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MOTTO 
 
 

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Alinsyirah, 94: 5-6 ) 

 
 
 

Hidup adalah pembelajaran menuju pendewasaan diri dan semuanya telah 
tertulis dalam naskah skenario di lauful mahfudz, tetaplah kita senantiasa 

bersyukur menjalani kehidupan ini. 
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BAB I 

GAMBARAN SEKOLAH 

1.1 Sejarah Berdirinya 

SMU Muhammadiyah ini didirikan berdasarkan kepada Bab. III pasal 15 pedoman 

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perguruan Muhammadiyah, dengan memperhatikan 

ketentuan persyarikatan Muhammadiyah sebagai berikut: 

a. Memenuhi hajad Persyarikatan. 

b. Sesuai dengan hajad persyarikatan. 

c. Adanya sarana dan prasarana. 

d. Mempunyai kamampuan dan kesanggupan untuk membina kelangsungan hidup dari     sekolah 

yang telah direncanakan. 

Selain hal tersebut sesuai dengan persyaratan administratif dari Dinas Pendidikan 

Departemen dan Kebudayaan bahwa untuk mendirikan sekolah baru, harus ada lembaga yang 

bertanggungjawab berbentuk suatu Yayasan. Dalam hal ini SMU Muhammadiyah 3 Jember, 

bernaung dibawah Yayasan Majlis PP dan K Muhammadiyah Kabupaten Jember. 

Selain harus memenuhi persyaratan dari Dinas Pendidikan Departemen dan Kebudayaan, 

maka sekolah harus ada Piagam Pendirian dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 

dengan Nomor : E- 2/ 216/ PP& K/tanggal : 19 Juli 1983 yang ditandatangani oleh DR. 

Mulyono. 

Disamping itu juga harus ada Piagam Pendidikan Sekolah dari Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Propinsi Jawa Timur dengan No : E. II/202/-IX/1987 tanggal :15 September 

1987 yang ditandatangani oleh Ketua Noto Adam. 

Kemudian syarat pendirian sekolah baru antara lain harus ada: 

a.  Daftar dari siswa yang akan masuk sekolah. 

b. Tersedianya pengajar yang memenuhi syrat sebagai guru. 

c. Tempat belajar yang dapat menampung siswa. 



e. Jadwal kegiatan proses belajar mengajar. 

f. Denah lokasi yang ditempati. 

g. Keterangan tentang tanah (surat tanah) dan gedung yang ditempati. 

h. Adanya sarana dan prasarana untuk kelangsungan PBM. 

i. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten. 

Setelah persyaratan administratif terpenuhi maka pihak Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan terjun kelapangan untuk melaksanakan survei, melihat secara fisik keadaan 

dilapangan. Proses survei ini memerlukan waktu yang agak lama karena melibatkan segala unsur 

terkait. 

Selanjutnya sekolah yang bersangkutan mendapatkan: SURAT KETERANGAN 

TERCATAT / Terdaftar tanggal: 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / Kep / 1 8301.Begitu 

seterusnya PBM terus berlangsung dan pada tanggal : 07 Juli 1983 SMU Muhammadiyah 3 

Jember memperoleh Nomor Data Sekolah: E. 12 28 40 01 pada tanggal 07 Juli 1983 yang 

ditanda tangani Oleh: Drs. S.M IDRUS Nip. 130 128 218 a/n Dijen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Sekolah Swasta. 

 Selama proses menunggu hasil dari Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten dan tim 

pengamat, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sambil menunggu respon dari 

masyarakat. Setelah melalui proses yang cukup lama dan pengamatan yang terus menerus dari 

pihak terkait maka tim berkesimpulan bahwa respon dari masyarakat cukup positif dengan 

indikasi makin lama makin bertambah yang berminat masuk SMU Muhammadiyah 3 Jember. 

Baru kemudian setelah sekolah meluluskan siswanya SMU Muhammadiyah 3 Jember diberi 

status TERCATAT.  

Prosdes berikutnya SMU Muhammadiyah 3 Jember memperoleh Piagam Ijin 

Penyelenggaraan Sekolah Swasta Dengan No : 00723 Tertanggal 25 Oktober 1999 dari 

Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur. Nomor  : 00723 tertanggal : 25 Oktober 1999 

dari Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timr. 

Peningkatan Status dari tercatat ke diakui, pihak sekolah dan Yayasan masih harus 

bekerja keras untuk memenuhi persyaratan yang tertuang dalam instrumen Akreditasi yang 

berskala nasional. 



Penilaian yang ada instrumen akreditasi meliputi semua aspek PBM. Jumlah siswa yang 

terus meningkat serta reputasi sekolah ditengah masyarakat serta prestasi yang pernah dicapai 

selama ini. 

 

 

1.2  STATUS SEKOLAH 

A. STATUS TERCATAT / TERDAFTAR 

 

SMU Muhammadiyah 3 Jember memperoleh piagam Bukti Tercatat dari Kanwi Propinsi 

Jawa  Timur, tanggal 07 Juni 1983 No. 861 / 1042. / T. 4-83 /P – ditanda tangani oleh 

Kabagren Drs. Welly Soetanto Nip. 130 161 983. 

Sekolah pada status tercatat adalah tingkatan status lembaga pendidikan yang masih baru 

berdiri. Ini berarti bahwa sekolah tersebut baru diketahui keberadaannya oleh Depdikbud 

Kabupaten setempat bahwa sekolah tersebut memang betul keberadaannya secara administratif 

atau tidak liar bukan sekolah “papan nama”  

Sekolah dengan status ini bisa menerima siswa baru untuk tahun ajaran mendatang tetapi 

tidak dapat melaksanakan ujian sendiri, melainkan harus bergabung dengan sekolah negeri atau 

sekolah yang di tunjuk sebagai sekolah penyelenggara. 

Semua sekolah baru harus melalui proses berjenjang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku yang telah di tetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

B. STATUS DIAKUI 

 

SMU Muhammadiyah 3 Jember memperoleh status diakui untuk pertama kalinya pada 

tanggal 10 Februari 1989, dari Dirjen Dikdasmen Jakarta, No. B.05.934 yang ditanda tanda 

tangani oleh Prof. DR.Hasan Walinono Nip. 130 162 839. 

Untuk mencapai tingkat status diakui sangat berat persyaratannya yang harus dipenuhi. 

Selain kelengkapan sarana dan prasarana sekolah tersebut harus mengajukan permohonan untuk 

ikut di akreditasi. 

Perpindahan status ketingkat diatasnya Selain harus memenuhi syarat adanya peningkatan 

sarana dan prasarana dituntut juga perkembangan yang lebih baik dari keadaan sebelumya 



diantaranya perkembangan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya diantaranya perkembangan 

positif dari jumlah murid baru, Kelulusan serta persentasi kehadiran murid setiap hari dan masih 

banyak lagi syarat yang harus dipenuhi seperti yang tertuang dalam instrumen akreditasi. 

 

C. STATUS DISAMAKAN 

 

SMU Muhammadiyah 3 Jember memperoleh status DISAMAKAN pertama kalinya pada 

tanggal : 02 Januari 1992 Nomor : A. 05.( U ) dari Dirjen Dikdasmen Sekolah Swasta di Jakarta 

yang ditanda tangani oleh Bpk. Drs. Sardjono Sigit Nip. 130 128 218. 

Pada piagam disamakan untuk pertama kalinya tidak dicantumkan nilai akreditasinya. 

Akan tetapi pada status yang kedua kalinya nilai akreditasinya dicantumkan dibalik Piagam. 

Penetapan suatu status sekolah berlaku untuk lima tahun kedepan. Setiap lima tahun 

sekolah tersebut harus mengajukan permohonan kesediaan untuk diakreditasi ulang guna 

mencapai status yang lebih tinggi. Selama menduduki peringkat Diakui sekolah tersebut terus 

menerus dibina secara intensif oleh pengawas tingkat kabupaten agar dapat mencapai tingkat 

sesuai instrumen akreditasi Disamakan 

Pada tingkatan status disamakan sekolah tersebut dapat menyelenggarakan ujian sendiri 

tidak perlu bergabung dengan sekolah negeri. Penentuan kelulusan juga tergantung kepada 

sekolah lain akan tetapi dapat menentukan sendiri kelulusannya asalkan sesuai dengan norma 

kelulusan yang ditetapkan Diknas Pendidikan. Bagi SMU Muhammadiyah 3 Jember peringkat 

satus sekolah sudah mencapai yang ketiga kalinya 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Sekolah ( BAS ) Propinsi Jawa Timur 

Nomor : 4 / 5 Basda – P / I / 2005 yang ditetapkan di Surabaya Taggal 25 Januari 2005, SMU 

Muhammadiyah 3 Jember ditetapkan sebagai peringkat Status terakreditasi “A” . Dengan adanya 

peningkatan status untuk ketiga kalinya yang diberi status Disamakan terakreditasi “A”,  

pembinaan dari Majlis Dikdasmen Muhammadiyah, Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

semakin intensif dengan indikasi semakin seringnya pengawas datang ke sekolah dan langsung 

mengadakan pengamatan langsung masuk kelas di saat guru mengajar bertatap muka denga 

siswa. Selanjutnya hasil pengamatan langsung dianallisa bersama dengan  guru yang 

bersangkutan untuk bahan diskusi bersama secara direct discussion (diskusi dua arah). 



Pembinaan secara rutin juga dilaksanakan oleh kepala sekolah dan staf kurikulum serta 

pembinaan secara langsung yang diadakan secara rutin pada akhir minggu tengah bulan dan 

setiap bulan tanggal 10. 

Pengamatan kunjungan kelas oleh kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Kunjungan ini juga berdasarkan instrumen pengamatan kelas yang 

mengacu kepada instrumen akreditasi. Instrumen ini disusun oleh tim ahli Dirjen Dikdasmen 

Pengembangan Sekolah yang bersifat nasional dimana isi sequence dan scopenya sangat 

sempurna mencakup semua saspek PBM. Dan administrasi sekolah dan penyelenggaraan 

pendidikan. 

