjungi situs/web 
yang membantu dalam perhitungan BMI dan 
BMR Kalkulator BMR dan Kebutuhan Kalori 
Kalkulator BMR - Cara Menghitung Bmr 
Adalah

• Peserta didik memasukkan data masing-
masing BMI, BMR dan AKG ke dalam tabel LKS 

• Peserta didik membantu dan memastikan 
semua  teman anggota kelompoknya dapat 
menghitung BMI, BMR dan AKG

• Peserta didik dengan kesiapan lanjut diberi 
tugas untuk menjelaskan cara/ rumus 
menghitung BMI, BMR dan AKG
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• Peserta didik menyusun menu makanan untuk 
1 hari sesuai kebutuhan AKG mereka masing-
masing, menggunakan tabel kalori bahan 
makanan berikut ini (DOC) DAFTAR TABEL 
KALORI dan UNIT | Hanif Idharudin dan diberi 
contoh dengan menghitung menu makanan 
yang ditampilkan di awal.

Penutup • Guru menanyakan apakah semua peserta didik 
sudah mengetahui cara menghitung kalori 
makanan yang mereka makan

• Guru dan peserta didik bersama-sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
yang dibahas hari ini 

Refleksi • Pendahuluan:
1. Apakah hanya menu berupa makanan saja 

yang perlu ditampilkan?
2. Bagaimana dengan minuman?

• Inti: 
1. Apakah aktivitas yang dilakukan 

dapat membuat peserta didik antusias 
mengerjakan tugasnya?

2. Apakah anak dengan kesiapan 
belajar lanjut dapat menjelaskan cara 
menghitung BMI dan BMR dengan 
menggunakan rumus

3. Bagaimana jika 1 atau 2 anak diminta 
menjelaskan menu makanan mereka?

• Penutup:
• Apakah semua anak sudah dapat 

menghitung kalori makanannya?
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Tahap 4: Penilaian

KD PENILAIAN

Pengetahuan
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5

• Rubrik Pembuatan Slide dan Flash Card rubrik 
pembuatan ppt (Tugas 1) 

• Kuis 1 Zat-Zat Makanan https://docs.
google.com/forms/d/12P3jHNFpFBbioQ-
ONIRwg4iAmuoHHqmbuuPJl9Kutpg/edit  Uji 
Pemahaman 1 (Tes Formatif 1)

• Peer evaluation https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1zYbai0Q_
c4q7wA9SPVXRD5qiBugtfTHbvhsJjqW48lc/
edit#gi 

• Rubrik Catatan/ Gambar/ Mind Map dan Game 
Hangman rubrik pembuatan ppt (Tugas 2) 

• Rubrik LKS Sistem organ dan Kelenjar : 
Masing-masing nomor jika diisi dengan 
lengkap maka skornya per nomor adalah 8, 
total skor 8x13 = 104 (Tugas 3) 

• Uji Pemahaman 2  (Tes Formatif 2)

Keterangan:
• Nilai KD Pengetahuan didapat dari Rerata 

(Tes Formatif 1 + Tugas 1 + Tugas 2 + Tes 
Formatif 2)

Keterampilan
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5

• Rubrik Laporan hasil uji zat makanan Rubrik 
Penilaian Laporan Praktikum Uji Zat Makanan 
11 IPA Th 2021-2022 (Tugas 1)

• Rubrik Tabel BMI, BMR, AKG, Menu Makanan 
rubrik pembuatan ppt (Tugas 2)

Keterangan:
• Nilai KD Keterampilan didapat dari: Rerata 

(Tugas 1 + Tugas 2)

Sikap Rubrik Penilaian Diskusi Interaktif

i) Media Belajar:
• Laptop
• Internet
• Pentab
• Video dari youtube
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• Gambar dari internet
• Google Workspace for Education

j) Sumber Belajar:
• https://www.youtube.com/watch?v=HL7-fYBtJ1Y
• https://www.youtube.com/watch?v=LWfXeCVp7Wk
• Buku paket Biologi kelas XI
• Alat dan bahan makanan

k) Lainnya:
• Rubrik Penilaian Diskusi kelompok https://docs.

google.com/document/d/1aFOS2lFm-jPAUn8VF_
DcS3vzd3vidGceXuifPDibZ44/edit

2. Ekonomi
a) Kelas: X
b) Semester: Ganjil (III)
c) Diferensiasi yang dilakukan secara umum adalah

1) Konten: Diferensiasi konten berdasarkan hasil penilaian 
awal yang membagi peserta didik menjadi kelompok 
tahap awal dan tahap lanjut. Diferensiasi ini dilakukan 
pada pertemuan sebelum dimulai pertemuan 1 dengan 
memberikan materi ajar sesuai kesiapan belajar peserta 
didik di Google Classroom

2) Proses: Diferensiasi proses dilakukan pada pertemuan I 
sampai dengan IV berdasarkan  gaya belajar yang terbagi 
menjadi kelompok peserta didik dengan gaya belajar 
Audio-Visual dan Kinestetik. 

3) Produk: Diferensiasi produk dilakukan pada pertemuan 
I sampai dengan IV berdasarkan minat belajar yang 
meliputi 6 minat belajar peserta didik

4) Lingkungan Belajar: diferensiasi Lingkungan belajar 
dilakukan dengan membuat Breakout Room pada 
pertemuan I sampai dengan IV
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d) Waktu:
4 x pertemuan @ 2 JP 

e) Kompetensi Inti:
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya.
2) Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

3) Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural	 pada	 bidang	 kajian	 yang	 spesifik	 sesuai	
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

f) Kompetensi Dasar: 
1) 3.4 Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar 

dan struktur pasar
2) 4.4 Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan 

harga dan kuantitas keseimbangan di pasar
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g) Tahap 1: Hasil yang diharapkan

PEMINDAHAN

Secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat 
menggunakan apa yang dipelajarinya untuk memiliki sikap bijaksana 
dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, mampu menyusun 
skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, dan mempunyai 
karakter yang jujur dalam melakukan transaksi, baik saat berperan 
sebagai konsumen (pembeli) maupun produsen (penjual), serta 
dapat menerapkan prinsip ekonomi

PENGERTIAN

PEMAHAMAN

1. Penjual memiliki motif 
mencari keuntungan 
yang menyebabkan 
adanya keinginan 
untuk menjual barang 
dagangannya dengan 
harga tinggi. Peserta 
didik dapat memahami 
alasan penjual selalu 
menginginkan barangnya 
dapat terjual dengan 
harga mahal (tinggi), 
yaitu motif mencari 
keuntungan

2. Dalam melakukan 
kegiatan ekonomi, 
pembeli memiliki 
motif untuk memenuhi 
kebutuhan dan selalu 
berusaha untuk 
mendapatkan barang 
dengan harga murah 
tetapi memiliki kualitas 
yang baik.