D. ESTAFET KEPEMIMPINAN 

 

SMU Muhammadiyah 3 Jember tidak serta merta berdiri seperti yang disaksikan 

sekarang akan tetapi melalui proses yang cukup lama dan panjang serta melalui pasang surut liku 

kehidupan yang penuh tantangan 

Namun segenap keluarga besar Muhammadiyah penuh keyakinan bahwa Tuhan 

memberikan cobaan tidak akan melebihi kapasitas kemampuan yang bersangkutan. Halangan 

dan rintangan untuk menuju kesempurnaan pasti dapat teratasi dan insya Allah akan memberikan 

pertolongan dan badai pasti berlalu. 

Sepanjang kita tawakkal serta sabar untuk mengatasinya serta berusaha sekuat tenaga 

untuk mengatasinya maka masalah sebesar apapun dapat teratasi. Dalam satu ketentuan 

dikatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha 

merubahnya. 

Bertolak dari keyakinan tersebut diatas warga Muhammadiyah optimis bahwa pada 

saatnya nanti SMU Muhammadiyah 3 Jember akan berkembang dengan pesat dimasa mendatang 

Selain adanya keyakinan tersebut diatas pada saat itu Universitas Muhammadiyah 

berkembang dengan pesat yang sudah barang tentu keberadaannya sangat memerlukan pasokan 

taatan siswa dari SMU Muhammadiyah Jember. 

Berkaitan dengan hal tersebut segenap warga Muhammadiyah serta dukungan dari 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember dalam hal ini Bpk. KH. Zaenuri berkenan 

merestui berdirinya SMU Muhammadiyah Jember pada tanggal 01 Mei 1980. Untuk pertama 

kalinya Kepala Sekolah dipercayakan kepada Bapak Drs. Ichwan Supandi Azis. 



Untuk mempermudah mengikuti proses perkembangan SMU Muhammadiyah 3 Jember 

penyajiannya kami bagi dalam periodisasi. Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai berikut. 

a. Periode I   tahun 1980 – 1987  = Drs. Ichwan Supandi Azis. 

b. Periode II  tahun 1987 – 1993 = Ir. Muhammad Habib Ichsan. 

c. Periode III tahun 1994 – 1994 = M. Zaenal Abidin , B. Sc. 

d. Periode IV tahun 1995 – 1996 = Sukatjo Wirjosanjojo. 

e. Periode V  tahun  1996 – 2003  = Drs. M. Basuki Hasanudin. 

f. Periode VI tahun  2003 – 2011 = Drs. Yakub, M.Si. 

g. Periode VII tahun 2011 --         = Zaenal Mahfud Mpd 

Namun perlu diketahui bahwa kepala SMU Muhammadiyah 3 Jember dari periode 

pertama sampai dengan periode kelima tidak berdasarkan pemilihan oleh dewan guru akan tetapi 

ditunjuk dari atas (top down). 

Namun pada periode VI Periode Bpk. Drs. Yakub, M,Si, pejabat kepala sekolah diangkat 

berdasarkan pemilihan secara demokratis oleh segenap dewan guru. Pada Kepemimpinan Bpk. 

Drs. Yakub, M.Si, sempat dipilih lagi untuk kedua kalinya. Untuk dapat mengikuti bursa 

pemilihan Kepala Sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan yang kriterianya telah 

ditentukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. 

PERIODE I 

Drs. Ichwan Supandi Azis 

1980-1984 

Gedung yang ditempati saat itu ialah Asrama Masjid Annur yang terletak di Jl. P.B. 

Sudirman sebelah utara Masjid Annur. SMU Muhammadiyah 3 Jember menempati gedung 

tersebut sampai dengan tahun pelajaran 1987/1988. Dengan adanya perkembangan situasi yang 

selalu berubah disana berkembang cepat SMU Muhammadiyah 3 jember pindah ke STE 

Mandala Sumatra No. Selatan gedung DPR sekarang. 

Pada saat permulaan peran Kepala Sekolah sangat menentukan kelangsungan SMU 

selanjutnya Langkah awal kebijakan menentukan langkah kebijakan berikutnya dalam artian 

apabila langkah awal kurang sempurna maka langkah berikutnya salah seterusnya. Demikian 

dengan teori kar domino. 

Kebijakan yang dijalankan masih pada tingkat pembenahan kedalam karena masih butuh 

waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Segenap guru dan 



personil yang ada memang diperlukan rasa pengabdian yang tinggi mengingat keadaan ekonomi 

tersebut belum memenuhi harapan kita. Namun situasi saat itu keadaan ekonomi masyarakat 

secara umum masih banyak kendala yang harus kita benahi bersama sehingga sangat 

berpengaruh kepada keadaan SI sekolah. 

Tugas Kepala Sekolah disaat awal pertumbuhannya betul-betul sangat berat karena masih 

diperlukan kerja ekstra untuk pembinaan lembaga maupun problem eksternal. 

Bapak Drs. Ichwan Supandi Azis selain sebagai kepala sekolah beliau juga Dosen 

Universitas Muhammadiyah Jember, dimana kesibukannya sangat luar biasa apalagi yang 

bersangkutan mendapat kesempatan tugas belajar ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Untuk mengisi kepemimpinan SMU Muhammadiyah 3 Jember supaya tetap berlangsung 

maksimal Kepala sekolah diserahterimakan ke Ir. Mohammad Habib Ichsan. 

Dengan adanya perkembangan yang begitu pesat dan respon masyarakat dimana jumlah 

siswa yang selalu bertambah secara signifikan maka daya tampung lokasi lama sudah tidak bisa 

menampung lagi.Untuk mengatasi masalah tersebut maka SMU Muhammadiyah  3 Jember 

pindah lokasi ke STE “Mandala” Jln. Sumatra No. … (selatan gedung DPR sekarang). Begitu 

tingginya minat siswa yang akan masuk sekolah, maka daya tampung STE “Mandala” juga 

belum dapat menampung siswa baru . 

Salah satu alternatif SMU Muhammadiyah 3 Jember harus mencari gedung, yang 

akhirnya menempati gedung bekas Universitas Muhammadiyah yang terletak di Jln. Mastrip 

No.3 sampai sekarang. 

Ditempat yang baru ini masalah lokal tidak menjadi problem yang utama tetapi yang 

menjadi problem bukan lokalnya akan tetapi jumlah siswanya dan pemeliharaannya yang sangat 

butuh dana besar. 

Disaat kita menempati gedung begitu besar dengan dana pembiayaan begitu tinggi maka 

SMU Muhammadiyah 3 Jember sempat kesulitan mencari murid baru dan kekurangan dana 

untuk menunjang dana operasional. Semua cara telah ditempuh termasuk mengadakan studi 

banding ke SMU Muhammadiyah Banyuwangi dan SMU Muhammadiyah 2 pucang Surabaya. 

Dari kedua hasil report kesimpulan hasil kunjungan studi banding. SMU Muhammadiyah 3 

Jember masih jauh lebih baik dari yang  kita kunjungi baik dari segi tenaga guru, personil serta 

prasarana. 



SMU Muhammadiyah 3 Jember hanya ketinggalan masalah jumlah siswa yang berminat 

masuk. Hal ini terjadi karena siswa baru di Kabupaten Jember terserap banyak oleh sekolah 

negeri sebagai akibat dari kebijakan Depdikbud yang mengizinkan sekolah negeri diperkenankan 

untuk menerima siswa baru melebihi pagu penerimaan sepanjang masyarakat menghendaki. 

Kebijakan ini berpengaruh sekali terhadap jumlah penerimaan murid baru di sekolah swasta. 

Masyarakat masih kental sekali dengan stigmasi label “NEGERI”. 

Setelah kebijakan ini berubah dalam arti sekolah negeri dilarang untuk menerima siswa 

baru melebihi pagu penerimaan maka sekolah swasta cukup kebagian luberan dari sekolah 

negeri. Sebagai dampak dari perubahan kebijakan ini maka sekolah swasta dapat bernafas lega 

secara bertahap dalam artian biaya operasional dengan SPP siswa masih inpas. 

PERIODE II 

Ir. Muhammad Habib Ichsan 

1984-1993 

 Berdasarkan SK. Nomor  : E. 1 / 103 / PP dan K /1984 tanggal 31 Juli 1984 kepala 

Sekolah dipercayakan kepada Bapak Ir. Muhammad Habib Ichsan. Pada periode ini SMU 

Muhammadiyah 3 Jember harus betul-betul menunjukkan kerja kerasnya karena berikutnya 

menghadapi tantangan yang sangat berat. 

 Berat dalam arti harus berbenah diri kedalam maupun kerja sama dengan masyarakat dan 

instansi terkait. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak mungkin 

SMU Muhammadiyah 3 Jember eksis sampai saat ini . salah satu tugas berat bagi pejabat baru 

saat ini ialah peningkatan status akreditasi dari terdaftar kestatus diakui. 

 Instrumen akreditasi kelihatannya hanya beberapa lembar saja akan tetapi untuk 

mendapatkan nilai yang maksimal diperlukan banyak faktor pendukung serta bukti fisik yang 

memadai. Setiap komponen penilaian dalam instrumen akreditasi selain meliputi bentangan 

penilaian yang luas juga meliputi keluasan dan urutan permasalahan. 

 Akreditasi meliputi kinerja kepala sekolah beserta staff, administrasi kurikulum saran 

prasarana, kesiswaan perpustakaan dan kegiatan PBM dan masih banyak lagi yang dinilai. Selain 

kelengkapan sarana dan prasarana maka diperlukan juga biaya yang tidak sedikit untuk 

memenuhi tuntutan administrasi. 