PERTANYAAN MENDASAR

1. Di dalam pasar, 
terdapat 2 pihak, yaitu 
penjual dan pembeli. 
Mengapa penjual selalu 
menginginkan barangnya 
dapat terjual dengan 
harga mahal?

2. Mengapa pembeli 
selalu berusaha untuk 
mendapatkan barang 
dengan harga murah 
tetapi memiliki kualitas 
yang baik?
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3. Keseimbangan terjadi 
pada saat harga dan 
jumlah disepakati oleh 
penjual dan pembeli

4. Perubahan harga 
dipengaruhi oleh banyak 
faktor, tergantung situasi 
dan kondisi pasar

3. bagaimana proses 
terjadinya kesepakatan 
harga sehingga dapat 
terjadi transaksi 
antara penjual (yang 
menginginkan harga 
mahal) dan pembeli (yang 
menginginkan mendapat 
barang dengan harga 
murah) ?

4. Mengapa harga barang-
barang di pasar dapat 
berubah-ubah ?

CAPAIAN PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN 
(KOGNISI)

3.4.1 Peserta didik 
dapat mendeskripsikan 
pengertian pasar
3.4.2 Peserta didik 
dapat	mengidentifikasi	
peran pasar dalam 
perekonomian
3.4.3 Peserta didik 
dapat mendeskripsikan 
pengertian permintaan 
dan penawaran
3.4.4 Peserta didik 
dapat	mengidentifikasi	
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
permintaan dan 
penawaran
3.4.5 Peserta didik 
dapat menggambar 
kurva permintaan dan 
penawaran

KETERAMPILAN 
(PSIKOMOTORIK)

4.4.1 Peserta didik 
dapat menyajikan 
hasil pengamatan 
tentang pasar 
dan terbentuknya 
keseimbangan 
harga pasar dalam 
perekonomian

SIKAP
(AFEKTIF)

1. Peserta didik 
dapat berperilaku 
jujur
2. Peserta didik 
dapat mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
secara disiplin
3. Peserta didik 
dapat peduli 
terhadap teman 
sekelas
4. Peserta didik 
dapat bertanggung 
jawab dalam 
melakukan 
kegiatan ekonomi
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3.4.6 Peserta didik 
dapat	mengidentifikasi	
pergerakan di 
sepanjang kurva dan 
pergeseran kurva 
permintaan dan kurva 
penawaran
3.4.7 Peserta 
didik dapat 
menginterpretasikan 
hukum permintaan 
dan penawaran serta 
asumsi-asumsinya
3.4.8 Peserta didik 
dapat mendeskripsikan 
proses terbentuknya 
harga keseimbangan

PRE ASSESSMENT AWAL (Peserta Didik Kelas X IPS 1)

Nama Peserta 
Didik

Kesiapan 
Belajar* Minat Gaya Belajar

Arvella Winona 
Tampubolon A** Artistik dan 

Sosial
Visual dan 
Kinestetik

Audrey Husada B** Realistik dan 
Enterprising Kinestetik

Benedictus Adrian 
Michael Pujianto A Realistik dan 

Sosial Visual

Bethania Devis 
Karyadi B Enterprising 

dan Sosial Visual

Christella Feodora A Enterprising 
dan Sosial

Auditori dan 
Kinestetik

Daniel Christian 
Wijaya A Artistik dan 

Sosial
Visual dan 

Auditori
Deandra Vanessa 
Rianti Gurning A Artistik dan 

Sosiall Kinestetik

Ellena David 
Hendrayana B Artistik dan 

Sosiall 
Visual dan 
Kinestetik
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Ignatius Jonathan 
Matteo Karnawinata A

Conventional 
dan 

Enterprising

Kinestetik dan 
Visual

Jessica Miracle 
Graciela A Artistik dan 

Enterprising
Auditori dan 

Visual

Joan Adalia Budiman B Sosial dan 
Enterprising

Visual dan 
Auditori

Joshua Sentosa B Sosial dan 
Enterprising Kinestetik

Jovina Elva Siyadi B Artistik dan 
Conventional Kinestetik

Justin Karell 
Valentino A Conventional 

dan Sosial Kinestetik

Laura	Serafini A Sosial dan 
Enterprising

Kinestetik dan 
Auditori

Laurentius Mocca 
Christeven A Sosial dan 

Enterprising
Visual dan 
Kinestetik

Louisa Emily 
Setiawan A Artistik dan 

Sosial
Visual dan 
Kinestetik

Mabelle Indira 
Susanto B Realistik dan 

Enterprising
Kinestetik dan 

Visual
Nicole Emmanuella 
Suwito A Sosial dan 

Conventional
Visual dan 

Auditori

Ratu Putri Hiemawan A
Sosial dan 

Artistik Visual dan 
Kinestetik

Ronald Andrian B Realistik dan 
Sosial

Kinestetik dan 
Visual

Vianey Audrey 
Kyreina A Sosial dan 

Conventional
Kinestetik dan 

Visual
William Wendell 
Werlin B Sosial dan 

Artistik Visual

Keterangan Tabel: 
• Kesiapan belajar*: Kesiapan belajar tahap lanjut adalah  

kesiapan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. 
Kesiapan ini diukur menggunakan pre test yang dilakukan 
sebelum pertemuan 1

• A**: Peserta didik dengan nilai lebih dari atau sama dengan 
70 dikategorikan mempunyai Kesiapan belajar tahap lanjut, 
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dimana dalam prosesnya akan mendapat materi tambahan 
yang dapat dipelajari sebelum pertemuan 1.

• B**: Peserta didik dengan nilai di bawah 70 dikategorikan 
mempunyai kesiapan belajar tahap awal, dimana dalam 
prosesnya akan mendapat materi awal yang dapat dipelajari 
sebelum pertemuan 1

• Gaya belajar akan menjadi dasar pembagian peserta didik 
menjadi kelompok Audio-Visual dan kelompok Kinestetik. 
Masing-masing peserta didik akan mengikuti proses belajar 
yang berbeda dalam pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Bagi 
peserta didik yang memiliki gaya belajar Kinestetik-Visual atau 
Kinestetik-Auditori, maka peserta didik diberikan kebebasan 
untuk menentukan mana gaya belajar yang akan dipakai untuk 
pembagian kelompok.

• Minat belajar menjadi penentu bagi peserta didik  untuk 
memilih jenis produk yang akan dibuat. Dari enam area minat, 
data yang ditampilkan di atas adalah satu atau dua area minat 
yang dominan dari peserta didik. Pada prakteknya, keenam 
area minat ini diakomodasi oleh guru untuk peserta didik 
menghasilkan produk. Jika peserta didik ada dua area minat 
yang dominan, maka peserta didik akan memilih salah satu. 

h) Tahap 2: Bukti Pembelajaran dan Asesmen

ASESMEN/PRODUK

ASESMEN PRODUK

Tujuan 
Pembelajaran

• 3.4.1
• 3.4.2

Minat Belajar
1. Realistik: Presentasi
2. Investigatif: Presentasi
3. Artistik: Role Play
4. Sosial: Role Play
5. Enterprising: Presentasi
6. Konvensional: Presentasi

Tujuan 
Pembelajaran

• 3.4.3
• 3.4.4

Minat Belajar
1. Realistik: Presentasi
2. Investigatif: Presentasi
3. Artistik: Simulasi
4. Sosial: Simulasi 
5. Enterprising: Presentasi
6. Konvensional: Presentasi
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Tujuan 
Pembelajaran

• 3.4.5
• 3.4.6

Minat Belajar
1. Realistik: Presentasi
2. Investigatif: Presentasi
3. Artistik: Simulasi
4. Sosial: Simulasi 
5. Enterprising: Presentasi
6. Konvensional: Presentasi

Tujuan 
Pembelajaran

• 3.4.7
• 3.4.8

Minat Belajar
1. Realistik: Presentasi hasil menghitung 

jumlah dan harga keseimbangan yang 
dilihat dari tayangan youtube

2. Investigatif: Presentasi hasil 
menghitung jumlah dan harga 
keseimbangan yang dilihat dari 
tayangan youtube

3. Artistik: Simulasi menghitung jumlah 
dan harga keseimbangan melalui 
microsoft excel dengan menggunakan 
laptop

4. Sosial: Simulasi menghitung jumlah 
dan harga keseimbangan melalui 
microsoft excel dengan menggunakan 
laptop

5. Enterprising: Presentasi hasil 
menghitung jumlah dan harga 
keseimbangan yang dilihat dari 
tayangan youtube

6. Konvensional: Presentasi hasil 
menghitung jumlah dan harga 
keseimbangan yang dilihat dari 
tayangan youtube
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i) Tahap 3: Rencana Pembelajaran
1) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan I

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
doa

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dalam 
pertemuan hari ini, yaitu:

1. 3.4.1 Peserta didik dapat mendeskripsikan 
pengertian pasar

2. 3.4.2	 Peserta	 didik	 dapat	 mengidentifikasi	
peran pasar dalam perekonomian

• Guru melakukan apersepsi dan motivasi dengan 
menampilkan contoh gambar tentang pasar, 
misalnya;
1. Pasar menurut waktunya
2. Pasar menurut bentuknya
3. Pasar menurut luasnya kegiatan

• Guru memberikan pertanyaan;
1. Apa pengertian pasar itu?
2. Apa syarat-syarat terbentuknya sebuah 

pasar?
3. Apa peran pasar dalam perekonomian?

• Guru kemudian membagi kelompok Peserta 
didik berdasarkan gaya belajar peserta didik dan 
minat belajar peserta didik berdasarkan tes dan 
assessment yang sudah diberikan sebelumnya.
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Inti Kinestetik:
• Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok menyusun naskah drama 
berlatar belakang kondisi pasar, harus terdapat 
peran penjual dan pembeli. Anggota kelompok 
yang lain, harus bisa menjadi pendukung dalam 
drama tersebut agar role play dapat berjalan 
dengan baik dan menarik.

• Peserta didik melakukan role play berperan 
sebagai penjual dan pembeli yang melakukan 
tawar menawar harga, sehingga terjadi 
kesepakatan harga antara penjual dan pembeli

• Dari simulasi tersebut, peserta didik diminta 
untuk mendeskripsikan pengertian pasar 
dan	 mengidentifikasi	 peran	 pasar	 dalam	
perekonomian

• Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan 
informasi mengenai pengertian pasar dan peran 
pasar dalam perekonomian melalui diskusi yang 
dilakukan secara berkelompok.  
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• Salah satu peserta didik dari setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dan tukar ide dengan 
anggota kelompoknya ke depan kelas dan berbagi 
kepada semua peserta didik. Kelompok yang lain 
bisa menanggapi. Setiap kelompok membuat laporan 
diskusi yang berisi pertanyaan dan jawaban yang 
didapat dari masing-masing kelompok.

Audio-Visual
• Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok;

1. Kelompok A mendapat topik tentang pasar 
menurut barang yang diperjualbelikan

2. Kelompok B mendapat topik tentang pasar 
menurut hubungannya dengan proses produksi

3. Kelompok C mendapat topik tentang pasar 
menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli

4. Kelompok D mendapat topik tentang pasar 
menurut luasnya kegiatan distribusi

5. Kelompok E mendapat topik tentang pasar 
menurut	fisik	pasar

6. Kelompok F mendapat topik tentang pasar 
menurut bentuk dan strukturnya

• Peserta didik diminta untuk mencari gambar / foto 
dan video dari internet tentang pasar sesuai dengan 
topik yang diberikan.