 Jumlah guru saat itu sebanyak 20 orang dan jumlah siswanya kelas I = 103 Kelas II= 80 

dan Kelas III= 78 dan jumlah seluruhnya 262 siswa. Tenaga administrasi masih 10 orang 



termasuk tenaga kebersihan dan penjaga malam. Perbandingan tenaga edukatif dengan jumlah 

siswa ialah: satu guru 13 siswa. Keadaan sarana dan prasarana masih seperti yang lama dalam 

artian sesuai dengan standar operasional prosedur. Jumlah komputer masih sangat sedikit. Tidak 

sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Jumlah siswa baru juga belum berlimpah bahkan 

masih kekurangan jika dibandingkan dengan jumlah yang kita miliki. 

Hampir semua sarana administrasi termasuk format dinas sudah dilengkapi disaat 

kepemimpinan Bpk Ir. Habib Ichsan. Administrasi berikutnya tinggal memelihara dan 

melengkapi sesuai dengan tuntutan administrasi mendatang. 

 Usaha keras dari semua personil dilingkungan sekolah serta Majlis Dikdasmen 

Muhammadiyah nampak ada hasil yaitu peningkatan status tercatat ke status Diakui dengan 

nomor: B.05.934 tanggal 10 Februari 1989. 

 Kerja keras para pembantu kepala sekolah tidak berhenti disitu saja akan tetapi masih 

perlu kerja keras untuk menata persiapan lima tahun mendatang yaitu mempersiapkan yang 

diminta instrumen status Disamakan. 

 Pada periode kepemimpinan Bpk. Ir. Habib Ichsan dalam kurun waktu yang relatif 

singkat status sekolah meningkat dari Diakui Kestatus Disamakan tanggal 2 Januari 1992 

Nomor A. 05. 1527 (U). 

 Pada periode ini pekembangan sarana fisik bangunan tidak dominan menjadi target 

sekolah akan tetapi baru terfokus pada pelayanan administrasi yang memenuhi standar 

operasional prosedur dan peningkatan jumlah siswa baru tahun mendatang. 

 Dengan adanya perkembangan yang selalu berubah ditingkat Pimpinan Muhammadiyah 

maka perubahan tersebut mempengaruhi kebijakan ditingkat sekolah untuk dapat menyesuaikan 

dan dengan perkembangan situasi yang terus berubah maka Kepala Sekolah diserahkan kepada 

Bapak M. Zaenal Ichsan.B.Sc. 

PERIODE III 

ZAENAL ABIDIN ,B.Sc  

1993-1994 

Untuk memperoleh penyegaran dilingkungan personil utamanya pejabat kepala sekolah, 

tak lama kemudian pimpinan SMU Muhammadiyah 3 Jember diserahkan kepada Bapak. Zaenal 

Abidin, B.Sc. 



 Kekosongan ini harus segera diatasi sebab diperlukan untk penyelenggaraan EBTANAS 

1993/1994. Dan Kegiatan PBM harus berjalan sebagaimana mestinya. Sambil menunggu surat 

keputusan yang definitif dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Jawa Timur, kegiatan 

sekolah tetap berjalan seperti apa adanya. 

 Pada masa transisi ini kepala sekolah tidak banyak melaksanakan kebijakan baru, kecuali 

hanya meneruskan kebijakan lama seperti yang sudah dirintis oleh pejabat sebelumnya. 

 Proses ini berlangsung sampai dengan kelulusan kelas III, Bpk Zaenal Abidin harus 

menanda tangani STTB 1993/1994 dan segala perangkatnya. 

 Keadaan siswa kelas I =73 orang, kelas II =105 orang, dan kelas III= 78 orang. Jumlah 

seluruhnya 256 orang. Jumlah tenaga edukatif 20 orang. Dengan demikian perbandingan satu 

tenaga pengajar untuk 13 siswa. 

 Sampai dengan kelas III SK secara definitif dari Pimpinan Muhammadiyah Propinsi Jawa 

Timur belum juga terbit, dan untuk selanjutnya maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Jember meneunjuk Bapak. Sukatjo Wirjosanjojountuk mengganti Bapak Zaenal 

Abidin , B,Sc. 

 Perlu diketahui bahwa pada saat itu Bapak. Sukatjo Wiryosanjojo, menjabat Ketua Majlis 

Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Jember. Menurut ketentuan kaedah perguruan 

Muhammadiyah, jabatan rangkap sebisa mungkin harus dihindari supaya yang bersangkutan 

lebih fokus  kepada satu tugasnya, dan orang lain masih banyak yang sanggup untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

PERIODE IV 

SUKATJO WIRJOSANJOJO  

1994/1995 

Surat keputusan tentang pengangkatan kepala sekolah periode ini : Nomor : 029 / SK / 

III.A /2.b / 1994 tertanggal : 30 Maret 1994 tmt. 

31 Maret 1994. 

 Seperti kita ketahui bahwa SK definitif pengangkatan sebagai kepala sekolah bagi Bapak 

Zaenal Abidin, B.Sc. tidak kunjung terbit dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Jawa 

Timur. 



 Untuk menjaga kestabilan lembaga dilingkungan SMU Muhammadiyah 3 Jember, 

pimpinan Daerah Kabupaten Jember menunjuk Bpk. Sukotjo Wiryosanjojo untuk menjadi 

Kepala Sekolah. 

 Keadaan siswa saat itu kelas I= 112 orang Kelas II= 66 orang dan kelas III = 97 orang. 

Jumlah keseluruhan 275 orang. Dan jumlah tenaga edukatif 27 orang. Ratio guru dan siswa, satu 

guru untuk 11 siswa . Tenaga non edukatif 10 orang termasuk tenaga kebersihan. Pengangkatan 

kepala sekolah saat ini masih tetap sistim top down dalam artian masih ditentukan dari atas. Hal 

ini terjadi karena situasi saat itu masih dianggap darurat. 

 Periode ini tiba saatnya untuk diakreditasi tahap kedua dengan status Disamakan untuk 

kedua kalinya. 

Untuk dapat diakreditasi berikutnya pihak sekolah harus mengajukan permohonan kesedian 

untuk di akreditasi tahap kedua dengan status disamakan untuk kedua kalinya.Pada permohonan 

akreditasi kedua ini harus melampirkan: 

 1. Ijin pendirian sekolah yang lama. 

 2. Ijin operasional. 

 3. Status akreditasi yang lama. 

 4. Denah sekolah yang terbaru. 

 5. Status tanah yang ditempati. 

 6. Daftar guru dan karyawan. 

 7. Daya tampung bagi siswa. 

 8. RAPBS tahun yang lalu. 

 9. Fotokopi pendirian Yayasan Yang bertanggung jawab. 

 10. Persyaratan lain yang mendukung. 

Selanjutnya karena Bpk. Sukatjo Wirjosanjojo mempunyai jabatan rangkap sebagai ketua Majlis 

Dikdasmen Kabupaten, maka kepemimpinan SMU Muhammadiyah 3 Jember diserahkan ke 

Bapak. Drs. M. Basuki Hasanudin. 

PERIODE V 

DRS. BASUKI HASANUDIN  

1996-2003 

Surat Keputusan pengangkatan Drs. M. Basuki Hasanudin oleh Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Propinsi Jawa Timur Nomor : 190 / SKS / III.A / 2.b / 96 tanggal : 26 Oktober 



1996. Terhitung mulai Oktober 1996. Masa kerja yang bersangkutan saat itu 10 tahun sebagai 

PNS. 

 Pada periode ini jumlah siswa ada peningkatan siswa baru yang signifikan dengan adanya 

pembatasan pagu penerimaan bagi sekolah negeri. Kebijakan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa 

Timur yang membatasi penerimaan siswa baru bagi sekolah swasta. Siswa yang tidak 

tertampung disekolah negeri masih diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah swasta. Dengan 

demikian sekolah swasta masih dapat luberan dari SMU Negeri setempat. 

 Keadaan siswa pada saat itu mengalami peningkatan dengan rincian, kelas I = 163, kelas 

II = 121 dan kelas III= 71 orang dan jumlah seluruhnya = 355 orang. Tenaga edukatif 39 orang. 

Ratio perbandingan guru dan murid satu guru untuk 9 siswa. 

 Kenaikan jumlah siswa baru pada periode ini selain adanya perubahan kebijakan 

Depdikbud Propinsi Jawa Timur juga tidak terlepas dari keadaan intern Muhammadiyah dimana 

selalu ada pembaharuan internal mengadakan studi banding ke sekolah sejenis misalnya ke SMU 

Muhammadiyah 2 Pucang Surabaya dan SMU Muhammadiyah Genteng Banyuwangi. 

 Berdasarkan hasil analisa SWOT oleh tim sekolah maka sekolah SMU Muhammadiyah 

Jember, tidak begitu banyak ketinggalan dibanding dengan kedua sekolah unggulan tersebut. 

SMU Muhammadiyah 3 Jember hanya ketinggalan dalam jumlah murid baru. 

 Dari segi sarana dan prasarana, lokasi sekolah tenaga edukatif dan managerial, serta 

faktor pendukung lainya SMU Muhammadiyah 3 Jember masih lebih unggul dari sekolah yang 

kita buat acuan. Sekali lagi bahwa SMU Muhammadiyah 3 Jember hanya ketinggalan dalam 

jumlah siswanya. 

 Besarnya jumlah penerimaan murid baru pada suatu sekolah dipengaruhi bermacam-

macam faktor yang sangat komplek serta berfariatif. Salah satu diantaranya ialah faktor intern 

sekolah itu sendiri, masyarakat dan regulasi yang ada kaitannya dengan kebijakan. 

Yang diambil oleh pemerintah maupun oleh kepala sekolah serta yayasan yang 

membawahinya. Yang tidak kalah pentingnya ialah track record, nama baik serta prestasi yang 

pernah dicapai oleh sekolah yang bersangkutan. 