• Dari Gambar / Foto tersebut, peserta didik diminta 
untuk mencari karakteristik dari masing-masing 
pasar tersebut, yang membedakan antara pasar 
tersebut dengan pasar yang lain.

• Salah satu peserta didik dari setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dan tukar ide dengan 
anggota kelompoknya ke depan kelas dan berbagi 
kepada semua peserta didik. Kelompok yang lain 
bisa menanggapi. Setiap kelompok membuat laporan 
diskusi yang berisi pertanyaan dan jawaban yang 
didapat dari masing-masing kelompok. 

• Ketika peserta didik mengerjakan penugasan dan 
melakukan presentasi, baik kinestetik dan audio-
visual, guru bidang mengobservasi peserta didik dan 
melakukan penilaian sikap

Penutup • Guru memberikan beberapa pertanyaan dan 
evaluasi mengenai pengertian pasar dan peran 
pasar dalam perekonomian kepada setiap peserta 
didik. 
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• Guru dan peserta didik bersama-sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
yang telah dibahas hari ini, yaitu pengertian 
pasar dan peran pasar dalam perekonomian.

• Guru memberikan asesmen formatif sebagai 
diagnosa apa yang sudah dan belum diketahui 
oleh peserta didik, supaya guru dapat 
memperbaiki pembelajaran dalam pertemuan 
berikutnya. Link asesmen formatif: https://
forms.gle/rGWtCq3b1SdGh45k9

Refleksi • Pembukaan:

1. Apakah pembelajaran sudah dimulai dengan 
tepat waktu?
2. Apakah pembentukan dan pembagian 
kelompok berdasarkan produk dapat dilakukan 
dalam waktu kurang dari 10 menit?
3. Apakah pertanyaan yang diberikan oleh 
guru, sudah merangsang keaktifan peserta didik 
dalam memulai kegiatan pembelajaran?

• Inti:
1. Apakah waktu yang diberikan kepada peserta 

didik cukup untuk menyelesaikan penugasan 
yang diberikan oleh guru?

2. Apakah peserta didik bersungguh-sungguh 
dalam menyiapkan materi role play maupun 
presentasi sesuai dengan topik yang 
diberikan?

3. Apakah materi role play dan materi yang 
disampaikan oleh peserta didik sudah sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan?

4. Apakah penugasan yang diberikan sudah 
sesuai dengan gaya belajar peserta didik?

• Penutup
1. Bagaimana jika dalam pertemuan tersebut 

waktu presentasi dan role play tidak cukup 
dalam 1 kali pertemuan?

2. Apa yang harus dilakukan jika semua 
kelompok belum tampil?
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2) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan II

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
doa

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dalam 
pertemuan hari ini, yaitu:
1. 3.4.3 Peserta didik dapat mendeskripsikan 

pengertian permintaan dan penawaran
2. 3.4.4	 Peserta	 didik	 dapat	 mengidentifikasi	

faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan dan penawaran

• Guru memberikan pertanyaan;

1. Di dalam pasar, terdapat 2 pihak, yaitu 
penjual dan pembeli. Mengapa penjual selalu 
menginginkan barangnya dapat terjual dengan 
harga mahal?
2. Mengapa pembeli selalu berusaha untuk 
mendapatkan barang dengan harga murah tetapi 
memiliki kualitas yang baik?

• Guru kemudian membagi kelompok Peserta 
didik berdasarkan gaya belajar peserta didik dan 
minat belajar peserta didik berdasarkan tes dan 
assessment yang sudah diberikan sebelumnya.

Inti Kinestetik:
• Peserta didik diminta oleh Guru untuk 

menuliskan minimal 5 barang apa saja yang 
saat ini dibutuhkan dan saat ini ingin dibeli oleh 
Peserta didik untuk memenuhi kebutuhan.

• Kemudian peserta didik diminta untuk 
melakukan simulasi membeli ke 5 barang 
tersebut melalui pasar daring yang ada di 
smartphone Peserta didik, seperti tokopedia, 
bukalapak, shopee, lazada, dll

• Hasil simulasi dari belanja daring tersebut 
kemudian di screenshot dan dilaporkan dalam 
penugasan
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• Dari pasar daring tersebut, kemudian peserta 
didik diminta untuk menuliskan harga barang 
yang ditawarkan oleh masing-masing toko 
online tersebut.

• Masing-masing peserta didik melakukan 
presentasi tentang barang-barang apa saja 
yang dibutuhkan, dan mengapa memilih barang 
tersebut, serta berapa harganya.

• Dari simulasi tersebut, peserta didik diminta 
untuk mendeskripsikan pengertian permintaan 
dan	 penawaran	 dan	 mengidentifikasi	 faktor-
faktor yang mempengaruhi permintaan dan 
penawaran dan dibuat ringkasan.

Audio-Visual
• Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca 

artikel tentang kelangkaan masker dari link 
berita berikut ini: https://megapolitan.kompas.
com/read/2020/02/18/15520841/ini-penyebab-
kelangkaan-dan-mahalnya-masker-di-jakarta

• peserta didik juga diminta oleh guru untuk 
melihat tayangan tentang kenaikan penumpang 
kereta api saat mudik lebaran berikut: https://
www.youtube.com/watch?v=ba3e97e0-Rc

• Dari Artikel tersebut, Guru mengajukan 
pertanyaan tentang pengertian permintaan 
dan penawaran dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan dan penawaran.

• Peserta didik mencari informasi tentang 
pengertian permintaan dan penawaran dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 
dan penawaran dari berbagai sumber yang 
relevan. Melalui diskusi yang dilakukan secara 
berkelompok dengan peserta didik lain dan 
dapat bertukar ide dengan teman diskusinya.
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• Salah satu peserta didik dari setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dan tukar ide 
dengan anggota kelompoknya kedepan kelas dan 
berbagi kepada semua peserta didik. Kelompok 
yang lain bisa menanggapi. Setiap kelompok 
membuat laporan diskusi yang berisi pertanyaan 
dan jawaban yang didapat dari masing-masing 
kelompok. Guru memberikan penguatan kepada 
setiap peserta didik yang berpendapat dengan 
benar. Guru mengoreksi jawaban peserta didik 
jika salah atau kurang sesuai. 

• Ketika peserta didik mengerjakan penugasan 
dan melakukan presentasi, baik kinestetik 
dan audio-visual, guru bidang mengobservasi 
peserta didik dan melakukan penilaian sikap

Penutup • Guru memberikan pertanyaan dan evaluasi 
mengenai tujuan pembelajaran hari ini yaitu 
mendeskripsikan pengertian permintaan dan 
penawaran,	 dan	mengidentifikasi	 faktor-faktor	
yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 
kepada peserta didik setelah melakukan simulasi 
berbelanja secara daring,
1. Apakah peserta didik memilih toko dengan 

harga barang yang paling murah?
2. Mengapa hal tersebut dilakukan?
3. Apakah peserta didik membandingkan 

harga dengan toko lain?
4. Mengapa menjelang hari raya Idul Fitri, 

jumlah penumpang kereta api mengalami 
peningkatan?

5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
hal tersebut?

• Guru dan peserta didik bersama-sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
yang dibahas hari ini

• Guru memberikan asesmen formatif sebagai 
diagnosa apa yang sudah dan belum diketahui 
oleh peserta Didik, supaya guru dapat 
memperbaiki pembelajaran dalam pertemuan 
berikutnya. Link asesmen formatif: https://
forms.gle/WQ9w7c1jTUuZfjmv7 
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Refleksi • Pembukaan:
1. Apakah pembelajaran sudah dimulai dengan 

tepat waktu?
2. Apakah pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, sudah merangsang keaktifan 
peserta didik dalam memulai kegiatan 
pembelajaran?

3. Bagaimana respon peserta didik, ketika guru 
menyampaikan pertanyaan?

4. Apakah sudah ada perbaikan dari pertemuan 
sebelumnya mengenai alokasi waktu?

• Inti:

1. Apakah peserta didik antusias dalam 
mengikuti pembelajaran pada hari ini?
2. Apakah waktu yang diberikan kepada peserta 
didik cukup untuk menyelesaikan penugasan yang 
diberikan oleh guru?
3. Apakah peserta didik dapat mengerjakan 
penugasan sesuai dengan instruksi yang diberikan?
4. Apakah peserta didik sudah memahami 
tentang pengertian permintaan dan penawaran, 
serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
permintaan dan penawaran?

• Penutup

1. Apakah peserta didik dapat menyimpulkan 
dengan benar, materi yang disampaikan pada hari 
ini?
2. guru mendorong peserta didik untuk 
bisa mengungkapkan apa saja hal positif dan 
negatif dari aktivitas pembelajaran, dan guru 
akan mencatat setiap hal yang disampaikan oleh 
peserta	 didik	 sebagai	 bentuk	 refleksi	 guna	 untuk	
melakukan evaluasi yang berkelanjutan.
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3) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan III

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dan doa

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dalam 
pertemuan hari ini, yaitu:

1. 3.4.5 Peserta didik dapat menggambar 
kurva permintaan dan penawaran
2. 3.4.6	Peserta	didik	dapat	mengidentifikasi	
pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran 
kurva permintaan dan kurva penawaran.

• Guru memberikan pertanyaan, Mengapa 
pada saat harga naik jumlah barang yang 
ditawarkan lebih banyak dibandingkan pada 
saat harga lebih murah, menurutmu, apa yang 
menyebabkan hal tersebut dapat terjadi?

• Guru kemudian membagi kelompok peserta 
didik berdasarkan gaya belajar peserta didik dan 
minat belajar peserta didik berdasarkan tes dan 
assessment yang sudah diberikan sebelumnya.

Inti Kinestetik
• Guru membagi kelas menjadi dua kelompok 

besar, yaitu sebagai penjual dan pembeli.
• Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik melakukan simulasi untuk melakukan 
praktik jual dan beli seperti layaknya di pasar.

• Situasi dibagi menjadi dua bagian, bagian 
pertama pada saat harga murah, pada bagian 
kedua pada saat harga sedang naik (mahal)

• Dari simulasi tersebut, peserta didik diminta 
untuk membuat tabel permintaan dan tabel 
penawaran barang dari kedua situasi tersebut.

• Peserta didik diminta untuk menggambarkan 
tabel dan kurva dari simulasi kedua kondisi 
tersebut.
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• Dari tabel tersebut, guru meminta peserta 
didik melakukan analisis sederhana dengan 
menjawab pertanyaan berikut:
1. Mengapa pada saat harga naik jumlah 

barang yang ditawarkan lebih banyak 
dibandingkan pada saat harga lebih murah?

2. Menurutmu, apa yang menyebabkan hal 
tersebut dapat terjadi?

• Peserta didik diminta untuk menggambarkan 
kurva permintaan tersebut.

Audio-Visual
• Guru menampilkan tabel harga jeruk dan 

jumlah permintaannya melalui video

Harga Barang Jumlah yang Diminta

A 600 40

B 500 50

C 400 60

D 300 70

E 200 80

F 100 100
Dari tabel tersebut, peserta didik bersama dengan 
guru menggambar kurva
• Kurva tersebut terdiri dari dua sumbu, yaitu 

sumbu vertikal dan sumbu horizontal
• sumbu vertikal untuk simbol harga/price (P)
• sumbu horizontal untuk simbol jumlah barang/

quantity (Q)
• dari gambar kurva tersebut, peserta didik 

diminta untuk melakukan analisis tentang 
hukum permintaan dan faktor -faktor 
yang mempengaruhi permintaan dan 
mengidentifikasi	 pergerakan	 di	 sepanjang	
kurva dan pergeseran kurva permintaan
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• Aktivitas yang kedua, guru menampilkan kurva 
penawaran

• kurva penawarannya adalah sebagai berikut:
• 

• Dari kurva tersebut, peserta didik bersama 
dengan guru membuat tabel penawaran barang

• Dari tabel tersebut, guru meminta peserta 
didik melakukan analisis sederhana dengan 
menjawab pertanyaan berikut:
1. Mengapa pada saat harga naik jumlah 

barang yang ditawarkan lebih banyak 
dibandingkan pada saat harga lebih murah?