 Pada periode ini prinsip leadership betul-betul dijalankan dalam artian kita semua bekerja 

sesuai dengan job description, dan kita bekerja sesuai dengan kemampuan dan tempat yang 

cocok. Prinsip the  right man and the right place betul-betul diterapkan. 



 Kepemimpinan Drs. M. Basuki Hasanudin berlangsung sampai dengan tahun ajaran 2002 

/ 2003, yang selanjutnya diserahkan ke Drs. Yakub , M.Si. sampai tahun 2010. 

Perlu diketahui bahwa pada periode ke VI pejabat Kepala Sekolah bukan ditunjuk dari atas akan 

tetapi dipilih oleh dewan guru secara Demokratis. 

 Berikutnya setelah terpilih secara demokratis kemudian oleh Majlis Dikdasmen 

Muhammadiyah Kabupaten  diusulkan ke Pimpinan Wilayah Propinsi Jawa Timur untuk 

dimintakan pengesahan serta terbitnya Surat Keputusan yang definitif yang berlaku untuk jangka 

waktu empat tahun. 

 Pimpinan Daerah Muhammadiyah pada masa itu ialah Bpk. Drs. H. Baharudin Rosyid 

dan Pimpinan Majlis Dikdasmen Kabupaten ialah: Bpk. Drs. H. Yusnan Arigayo,M.Si. 

 

 

PERIODE VI 

Drs.YAKUB, M.Si  

2003-2011 (dua periode) 

Berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi jawa Timur Nomor: 052 / 

Kep / II.4 / D / 2003, tanggal : 24 Januari , Bpk. Drs. Yakub, M.Si diangkat sebagai kepala 

sekolah terhitung mulai 24 Januari 2003 sampai dengan 30 Januari 2007 kurun waktu empat 

tahun. 

Pada periode Bpk. Drs. Yakub, M.Si, sekolah sudah pada tahapan tinggal landas karena 

perangkat administrasi sebagian besar sudah “lengkap” tinggal melengkapi menyesuaikan 

dengan tuntutan format terbaru sesuai dengan akreditasi terbaru. 

 Pada periode ini banyak kebijakan baru yang dilakukan mulai dari sarana dan prasarana 

serta penambahan gedung baru serta kesejahteraan para guru dan karyawan. Pada periode ini 

suasana managerial di SMU Muhammadiyah 3 Jember sangat kondusif baik internal maupun 

eksternal dan kerja sama dengan Yayasan termasuk dengan komite sekolah. Kerja sama ekternal 

selain kita mendatangkan nara sumber dari luar instansi pembinaan siswa baru untuk 

peningkatan disiplin kita mengirimkan siswa baru ke SECABA untuk dilatih PBB sesuai dengan 

tata upacara Siswa selama 3 hari. 

 Semua kegiatan intra sekolah maupun ektra berjalan secara proposional. Peningkatan 

disiplin dalam semua kegiatan, 



Termasuk guru karyawan dan siswa sangat mendapat perhatian dari pimpinan sekolah. 

 Sebagai indikasi dari keberhasilan kebijakan ini ialah presentasi kehadiran siswa guru 

dan karyawan nampak meningkat sampai mencapai 95%. 

 Dari sisi kesejahteraan semua guru dan personil diharuskan untuk membuka rekening di 

BNI guna tunjangan hari tua. Besarnya tunjangan hari tua tidak sama, 

Besarnya sesuai dengann kriteria yang ada. Tabungan ini tidak boleh diambil sebelum 

personil yang bersangkutan pensiun. Namun bagi guru dan personil yang ingin menambah 

besarnya tabungan di BNI masih terbuka kemungkinan yang sangat luas akan tetapi menambah 

dari sakunya sendiri. 

 Jika kita lihat dari jumlah siswa yang ada serta jumlah rombongan belajar yang terdiri 

dari 28 kelas dan jumlah siswa mencapai 1324 orang. Sekolah SMU Muhammadiyah 3 Jember 

termasuk sekolah dengan kategori A. Selain letaknya yang strategis mudah untuk diakses dari 

segala jurusan angkutan umum, juga mempunyai halaman yang lumayan luas dengan fasilitas 

yang lengkap. 

Semua kegiatan PBM dapat disampaikan diruang multi media dan bahan ajar yang 

lengkap. Jumlah tenaga edukatif 53 orang dengan berkualifikasi sarjana dan mengajar sesuai 

dengan bidang spesialisasinya. Tenaga non edukatif 16 orang termasuk satu orang satpam dan 

satu orang penjaga malam. 

 Pada periode ini tiba saatnya untuk mengajukan status Disamakan ketiga kalinya. 

Pengajuan status kali ini berkat dukungan semua pihak yang terkait SMU Muhammadiyah 

mendapat predikat terakreditasi “A”. 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi Jawa Timur 

Nomor: 05 / BASDA / -P / / I /2005. tanggal :25 Januari 2005, SMU Muhammadiyah 3 Jember 

diberi STATUS Akreditasi “A”. 

 Sesuai dengan SK pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah maka Bpk. Yakub,M.Si 

sudah habis masa baktinya yaitu berakhir pada tanggal 30 Januari 2007. 

 Berdasarkan mekanisme yang ada maka kepala sekolah harus melaporkan segala kegiatan 

mempertanggungjawabkan selama kurun waktu empat tahun prestasi kerjanya. Setelah habis 

masa baktinya maka kepala sekolah harus dipilih lagi secara demokratis dan kali ini Bpk. Yakub, 

M..Si dipilih lagi untuk masa bakti kedua kalinya yaitu dengan nomor SK. 211 /Kep / II.4 / D / 

2006.Dan mulai berlaku :22 Januari 2007 sampai 22 Januari 2011. 



 Pada masa kedua kali ini kebijakan yang diambil tidak banyak berbeda dengan 

sebelumnya. Peningkatan disiplin tetap dilaksanakan utamanya dalam rangka pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 Keadaan siswa pada periode ini mengalami peningkatan dengan komposisi: kelas X = 49. 

kelas XI =366 Kelas XII =492 dan jumlah total = 1351 siswa. Jumlah rombongan belajar kelas X 

= 9 kelas ,kelas XI= 8 kelas dan kelas XII= 11 kelas dan seluruhnya 28 kelas. 

 

PERIODE VI 

MOHAMAD ZAENAL MAHFUD, S. PD  

2011-sekarang 

Biodata 

a. NIP/NUPTK  :  5355749651200013 
b. Nama  :  Mohamad Zaenal Mahfud, S. Pd 
c. Tempat Lahir  :  Madiun 
    Tanggal Lahir :  23 Oktober 1971 
d. Agama  :  Islam 
e. Pangkat Terakhir  :   
    TMT Pangkat Terakhir  :   
f.  Pendidikan Terakhir  :  Sarjana Pendidikan 
    Tingkat Pendidikan  :  S-1 
    Fakultas/Jurusan  :  Pendidikan MIPA/ Biologi FKIP 
    Sekolah/Universitas  : Universitas Jember 
    Tahun Lulus  :  1998 
g. Jabatan Terakhir  :  Kepala Sekolah 
h. Alamat Rumah  :  Jl. Nanas X Nomor 4, Patrang, Jember 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Sekolah 

Setiap lembaga pendidikan seperti SMU Muhammadiyah 3 Jember mempunyai visi 

dan misi yang merupakan dasar untuk beraktifitas demi kelangsungan hidup dari suatu 

lembaga. Visi merupakan pedoman bagi suatu lembaga untuk dilaksanakan sesuai dengan 

kemampuan yang ada dengan kondisi setempat. Sedangkan misi merupakan penjabaran 

yang aplikabel dari visi. 

a. VISI 

Dengan iman dan taqwa kami siap berorientasi dan berkompetisi 



b. MISI 

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan 

2. Meningkatkan kualitas ketrampilan membaca Al-quran. 

3. Meningkatkan tertib pelaksanaan ibadah. 

4. Menumbuhkan semangat profesional guru. 

5. Melaksanakan perbaikan sistem pembelajaran. 

6. Menciptakan kultur disiplin guru, karyawan dan siswa.  

7. Meningkatkan kualitas akademik pada siswa. 

8. Meningkatkan kualitas aktif berbahasa inggris, bahasa arab, dan kertampilan komputer. 

9. Meningkatkan kualitas kebangsaan melalui ketrampilan PASKIBRA. 

10. Mendorong siswa untuk mengetahui potensi dirinya. 

11. Memberdayakan perpustakaan dan meningkatkan minat membaca. 

12. Memberdayakan laboratorium IPA, Bahasa, Elektronik agar siswa dapat mengaplikasikan 

teori kedalam praktek. 

14. melaksanakan bimbingan konseling secara efektif agar siswa dapat tumbuh berkembang 

sesuai dengan kemampuannya. 

15. Melaksanakan bimbingan karier secara efektif dan efisien mampu menganalisa 

memprediksi kesempatan kerjayang akan datang. 

16. Mengoptimalkan pelaksanaan ekstra kurikuler sesuai dengan bakat dan minat. 

17. Mengoptimalkan Komite Sekolah dalam rangka ikut membantu berhasilnya tujuan 

pendidikan secara umum. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1.4.1 Tujuan  

Kegiatan PPL ditekankan kepada pembentukan calon guru yang tidak hanya mampu 

mengajar materi pelajran, melainkan guru juga harus mampu menjadi seorang pendidik 

yang memberikan nilai-nilai moral, dan mempunyai wawasan yang luas serta keilmuan 

yang tinggi. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PPL adalah: 

1. Untuk membentuk pribadi calon endidik yang profesional, maksudnya agar mahasiswa 

S1 FKIP Universitas Muhammadiyah Jember menjadi seorang pendidik yang terampil, 



seorang pendidik yang memiliki seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap yang cakap 

serta tepat dalam penyelenggaraan dan pengajaran di sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Untuk mencetak guru yang sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 

3. Untuk mengenal prosedur pengolahanyang baik menyangkut segi edukatif maupun 

admnistratif. 