2. menurutmu, apa yang menyebabkan hal 
tersebut dapat terjadi?
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3. faktor -faktor apa yang mempengaruhi 
penawaran	dan	mengidentifikasi	pergerakan	
di sepanjang kurva dan pergeseran kurva 
penawaran

4. Salah satu peserta didik dari setiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dan tukar 
ide dengan anggota kelompoknya kedepan 
kelas dan berbagi kepada semua peserta 
didik. Kelompok yang lain bisa menanggapi. 
Setiap kelompok membuat laporan diskusi 
yang berisi pertanyaan dan jawaban yang 
didapat dari masing-masing kelompok. 
Guru memberikan penguatan kepada setiap 
peserta didik yang berpendapat dengan 
benar. Guru mengoreksi jawaban peserta 
didik jika salah atau kurang sesuai. 

5. Ketika peserta didik mengerjakan 
penugasan dan melakukan presentasi, baik 
kinestetik dan audio-visual, guru bidang 
mengobservasi peserta didik dan melakukan 
penilaian sikap

Penutup • Guru dan peserta didik bersama - sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
yang dibahas hari ini

• Guru memberikan beberapa pertanyaan dan 
evaluasi 
1. Mengapa pada saat harga naik jumlah 

barang yang ditawarkan lebih banyak 
dibandingkan pada saat harga lebih murah? 
menurutmu, apa yang menyebabkan hal 
tersebut dapat terjadi?

2. faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
penawaran	dan	mengidentifikasi	pergerakan	
di sepanjang kurva dan pergeseran kurva 
penawaran

• Guru memberikan asesmen formatif sebagai 
diagnosa apa yang sudah dan belum diketahui 
oleh peserta didik, supaya guru dapat 
memperbaiki pembelajaran dalam pertemuan 
berikutnya. Link asesmen formatif: https://
forms.gle/qYmy8M4FyQ8kgFyD7
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Refleksi • Pembukaan:
Apakah pertanyaan yang diberikan oleh guru, 
sudah merangsang keaktifan peserta didik 
dalam memulai kegiatan pembelajaran?

• Inti:

1. Apakah waktu yang diberikan kepada 
peserta didik cukup untuk menyelesaikan 
penugasan yang diberikan oleh guru?
2. apakah peserta didik dapat menggambar 
kurva dengan baik dan benar sesuai dengan 
konsep?
3. Apakah peserta didik dapat membedakan 
bentuk kurva permintaan dan bentuk kurva 
penawaran?
4. Apakah peserta didik dapat menyebutkan 
indikator yang membedakan antara kurva 
permintaan dan kurva penawaran?
5. Jika peserta didik belum memahami konsep 
kurva permintaan dan penawaran, apa yang harus 
dilakukan oleh guru mata pelajaran?

• Penutup

1. Apakah peserta didik dapat menyimpulkan 
dengan benar, materi yang disampaikan pada hari 
ini?
2. Guru mendorong peserta didik untuk 
bisa mengungkapkan apa saja hal positif dan 
negatif dari aktivitas pembelajaran, dan guru 
akan mencatat setiap hal yang disampaikan oleh 
peserta	didik	sebagai	bentuk	refleksi	guna	untuk	
melakukan evaluasi yang berkelanjutan.
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4) Tahap 3: Rencana Pembelajaran Pertemuan IV

BAGIAN LANGKAH

Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dan doa

• Guru menyampaikan topik dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dalam 
pertemuan hari ini, yaitu:

1. 3.4.7 Peserta didik dapat 
menginterpretasikan hukum permintaan dan 
penawaran serta asumsi-asumsinya 
2. 3.4.8 Peserta didik dapat mendeskripsikan 
proses terbentuknya harga keseimbangan

Inti Kinestetik
• Peserta didik diminta untuk membuka program 

excel pada laptop masing-masing
• guru menampilan fungsi permintaan dan 

fungsi penawaran, sebagai berikut:
Qd = 20 – P
Qs = – 8 + 3P

• Dari fungsi tersebut, guru menyampaikan 
kepada peserta didik bahwa syarat terbentuknya 
keseimbangan harga adalah Qd = Qs atau Pd=Ps

• Guru kemudian menunjukkan tutorial cara 
menghitung keseimbangan harga dengan 
rumus excel serta menggambarnya dengan 
excel

• Caranya adalah sebagai berikut:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=O_40PSgMyac

Audio-Visual
• Guru menayangkan video dari youtube tentang 

hukum permintaan dan hukum penawaran
• Video nya adalah sebagai berikut: https://

www.youtube.com/watch?v=yOiVoWxFYwc
• Dari video tersebut, peserta didik diminta 

untuk melakukan analisis faktor apakah yang 
menyebabkan terjadinya keseimbangan harga.
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• guru berdiskusi bersama dengan peserta 
didik dan menerangkan bahwa syarat untuk 
terjadinya keseimbangan harga adalah: Qd = 
Qs atau Pd=Ps

• Guru kemudian menunjukkan tutorial cara 
menghitung keseimbangan harga dengan 
fungsi permintaan dan fungsi penawaran, 
sebagai berikut:

• Pada tingkat harga Rp 900,00 jumlah barang 
yang ditawarkan sebanyak 450 unit, sedangkan 
pada tingkat harga Rp 1000,00 jumlah 
barang yang ditawarkan 500 unit. Jika fungsi 
permintaan Q = 80 - 2P, titik keseimbangan 
pasar adalah … 

• Ketika peserta didik mengerjakan penugasan 
dan melakukan presentasi, baik kinestetik 
dan audio-visual, guru bidang mengobservasi 
peserta didik dan melakukan penilaian sikap

Penutup • Guru dan peserta didik bersama - sama 
menyimpulkan hasil pembelajaran dari materi 
yang dibahas hari ini

• Guru memberikan beberapa pertanyaan dan 
evaluasi mengenai hukum permintaan dan 
hukum penawaran, serta proses terjadinya 
keseimbangan harga