 

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam Program Pengalaman Lapangan  

(PPL) adalah: 

1. Mengenal secara cermat lingkungan fisik, administratif dan akademik serta sosial 

psikologi sekolah dan mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk 

mengingat materi pelajaran yang disampaikan. 

2. Menguasai berbagai keterampilan mengajar baik yang diperoleh dibangku kuliah secara 

teori maupun pengaplikasiannya di lingkungan sekolah secara nyata. 

3. Menerapkan berbagai keterampilan professional keguruan secara utuh dan terpadu 

pada situasi nyata serta mampu mengembangkan minat dan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran khusus dalam mata pelajaran Biologi. 

4. Mampu mengembangkan jiwa sosial di lingkungan sekolah 

5. Mampu mengembangkan keterampilan dasar mengajar secara nyata di dalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung. 

6. Meningkatkan kreativitas guru dalam memilih, menyesuaikan dan menggunakan 

strategi pembelajaran yang sinkron dengan tujuan pembelajaran. 

7. Menarik kesimpulan dari pembelajaran dan memberikan aplikasi atau saran yang sesuai 

dengan pokok bahasan yang menjadi topik pembelajaran. 

 

1.4.2 Sasaran Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)  

 Sasaran yang ingin dicapai adalah mencetak pribadi calon ppendidik yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan tingkah laku yang diperlukan bagi 

profesinya, cakap dalam menyelenggarakan kependidikan dan pengajaran di sekolah 

maupun di luar sekolah. Sedangkan objek dari pelaksanaan program PPL adalah SMA 

Muhammadiyah 3 Jember. 

 

 



1.5  Program Sekolah 

1.5.1  Program Jangka Pendek 

a. Penerapan kurikulum 2004 dan KTSP 

b. Pemantapan jurusan siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. 

Diantaranya terdapat 3 jurusan yang menjadi pilihan siswa, yaitu IPA, IPS dan Bahasa. 

Untuk mengklasifikasikan siswa dalam suatu jurusan, didasarkan atas beberapa 

pertimbangan, yaitu: 

1. Siswa harus mengikuti program penelusuran bakat siswa, melalui 

tes bakat dan intelegensi. 

2. Kemampuan akademis siswa yang dilihat dari daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran yang berlangsung di dalam kelas. 

3. Saran dan kemauan dari siswa. 

4. Keinginan dari orang tua 

1.5.2 Program Jangka Menengah 

a. Perawatan dan pengadaan bangunan dan fasilitas, antara lain:  

1. Perbaikan kursi dan meja siswa 

2. Perbaikan bangku dan kursi guru 

3. Perbaikan ruang kelas 

4. Pengadaan kamar mandi untuk siswa putra 

5. Perbaikan koperasi dan kantin siswa 

6. Perbaikan mesin fotokopi untuk melayani kebutuhan siswa dan 

sekolah 

7. Perawatan jalan masuk 

8. Pengadaan pagar depan 

9. Pengadaan ruang multimedia, studio musik dan laboratorium IPS 

b. Peningkatan sarana pendidikan, antara lain: 

1. Pengadaan Laptop dan LCD 

2. Pengadaan Perpustakaan Sekolah 

3. Pengadaan Komputer 

4. Pengadaan Buku-Buku yang sesuai dengan KTSP 2007 

1.5.3 Peningkatan mutu 



1. Dengan memberikan pelajaran Bahasa Inggris pada siswa dalam bentuk kegiatan 

MEC (Muhammadiyah English Course) yang wajib diikuti oleh siswa kelas X dan XI. 

Selain itu, juga terdapat Sunshine yang diikuti oleh siswa kelas XI yang memiliki minat 

dan kemampuan khusus pada Bahasa Inggris. 

2. Perekrutan Guru yang profesional. Dengan memberikan pelatihan ketrampilan pada 

guru, melalui MGMP, workshop, berbagai pelatihan-pelatihan terkait profesionalisme 

guru dan mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai seminar maupun penataran. 

3. Peningkatan disiplin pada siswa, guru dan seluruh karyawan melalui penerapan 

disiplin. 

4. Peningkatan mutu layanan, antara lain: 

a. Dari guru kepada siswa dan wali murid 

b. Dari tenaga administrasi kepada siswa, guru dan masyarakat 

c. Meningkatkan pelayanan tenaga administrasi, melalui penataran dan pelatihan 

khusus. 

d. Meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan karyawan melalui pendekatan Pegawai 

Negeri, yaitu: gaji pokok, tunjangan fungsional, struktur tunjangan pengabdian, 

kelebihan jam mengajar, tabungan, pensiun, transport, menaikkan gaji guru tiap dua 

tahun sekali secara berkala,  mengikutsertakan guru dalam asuransi kecelakaan 

(kerjasama pihak sekolah dengan pihak Asuransi Jasa Raharja) dan memberdayakan 

koperasi sekolah 

e. Meningkatkan kesejahteraan warga sekolah 

f. Dengan ditunjuknya petugas khusus untuk mengelola Koperasi Siswa supaya bisa 

mengelola secara professional 

g. Pembinaan Kesiswaan melalui OSIS 

h. Dengan melakukan kaderisasi secara periodik pada seluruh anggota OSIS beserta 

kegiatan siswa dan pada siswa 

i. Pembinaan Ekstra Kurikuler 

Berikut merupakan Ekstra Kurikuler yang menjadi prioritas, yaitu: 

a) Baca Tulis Al-Qur’an 

b) Bahasa Inggris 

c) Tapak Suci 



 

 Berikut merupakan Ektra Kurikuler binaan lainnya, yaitu: 

a) Sepak Bola 

b) Bola Voli 

c) Bola Basket 

d) Teater 

e) Pecinta Alam (PA) 

f) Palang Merah Remaja (PMR) 

g) Paskibraka 

h) KIR (Karya Ilmiah Remaja) 

i) Komputer 

j) Bahasa Arab 

k) Bahasa Jepang  

l) Bulu Tangkis 

1.5.4 Program Jangka Panjang 

a. Pembelian tanah yang berdekatan dengan lokasi sekolah 

b. Mengikutsertakan guru-guru yang memenuhi syarat untuk sertifikasi tenaga 

kependidikan 

 

 

1.6 Permasalahan yang dihadapi 

1. Kesadaran dari wali murid. 

2. Terbatasnya anggaran sekolah. 

3. Motivasi tenaga pendidik yang relatif kurang. 

4. Motivasi siswa untuk belajar secara efektif relatif kurang. 

5. Pembinaan dari dinas pendidikan yang masih relatif kurang. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR DI KELAS 

2.1 Kondisi siswa 

2.1.1 Analisis SWOT 

Alanilis SWOT adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan juga  ancaman dari suatu kelas. Dengan adanya analisis ini yang 

dilakukan pada kelas tertentu, diharapkan kelas tersebut bisa meningkatkan kekuatan yang 

dimilikinya dan membenahi kelemahan yang ada, bagaimana memanfaatkan peluang yang 

dimiliki sebaik mungkin dan mengambil langkah dalam menghadapi ancaman.Serta 

menjadikan kendala sebagai peluang untuk memperbaiki keadaan. 

Analisis SWOT adalah singkatan dari kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), 

peluang (Oppurtunity), dan ancaman (Treat) dalam suatu kelas. Dengan mengetahui suatu 

kelas , diharapkan ada langkah-langkah lebih lanjut agar sekolah tersebut dapat mencapai 

tujuan yang terdapat pada visi dan misi sekolah. 

2.1.2 Kekuatan Kelas X3 

• Tingkat kedisiplinan cukup baik 

• Selalu memperhatikan guru saat pelajaran berlangsung 

• Siswanya selalu aktif dalam KBM 

• Mempunyai keberanian mental yang cukup tinggi dan keingintahuan yang tinggi 

sehingga siswa sangat antusias bertanya 

• Kebersihan kelas terjaga sehingga KBM dapat berjalan nyaman 

• Sebagian besar siswa sudah menciptakan situasi yang kondusif selama KBM 

• Ketertiban siswa saat mengerjakan tugas baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

2.1.3 Kelemahan Kelas X3 



• Ada beberapa siswa yang pasif, masih belum berani mengeluarkan pendapatnya 

(bertanya) untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

• Ada beberapa siswa yang masih main HP waktu pelajaran berlangsung 

• Siswa kurang banyak membaca. 

• Ada beberapa siswa yang menyebabkan kondisi kelas menjadi ramai 

• Beberapa siswa ada yang sering tidak masuk saat KBM 

 

2.2 Sarana Dan Prasarana Penunjang KBM 

2.2.1 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik SMA Muhammadiyah 3 Jember meliputi keberadaan gedung sekolah 

yaitu: ruang kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Guru, Ruang BP, Ruang Kurikulum, Ruang 

Kesiswaan, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, dan Lain-lain. yang akan 

dijelaskan dibawah ini: 

1. Gedung SMU MUHAMMADIYAH 3 JEMBER 

SMA Muhammadiyah 3 jember berada di Jl. Mastrip No.03 Jember. SMA 

Muahmmadiyah 3 Jember memiliki gedung yang megah dan beberapa diantaranya 

relatif baru. 

2. Ruang Kelas 

Ruang kelas di SMA Muhammadiyah 3 Jember ditata dengan baik, misalnya 

perthatian terhadap fentilasi, dan kebersihan kelas. Ruang kelas di SMA 

Muhammadiyah 3 banyak sekali sekitar 30 kelas masing-masing yaitu: Kelas 1 ada 8 

ruang, kelas II ada 8 ruang dan Kelas III ada 11 ruang. Tiap 1 ruang berkapasitas 50-54 

tempat duduk dengan jumlah siswa 45-50 siswa. Di depan tempat duduk siswa terdapat 

1 meja dan kursi Guru, papan tulis whiteboard.di setiap kelas dilengkapi juga dengan 

gambar pahlawan, ayat-ayat alqur’an sebagai motto, gambar burung Garuda pancasila, 

presiden dan wakil presiden, struktur organisasi kelas, daftar piket, jadwal pelajaran dan 

tatatertib sekolah. 

3. Perpustakaan  

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 3 Jember sebagai sarana atau media 

membaca siswa dikelola dengan baik, secara umum perpustakaan tersebut dalam 

keadaan baik walaupun ruangannya kurang luas bila dibandingkan dengan jumlah 



pengunjung tiap harinya. Koleksi bukunya antara lain buku paket kelas I sampai kelas 

III, buku pengetahuan umum, dan buku bacaan. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan 

meja untuk membaca, kursi, rak, catalog, lemari buku tempat menyimpan koleksi 

perpustakaan dan perlengkapan yang mendukung lainya. Jumlah buku diperpustakaan 

SMA Muhammadiyah 3 Jember sekitar 13182 buku 

Prosedur pengadaan buku tersebut diperoleh dari antara lain: 

a. Diperoleh dari siswa setiap akhir tahun 

b. Diperoleh dari bantuan pemerintah 

c. Diperoleh dari pembelian sekolah 

d. Diperoleh dari hadiah 

e. Diperoleh dari penerbit 

adapun  prosedur peminjaman buku yaitu maksimal 1 minggu jika terlambat 

mengembalikan diberi denda perharinya Rp. 200. Peminjaman maksimal 2 buku, untuk 

buku paket siswa, siswa diperbolehkan meminjam satu semester. 

4. Ruang Guru 

SMA Muhammadiyah 3 Jember juga menyediakan ruang khusus untuk para 

guru. Letaknya didepan lapangan di bawah masjid, diruang guru ini terdapat meja, kursi 

dan almari guru. Disamping itu juga terdapat papan pengumuman, daftar guru dan 

karyawan SMA Muhammadiyah 3 Jember, tatatertib guru dan lain-lain. Sedangkan dari 

segi pemanfaatnya, setiap hari lebih dari 63 orang guru hadir dan memanfaaatkan 

ruangan tersebut sebagai tempat persiapan mengajar. Ruangan ini juga digunakan oleh 

para guru, waka. Kurikulum dan waka, bendahara. 

5 Ruang BP dan Waka Kesiswaan 

Ruang BP, waka. kesiswaan berada berdekatan yang terletak disebelah kelas III 

IPS 4 dan terletak dibawah masjid. Untuk ruangan BP dan Waka. Kesiswaan masing-

masing dilengkapi dengan kursi guru, serta kursi untuk siswa, papan pembagian tugas 

dan struktur organisasi BP ruang tersebut delengkapi juga dengan almari, kalender dll. 

Untuk kasus yang ditangani di BP adalah seputar permasalahan siswa yang berhubungan 

dengan kelancaran dan ketertiban dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Diruangan 

ini juga disediakan meja dan kursi untuk menerima tamu yang ada hubungannya dengan 

masalah BP dan Waka. Kesiswaan. 



6. Ruang Waka. Kurikulum 

Ruang Waka. Kurikulum berada jadi satu dengan ruang guru dengan alasan agar 

mudah dalam mengkoordinir yang berkaitan dengan masalah kurikulum. Di tempat 

Waka. Kurikulum terdapat sebuah meja, kursi, komputer dan almari yang berisi 

kumpulan perangkat mengajar, silabus dan dokumen penting lainnya. Didinding terdapat 

tata tertib guru, pembagian jumlah mengajar, jadwal pelajaran, jadwal guru piket dan 

lain-lain. 

7.  Ruang OSIS 

Ruang OSIS berada di sebelah kelas III IPA.1. Diruang tersebut terdapat satu 

meja dan kursi untuk Pembina, 1 meja dan 2 kursi utuk siswa dan 1 almari. Ruang 

tersebut digunakan untuk oleh guru dan siswa yang tergabung dalam OSIS untuk 

mengkoordinasi semua kegiatan OSIS. 

8.  Kamar Mandi / WC 

SMA Muhammadiyah 3 Jember mempunyai 10 kamar mandi yang terdiri dari 

masing-masing 2 untuk guru, dan 8 kamar untuk siswa dan siswi.  

9. Koperasi Sekolah 

Ruang koperasi sekolah terletak bersebelahan dengan kelas XI IPA 1 Setiap 

harinya koperasi tersebut menjual makanan ringan dan minuman serta peralatan sekolah 

yang dibutuhkan oleh siswa seperti: buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, dan lain-

lain. Setiap harinya Koperasi Sekolah melakukan transaksi penjualan kurang lebihnya 

Rp. 100. 000,- 

10. Lapangan Olahraga 

SMA Muhammadiyah 3 Jember mempunyai lapangan yang luas, dan telah 

disediakan pula lapangan basket yang sisanya bisa untuk digunakan sebagai lapangan 

sepak bola. 

11. Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah berada disebelah ruang guru dipisahkan dengan dinding. 

Di ruang kepala sekolah terdapat satu meja, kursi dan brankas untuk menyimpan 

dokumen kepala sekolah. Juga terdapat meja dan kursi yang berguna untuk menerima 

tamu kepala sekolah. Diatas meja terdapat sebuah pesawat telepon dan didinding 



terdapat papan agenda Kepala Sekolah untuk memudahkan mengingat jadwal yang 

harus dilaksanakan. 

12. Ruang Tata Usaha (TU) 

Ruang TU berada didepan ruang guru keduanya dipisahkan oleh dindang, 

diruang ini terdapat satu meja dan kursi untuk Kepala TU, empat meja dan kursi untuk 

karyawan yang lainya, tiga meja dan kursi untuk tiga unit computer, satu printer dot 

matrix dan satu printer ink jet, empat almari untuk menyimpan arsip / data: buku surat 

masuk, buku surat keluar, buku informasi guru dan karyawan, buku jumlah siswa dan 

lain-lain. 

13. Ruang Laboratorium IPA 

Ruang laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Jember memiliki tiga ruang 

laboratorium yang berbeda, yaitu ruang lab. untuk mata pelajaran Biologi, Fisika, dan 

Kimia. Lab. Biologi  berada diantara kelas XI IPS 1 dan tempat fotocopy, lab. Fisika 

bersebelahan langsung dengan kelas XI IPA 1, dan lab. Kimia berada disebelah utara XI 

IPS 1 . masing-masing ruang lab. berisi alat-alat peraga untuk masing-masing bidang 

studi IPA dan terdapat TV juga OHP sebgai sarana pembelajaran.  

14. Ruang Komputer / Laboratorium Media 

Ruang laboratorium komputer berada dilantai 3, di atas masjid putri dan 

disebelah XI IPS 3. Lab. Komputer ini terdiri dari lima belas unit komputer, digunakan 

sebanyak satu minggu sekali karena masa operasinya masih belum optimal. Ruangan ini 

juga terdapat satu meja dan kursi untuk tutor serta satu whiteboard. Yang pembagian 

untuk masing-masing unit digunakan oleh dua siswa. 

15 Ruang Laboratorium Bahasa 

Ruang laboratorium bahasa bersebelahan langsung dengan kelas XI1 IPS 1. 

Laboratorium Bahasa yang mempunyai 48 unit audio lingual. 

16 Tempat Parkir 

SMA Muhammadiyah 3 Jember memiliki dua tempat parkir yaitu untuk siswa 

dan guru. Pembagian tempat parkir yaitu sepeda diletakkan disebelah lapangan kurang-

lebihnya menampung 500 sepeda dan tempat parkir untuk guru diletakkan diantara kelas 

XI IPA 1 dan kantor guru yang menampung kurang lebihnya 20 sepeda motor. Dan 

sepeda siswa harus ditata dengan rapi. 



17  Masjid 

Di SMA Muhammadiyah 3 Jember terdapat 2 masjid yaitu masjid  untuk putri 

yang terletak di lantai dua diatas ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang BP. Untuk 

Masjid Putra berada dilantai tiga di atas kelas X, bersebelahan dengan kelas XI IPS1.  

2.3 Uraian Pelaksanaan KBM dan Kendala Kendala Yang Dihadapi Serta Solusinya 

Pengalaman Langsung Selama PPL 

Sesuai dengan program yang telah dicantumkan pada agenda PPL, praktikan mengadakan 

observasi secara langsung dengan lingkungan sekolah dan warga sekolah. Seperti Kepala 

Sekolah, Guru Pamong, dan terutama dengan siswa yang akan diajar. Sebelum praktikan 

mengajar di kelas, praktikan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan guru pamong 

untuk membahas materi akhir yang diajarkan, buku acuan yang dipakai, jadwal pengajar, 

dan konsultasi perangkat pembelajaran.  

Guru Pamong membimbing praktikan dalam hal sebagai berikut: 

a. Merancang kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan: 

� Urutan materi pelajaran dan strategi pembelajaran 

� Alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan materi pelajaran 

� Evaluasi pembelajaran yang meliputi lama waktu ulangan, bentuk soal, cara penskoran 

dan analisis ulangan harian. 