• Guru memberikan asesmen formatif sebagai 
diagnosa apa yang sudah dan belum diketahui 
oleh peserta didik, supaya guru dapat 
memperbaiki pembelajaran dalam pertemuan 
berikutnya. Link asesmen formatif: https://
forms.gle/xWWrvnnkQdfp4pBDA 

• Pengumpulan portofolio peserta didik untuk 
melengkapi KD 4.4.1

Refleksi • Pembukaan:
1. Apakah pembelajaran sudah dimulai 

dengan tepat waktu?
2. Apakah pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, sudah merangsang keaktifan 
peserta didik dalam memulai kegiatan 
pembelajaran?
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• Inti:

1. Apakah peserta didik sudah mengerti dan 
memahami cara menghitung fungsi permintaan 
dan fungsi penawaran?
2. Apakah peserta didik dapat memahami 
konsep kesimbangan harga dan syarat 
keseimbangan harga? 
3. Apakah peserta didik dapat menentukan 
besarnya Q dan P pada saat terjadinya 
keseimbangan harga?
4. Apakah waktu yang diberikan kepada 
peserta didik cukup untuk menyelesaikan 
penugasan yang diberikan oleh guru?

• Penutup
Guru menyampaikan kepada peserta didik, 
jika ada hal yang belum dimengerti terkait 
fungsi permintaan dan fungsi penawaran, 
serta keseimbangan harga, maka Guru akan 
mengadakan pertemuan tambahan yang akan 
diikuti oleh peserta didik.

i) Tahap 4: Penilaian

KD PENILAIAN

Pengetahuan
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8

Pertemuan 1:
https://forms.gle/Hn5njJsneeFHMVbV7
Pertemuan 2:
https://forms.gle/b4qVZ8kY92VfCtCq6
Pertemuan 3:
https://forms.gle/JkJ9E2C9GFLwukW87
Pertemuan 4:
https://forms.gle/tRcVEgbBeTfkChQU7
Penilaian Harian:
https://docs.google.com/document/d/1ZxlISx
WLaF195d64mkHecavXJIqnfAPVL8_cQsuSfrQ/
edit?usp=sharing

Keterangan:
Nilai KD Pengetahuan didapat dari Rerata (Tes 
Formatif 1 + Tes Formatif 2 + Tes Formatif 3 + 
Tes Formatif 4 + Penilaian Harian)
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Keterampilan
4.4.1

Kinestetik
• Pertemuan 1
Rubrik Role Play
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sIylX
BhPlTtDYXaS_3OYDAtox4UhWLHvMvMnXlN1
U9w/edit?usp=sharing
• Pertemuan 2
Rubrik Presentasi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jy95p
YmReTDwGg3UP1UM5FA9ZFyWiIbwCo30pXyrW
AQ/edit#gid=464894371
• Pertemuan 2
Rubrik Proyek Penugasan
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1qzQMS4-
YcqjC2mM01NwkvwS3SxRSHcKwmfq_eFUJFPE/
edit?usp=sharing

• Pertemuan 3
Rubrik Role Play
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sIylX
BhPlTtDYXaS_3OYDAtox4UhWLHvMvMnXlN1
U9w/edit?usp=sharing

• Pertemuan 3
Rubrik Proyek Penugasan
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1qzQMS4-
YcqjC2mM01NwkvwS3SxRSHcKwmfq_eFUJFPE/
edit?usp=sharing

• Pertemuan 4
Rubrik Proyek Penugasan
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1qzQMS4-
YcqjC2mM01NwkvwS3SxRSHcKwmfq_eFUJFPE/
edit?usp=sharing

Audio Visual
• Pertemuan 1
Rubrik Presentasi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jy95p
YmReTDwGg3UP1UM5FA9ZFyWiIbwCo30pXyrW
AQ/edit#gid=464894371
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Rubrik Slide
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1mBytbtqZz2ekqnKZ_wzbiAplYd-
0t1roTcnq8mQ6t1M/edit?usp=sharing
• Pertemuan 2
Rubrik Presentasi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jy95p
YmReTDwGg3UP1UM5FA9ZFyWiIbwCo30pXyrW
AQ/edit#gid=464894371
• Pertemuan 2
Rubrik Proyek Penugasan
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1qzQMS4-
YcqjC2mM01NwkvwS3SxRSHcKwmfq_eFUJFPE/
edit?usp=sharing

• Pertemuan 3
Rubrik Presentasi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jy95p
YmReTDwGg3UP1UM5FA9ZFyWiIbwCo30pXyrW
AQ/edit#gid=464894371

• Pertemuan 3
Rubrik Proyek Penugasan
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1qzQMS4-
YcqjC2mM01NwkvwS3SxRSHcKwmfq_eFUJFPE/
edit?usp=sharing

• Pertemuan 4
Rubrik Proyek Penugasan
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1qzQMS4-
YcqjC2mM01NwkvwS3SxRSHcKwmfq_eFUJFPE/
edit?usp=sharing

Keterangan:
• Nilai KD Keterampilan didapat dari: Rerata 

(Tugas Pertemuan 1 + Tugas Pertemuan 2 + 
Tugas Pertemuan 3 + Tugas Pertemuan 4)

Sikap https://docs.google.com/document/d/1hIhRMzU
UTihNiLDjzWAOkd9WGa4VJyx0sbKgG7xVhNQ/
edit?usp=sharing
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i) Media Belajar
•	 Laptop
•	 Internet
•	 Pentab
•	 Video dari youtube
•	 Gambar dari internet
•	 Google Workspace for Education

j) Sumber Belajar
•	 Buku Ekonomi Kelas X Karangan Alam S, Penerbit Esis
•	 Video dari youtube yang relevan

k) Lainnya
Rubrik Penilaian Sikap: https://docs.google.com/
document/d/1hIhRMzUUTihNiLDjzWAOkd9WGa4VJyx0sbK
gG7xVhNQ/edit?usp=sharing
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BAB 5
KESIMPULAN, VALIDASI, 
& TINDAK LANJUT
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BAB V
KESIMPULAN, VALIDASI, DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan
Untuk uji coba tahap pertama ini, model pembelajaran 

berdiferensiasi yang dilakukan di SMA Athalia, diterapkan pada dua 
dua mata pelajaran yaitu Ekonomi di kelas X IPS 1 dan Biologi di kelas 
XI Mipa 1 dengan masing-masing mata pelajaran hanya menerapkan 
pada satu Kompetensi Dasar.