� Teknik mengajar dan menghadapi siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

� Variasi penampilan praktikan dalam penyampaian materi. 

b. Pembuatan perangkat pembelajaran yang meliputi: 

� Program Semester  

� Satuan Pelajaran  

� Silabus 

� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

� Soal  Ulangan 

� Analisis Ulangan  

� Sistem penilaian  

c. Memperbaiki penampilan praktikan dalam kegiatan belajar mengajar 

d. Memberi umpan balik dalam penyajian teori 

e. Pembuatan media pembelajaran  

f. Keterampilan pengelolaan kelas 



Dosen Pembimbing memiliki kewajiban  membimbing praktikan dalam hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Membimbing praktikan secara individual dalam perencanaan kegiatan selama Program 

Pengalaman Lapangan 

b. Merevisi kesalahan- kesalahan dalam pembuatan laporan kegiatan pada kegiatan Program 

Pengalaman Lapangan (PKL) 

c. Memperbaiki penampilan praktikan dalam mengajar, mengadakan diskusi dan konsultasi 

dengan praktikan yang dibimbingnya 

d. Memberi umpan balik dalam penyajian materi  

e. Membimbing dalam membuat perangkat pengajaran  

 

Kepala Sekolah membimbing praktikan dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Membimbing dalam merencanakan dan merencanakan acara orientasi 

b. Membimbing dalam koordinasi kegiatan bimbingan dan pengelolaan sekolah 

c. Membimbingan dalam memecahkan masalah yang dihadapi praktikan di sekolah 

d. Mengesahkan laporan-laporan praktikan dan  menentukan hasil penilaian akhir. 

 

 

Dalam pelaksanaan PPL telah diperoleh pengalaman baik dari kondisi fisik maupun 

non-fisik yang tertera di atas. Pengalaman fisik yaitu dengan terjun langsung ke tempat 

sasaran baik sebagai guru praktek maupun sebagai tenaga pembantu guru-guru disekolah. 

Selain itu juga mendapat berbagai pengalaman non fisik yaitu  diperolah pada saat 

pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas baik mengunakanan media dan laboratorium 

yang digunakan sebagai fasilitas proses belajar mengajar di mana dalam pelaksaaannya 

tersebut  sebagai pengajar juga harus mempunyai kesiapanan agar proses belajar mangajar  

dapat berjalan dengan sempurna dan dapat menjadikan siswa yang berpotensi, tetapi dalam 

proses belajar mengajar tersebut memiliki kendalan dan hambatan namun sebagai pendidik 

yang profesional juga harus dapat mengatasi permasalahan dengan sebaik mungkin. 

2.3.1 Pengalaman Mengajar 

Pengalaman dalam proses belajar mengajar  yang diperoleh  di sekolah adalah dilihat 

dari kondisi kelas yaitu pada kelas X 3 mempunyai kondisi kelas yang jumlahnya relatif 



banyak  yaitu berjumlah 40 siswa, sehingga dalam proses belajar mangajar (KBM) adanya 

timbal balik dan interaksi siswa dengan pendidik yang lancar, namun ada beberapa hal yang 

dialami dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Selama PPL di SMA Muhammadiyah 3 Jember di kelas X3  proses pelaksanaan 

belajar mengajar dilaksanakan selama 6 minggu yaitu 6 kali pertemuan dimana pelaksanaan 

tersebut pertama kali dilakasanan pada minggu kedua bulan November, dan pada 

pelaksanaan alokasi waktu mengajar yang dibutuhkan 2 X 45 menit dalam seminggu. Pada 

proses kegitan belajar mengajar (KBM) guru pamong mengantarkan guru praktek untuk 

diperkenalkan kepada siswa X3, memberikan motivasi, saran serta kritikan agar dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. 

 

Kritik dan saran yang di dapat dari guru pamong : 

Kritik 

Dalam pelaksanaan pembelajaran suara sudah mendukung tetapi 

pengorganisasian kelas belum bisa maksimal karena ada beberapa siswa yang 

terlambat masuk ke kelas. Dikarenakan jam pelajaran berada di awal yaitu pukul 6.30 

WIB. Sehingga pembelajaran sedikit terganggu dengan adanya siswa yang terlambat.   

Saran 

Saran yang diperoleh dalam kegiatan proses belajar mangajar yaitu dalam 

pelaksanaan proses belajar mangajar sebelum dimulai terlebih dahulu harus membuat 

kontrak belajar antara guru dengan siswa. Sehingga guru dan siswa sama-sama bisa 

melaksanakan peraturan yang telah disepakati melalui kontrak belajar. 

2.3.2 Penggunaan Media 

Kegiatan proses belajar mangajar (KBM) dapat berjalan dengan baik selain ada 

faktor dari siswa dan kondisi kelas juga dibutuhkan media pembelajaran  yang berkualiatas 

untuk mendukung kelancaran pembelajara di kelas. 

SMA Muhammadiyah 3 Jember memiliki kelengkapan media yang cukup, untuk 

mendukung  pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran biologi diantaranya OHP, 

Televisi, DVD, LCD, Charta dan berbagai bentuk-bentuk organ yang menyusun tubuh 

manusia. Tetapi media tersebut jumlahnya juga terbatas jika dibandingkan dengan jumlah 

kelas yang ada, sehingga apabila akan mamakai media harus konfirmasi terlebih dahulu, 



oleh karena itu pemakaian tidak dapat maksimal karena jika sudah dipakai oleh kelas lain 

maka sudah tidak dapat menggunakannya lagi dan harus memiliki alternatif lain untuk 

mendukung proses pembelajaran di kelas. 

Media merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di 

kelas tanpa media suatu pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal dan efektif selain 

itu, dengan menggunaan media maka siswa akan lebih termotivasi dan mereka akan lebih 

tertarik dan antusias dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam pelaksanaan 

kegiatan PPL yang berjalan selama 6 kali pertemuan menggunakan beberapa media yang 

sangat bervariasi mulai dari yang paling sederhana  yaitu charta dan gambar, media 2 

dimensi sampai pada media yang menggunakan LCD. 

Dalam penggunaan media juga harus disesuaikan dengan metode yang dipakai dan 

skenario pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya berdasarkan RPP yang akan 

dilaksanakan, yaitu dimana pelaksanaan PPL selama 6 minggu. Guru praktek  melakukan 

kegitan belajar mengajar di kelas X3 selama 6 kali petemuan dengan materi pokok kingdom 

protista dan kingdom fungi. 

Pada materi kingdom protista, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas 

menggunakan beberapa media, dimana kingdom protista ini pelaksanaanya dilakukan 

selama 2 kali pertemuan penguasaan materi dan satu pertemuan ulangan harian. Pada 

ulangan harian terdapat 17 siswa yang belum mencapai standart kompetensi. Namun untuk 

menuntaskan Ulangan Harian tersebut maka 17 siswa tersebut diberi tugas tambahan.   

Pada materi kingdom fungi, proses kegiataan belajar mengajar (KBM) di kelas dan 

di luar kelas. Pelaksanaan selama 3 kali pertemuan, pertemuan pertama dengan memberikan 

materi secara keseluruhan dan penugasan proyek observasi industri tape dan tempe dengan 

tujuan agar siswa dapat memperoleh pengalaman langsung. Hasil observasi siswa 

didokumentasikan dan dikumpulkan dalam bentuk makalah. Pada pertemuan kedua 

pembahasan materi kingdom fungi kegiatan pembelajaran dengan mereview materi dan 

pengumpulan tugas. Kemudian pada pertemuan terakhir dengan memberikan kisi-kisi Ujian 

Akhir Semester Ganjil dan latihan soal Ujian Akhir Semester Ganjil.  

2.3.3 Kesiapan 

Dalam proses kegiatan belajar mangajar (KBM) banyak yang harus dipersiapkan 

selain dari mental guru, juga harus menyiapkan beberapa perlengkapan mengajar 



diantaranya silabus,  program semester ganjil,  program tahunan dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) serta persiapan media yang akan digunakan dalam KBM. 

Penyususnan RPP yang akan  dibuat yaitu harus disesuaikan dengan silabus dimana 

di SMA Muhammadiyah 3 Jember kelas X3. Guru pamong telah menyediakan silabus dan 

perangkat pembelajaran sehingga guru PPL harus menyesuaian dengan RPP yang akan 

dibuat. Sebelum pembelajaran di kelas terlaksana RPP harus terselesaikan terlebih dahulu 

dan meminta tanda tangan kepala sekolah dan guru pamong sendiri sebagai tanda RPP telah 

dibuat dan disetujui untuk mengajar di kelas yang telah ditentukan yaitu di kelas X3. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar juga harus mempersiapkan pengetahuan 

materi, dimana sebagai pengajar harus meguasai materi dengan sebaik mungkin agar proses 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, lancar dan efektif. Dan diharapkan 

tanpa kendala serta siswa dapat senang dan yang paling penting siswa dapat mengerti serta 

mencerna apa yang telah kita terangkan dan penggunaan media harus benar-benar 

jelas.sehingga dengan beberapa hal di atas maka pembelajaran di kelas akan lebih efektif 

sehingga hasilnya akan memuaskan, utamanaya  hal itu dapat dilihat dari hasil evaluasi yang 

dilakukan setiap akhir materi. 

2.3.4 Kendala 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar selama  + 2 bulan dan dengan 6 kali 

pertemuan kendala yang dihadapi banyak terjadi terutama pada siswa dimana karena jumlah 

siswa yang relatif banyak. Di kelas X3 jumlah siswanya 40 siswa dan mereka sangat aktif  

bertanya. Saat KBM siswa banyak  berbicara sehingga terkadang sangat sulit untuk 

mengontrol dan mengkoordinir kelas agar bisa menerangkan dan menjelaskan secara 

maksimal karena mereka terkadang bicara sendiri dan tidak dapat dipungkiri mereka masih 

sering bertukar pendapat dengan temannya sehingga terkadang ada yang bertengkar. Ada 

beberapa kendala yang lain pada pelakasanaan pembelajaran yang mengganggu kelancaran 

KBM dimana mereka terkadang waktu ulangan harian masih bekerja sama dengan siswa 

yang lain bahkan terkadang masih ada yang nyontek sehingga hasilnya kurang valid. Dan 

yang paling menganggu selama proses pembelajaran berlangsung masih terdapat siswa yang 

main HP sendiri sehingga mereka tidak dapat fokus pada materi yang diterangkan oleh guru. 