Model pembelajaran berdiferensiasi (konten, proses, produk, 
dan lingkungan belajar) ini dapat menciptakan pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik (kecepatan, gaya, dan minat belajar) 
peserta didik. Hal ini terlihat pada antusiasme siswa mengikuti proses 
dan hasil pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan proses 
pembelajaran yang tidak menerapkan diferensiasi.

B. Hasil Validasi
Berikut adalah rangkuman hasil validasi dari sekolah-sekolah 

di beberapa daerah di Indonesia yang diminta oleh penyusun untuk 
membantu menyempurnakan dokumen ini:
1. Konten pembelajaran yang disiapkan sudah mengakomodasi 

tingkat kesiapan, gaya, dan minat belajar peserta didik. Guru 
mempersiapkan konten pembelajaran sesuai dengan karakteristik 
siswa.

2. Proses pembelajaran pada umumnya sudah mengakomodasi 
tingkat kesiapan, gaya, dan minat belajar peserta didik. Pada saat 
proses pembentukan kelompok dilakukan oleh guru mata pelajaran 
dan	 dibantu	 oleh	 konselor	 sekolah.	 Hasil	 ini	 lalu	 dikonfirmasi	
dengan peserta didik untuk mendapatkan pembentukan kelompok 
yang tepat sehingga perlakuan yang diberikan oleh guru 
sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal yang masih bisa 
dimaksimalkan adalah proses apersepsi dibuat lebih menantang 
untuk mendapatkan ketertarikan dan keaktifan peserta didik pada 
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materi yang sedang dibahas dan pada proses pembelajaran yang 
dibuat lebih menarik untuk meningkatkan partisipasi peserta 
didik.

3. Asesmen dan produk pembelajaran sudah mengakomodasi tingkat 
kesiapan gaya belajar dan minat peserta didik. Hal yang masih 
ditingkatkan adalah siswa diberikan keleluasaan dalam memilih 
produk yang akan dihasilkan dengan tetap memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai atau bisa juga variasi bentuk 
asesmen yang dilakukan. Selain itu, bisa juga dibandingkan antara 
tahap pre assessment	dan	asesmen	akhir	untuk	melihat	signifikansi	
dari proses diferensiasi yang dilakukan.

4. Untuk proses pembelajaran dalam jaringan, guru sudah berusaha 
memaksimalkan komponen lingkungan belajar pada pelaksanaan 
kurikulum diferensiasi ini.

C. Rencana Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaan model belajar berdiferensiasi ini, beberapa 

hal yang dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
1. Guru perlu menyediakan waktu khusus sekitar dua sampai tiga 

kali pertemuan untuk menyelesaikan proses pemetaan kesiapan 
belajar sampai kepada kontrak belajar, sebelum masuk ke proses 
pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri.

2. Guru akan menerapkan pada kompetensi dasar yang lain baik di 
level yang sama ataupun berbeda.

3. Guru akan menjadi penggerak untuk menerapkan pembelajaran 
berdiferensiasi ini. Proses dimulai dengan menerapkan satu jenis 
diferensiasi pada satu kompetensi dasar mata pelajaran tertentu di 
level tertentu dan dikembangkan pada kompetensi dasar lain pada 
level yang sama ataupun berbeda.

4. Model pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di SMA Athalia 
dapat diterapkan di sekolah lain dengan melakukan penyesuaian 
dan	modifikasi	yang	disesuaikan	dengan	karakteristik	sekolah	dan	
peserta didik.
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LAMPIRAN

A. Contoh Hasil Psikotes
Psikotes Peserta Didik

B. Pre Assessment dan Pembagian Kelompok
1. Biologi

a. Soal Pre Assessment 
b. Pembagian Kelompok XI MIPA 1 

2. Ekonomi
a. Soal Pre Assessment
b. Pembagian Kelompok X IPS 1

C. Video Rekaman Pembelajaran
https://drive.google.com/drive/
folders/1cMPyngPxjWtxUS4ESogCr20yECaHi9sz?usp=sharing

D. Produk Peserta Didik
1. Biologi

a. Gaya Belajar
1) Kinestetik
2) Audio-Visual

b. Minat 
1) Realistik
2) Investigatif
3) Artistik
4) Sosial
5) Enterprising
6) Konvensional

2 Ekonomi
c. Gaya Belajar

1) Kinestetik
2) Audio-Visual

d. Minat Belajar
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1) Realistik
2) Investigatif
3) Artistik
4) Sosial
5) Enterprising
6) Konvensional



Model Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi (Differentiated 
Instruction) pada Kurikulum Fleksibel sebagai Wujud Merdeka Belajar 
di SMA adalah jawaban untuk pertanyaan, “bagaimana kurikulum 
yang fleksibel dapat diterapkan di sekolah yang dapat memberikan 
layanan pembelajaran yang bervariasi kepada peserta didik (teaching 
at the right level)?  Jawaban ini terangkum dalam naskah 
pengembangan model yang diimplementasikan dalam tiga jenjang 
sekolah. 

Seperti diketahui bahwa di dalam sebuah sekolah atau bahkan 
sebuah kelas, terdapat berbagai macam karakteristik peserta didik 
yang memiliki tingkat kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar 
yang berbeda satu dengan yang lain.  Oleh karena itu, mereka 
memerlukan pelayanan pengajaran yang berbeda satu dengan yang 
lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam 
pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materi dengan 
memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta 
didik.  

Guru juga dapat memodifikasi isi pelajaran (konten), proses 
pembelajaran, produk atau hasil dari pembelajaran yang diajarkan, 
serta lingkungan belajar di mana para peserta didik belajar. Proses 
pembelajaran berdiferensiasi diterapkan oleh sekolah agar dapat 
memerdekakan peserta didik dalam belajar karena peserta didik tidak 
dituntut harus sama dalam segala hal dengan yang lain. Satuan 
Pendidikan dapat mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi yang 
dikembangkan oleh sekolah  model. 
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