2.3.5 Solusi 



Dalam menghadapi anak-anak yang sangat aktif adalah dengan membuat kontrak 

belajar sebelum kita mengajar misalnya dengan memberi dispensasi 15 menit tidak ada 

dianggap tidak hadir tapi mereka dapat mengikuti pelajaran hanya tidak dapat absen, dan 

yang dilakukan oleh praktikan  yaitu  dengan membuat kontrak jika ada pertanyaan dari 

salah satu siswa guru tidak menjawab tapi dilemparkan terlebih dahulu pada temannya 

sehingga dengan itu diharapkan akan ada interaksi dikelas dan dengan itu maka keadaan 

tidak akan pasif dan tidak membosankan. Karena dalam hal ini menemukan jawaban lebih 

penting dari pada hanya sekedar jawaban yang langsung diberikan oleh guru dengan mereka 

mendapat proses penemuan yang panjang dengan jawaban pertanyaan tersebut maka meraka 

akan lebih ingat akan jawaban tersebut dan akan lebih paham akan materi yang disajikan 

oleh guru.Sehingga siswa bukan menghafal konsep tetapi menemukan konsep dengan tujuan 

agar pembelajaran biologi dapat bermakna.  

Pada siswa yang mengikuti ujian tetapi mendapat nilai di bawah rata-rata maka 

mereka diwajibkan mengikuti remidi. Pelaksanaan remidi dilakukan dengan cara 

memberikan penugasan. Hal ini disebabkan karena terkendala waktu yang berdekatan 

dengan pelaksanaan Ujian Akhir Semester. Penugasan yang diberikan adalah dengan 

membuat kliping tentang protista kepada siswa yang belum mencapai nilai Kriteria  

Ketuntasan Minimal (KKM). Selain itu pada saat pelasanaan Ulangan Harian terdapat 2 

siswa yang tidak mengikuti UH. Namun kondisi tersebut dapat diatasi dengan mengadakan 

ulangan susulan di luar jam pelajaran.  Sedangkan pada materi kingdom fungi belum 

diadakan evaluasi namun evaluasi diganti dengan penugasan proyek dengan mendatangi 

industri produk olahan yang memanfaatkan jamur seperti industri tape dan tempe. 

Penugasan dilakukan dengan dibentuk kelompok besar 1 kelompok beranggotakan 10 orang 

sehingga diharapkan dapat membentuk keterampilan skill siswa dalam berkelompok dan 

melatih keterampilan proses sains dengan terjun ke lapangan. 

 

BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Selama praktikan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan, dapat disimpulkan 

bahwa SMU Muhammadiyah 3 Jember merupakan suatu sekolah swasta yang memiliki 



perkembangan yang cukup pesat dalam 29 tahun terakhir. Disamping itu, SMU Muhammadiyah 

3 Jember juga dapat menunjukkan eksistensinya ditengah banyaknya SMU-SMU lain yang juga 

berkualitas. Hal ini terlihat dari segi kuantitas maupun kualitas yang telah dicapai oleh SMU 

Muhammadiyah 3 Jember. Selain itu,  SMU Muhammadiyah 3 Jember  tidak hanya memupuk 

potensi akademis peserta didik namun juga berupaya memberikan asupan-asupan moral dan 

agama. Sehingga, tidak diragukan lagi bahwa SMU Muhammadiyah 3 Jember merupakan suatu  

lembaga pendidikan yang menghasilkan kalangan terpelajar sebagai aset bagi kepemimpinan 

ummat dan bangsa di masa mendatang. 

Dari kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2011 di SMA 

Muhammadiyah 3 Jember, yang telah dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai tanggal 1 

November 2012 sampar 31 Desember 2012. Dapat disimpulkan bahwa : 

A. Kondisi Fisik Sekolah 

1. Gedung sekolah secara umum sudah mendukung untuk pelaksaan kegiatan belajar 

mengajar, tetapi perlu diadakannya penambahan kelas yang sekarang masih dalam 

tahap renovasi. 

2. Penggunaan laboratorium IPA kurang efektif dan pengelolaan laboratorium perlu 

ditingkatkan. Karena masih belum lengkap peralatan laboratoriumnya.  

3. Ruang perpustakaan sekolah kondisinya cukup baik, tetapi ruangannya perlu 

diperluas lagi sehingga dapat menampung siswa yang berkunjung ke perpustakaan 

dan tata letak buku perlu diperbaiki. 

4. Penggunaan masjid sudah cukup baik dan kondisinya sudah terpelihara. 

5. Koperasi sekolah sudah cukup baik dan bersih. 

6. Sebagian besar guru merupakan tenaga professional karena rata-rata pendidkan 

terakhir S-1. Namun untuk mata pelajaran tertentu jumlah guru masih perlu 

ditambah. 

7. Prestasi akademik dan Non-Akademik SMA Muhammadiyah 3 Jember sangat 

membanggakan. 

8. Kegiatan Ektra sekolah sangat efektif tanpa menganggu kegitan pembelajaran. 

B. Kondisi Non Fisik 

1. Kondisi sekolah terjaga dengan baik dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 



2. Hubungan sekolah dengan masyarakat terjalin denan baik dan saling mengisi yaitu 

sekolah berusaha menjaga citra baik sekolah di depan masyarakat dan masayarakat 

berlomba-lomba untk menyekolahkan putra-putrinya di SMA Muhammdiyah 3 

Jember. 

3. Tata tertib secara umum sudah dipatuhi, baik oleh siswa, guru, karyawan dan 

kepala sekolah. 

4. Kegiatan belajar mengajar berlangsung sangat kompetitif antar siswa baik dalam 

satu kelas maupun antar kelas. 

5. Kegiatan bimbingan dan konseling sudah berlangsungdengan baik karena ditunjang 

dengan tersedianya tenaga ahli yang memadaidan kerja sama dari pihak untuk 

menyelesaikan berbagai macam permasalahan siswa. 

 

C.  Rekomendasi 

Sesuai dengan pengalaman praktikan selama pelaksanaan program PPL. Maka 

kami berharap SMU Muhammadiyah 3 Jember dapat terus berkembang  dan tidak hanya 

berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas siswa-siswi SMU Muhammadiyah 3 

Jember, tetapi juga dalam bidang ektrakurikuler sehingga dapat memupuk kreativitas 

siswa-siswinya. 

 

3.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan agar PPL dapat berjalan dengan lancar yaitu hendaknya 

seagala persiapan sebelum mengajar perlu dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. 

Saat observasi hendaknya benar-benar memperhatikan dan mengenali kondisi kelas dan siswa-

siswinya. Bersikap secara adil dan layaknya seperti guru yang membimbing dan mendidik 

dengan benar dan yang paling penting adalah memberikan apersepsi yang berhubungan dengan 

materi agar siswa tidak bosan akan materi yang disajikan oleh guru misalnya masalah penyakit 

yang berhubungan dengan materi sehingga dengan mendapatkan materi seperti itu siswa akan 

menjaga dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.Sehingga pembelajaran biologi yang 

mengasilkan produk, proses dan nilai dapat terlaksana dengan baik.  
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 JADWAL PELAJARAN/MENGAJAR  

 

Semester: Ganjil 

Jam Ke Waktu Hari 
Senin Selasa  Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

1 06.30-07.15  Biologi     
2 07.15-08.00  Biologi     
3 08.00-08.45       
4 08.45-09.30       
 09.30-10.00 ISTIRAHAT 
5 10.00-10.45       



6 10.45-11.30       
 11.30-12.30 SHOLAT DHUHUR BERJAMAAH 
7 12.30-13.15       
8 13.15-14.00       
 

Keterangan : 

Ada : Ada jadwal mengajar 

Piket : Hari piket selain mengajar 

- : Kosong tidak ada jadwal ngajar 

Hitungan diskriptif, guru PPL dalam 1 (satu) pekan mempunyai 1 (satu) kali jadwal ngajar dan 1 

(satu) kali jadwal piket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURNAL GURU MENGAJAR 
Mata Pelajaran : Biologi  Kelas/Semester:  X-3/Ganjil     Tahun Pelajaran: 2012-2013 
No Hari/ 

Tanggal 
Jam Ke  Materi 

Pembelajaran 
Kompetensi yang diajarkan Keterangan 

1 Selasa, 
6 Nov 2012 

1 dan 2 Protista Mirip 
Jamur dan Hewan 

1. Menjelaskan ciri- ciri 
protista mirip jamur dan 
hewan 

2. Mendeskripsikan ciri- 
ciri masing- masing 
klasifikasi protista mirip 
jamur dan hewan 

 



3. Memahami reproduksi 
protista mirip jamur dan 
hewan 

4. Mengidentifikasi  
peranan protista mirip 
jamur dan hewan  

2 Selasa, 
13 Nov 

2012 

1 dan 2 Protista Mirip 
Tumbuhan  

1. Menjelaskan ciri- ciri 
protista mirip 
Tumbuhan 

2. Mendeskripsikan ciri- 
ciri masing- masing 
klasifikasi protista 
tumbuhan 

3. Memahami reproduksi 
protista mirip tumbuhan 

4. Mengidentifikasi  
peranan protista mirip 
tumbuhan 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selasa, 
20 Nov 2012 

1 dan 2  Jamur Zygomycota, 
Ascomycota, dan 
Ulangan Harian 
(Protista) 

1. Mendeskripsikan ciri-
ciri jamur 

2. Mendeskripsikan cara 
jamur memperoleh 
makanan 

3. Membedakan spora 
aseksual dan seksual 

4. Memberikan alasan 
pemisahan jamur dari 
tumbuhan 
dalaklasifikasinya 

5. Melaporkan proses 
pembuatan suatu produk 
yang menggunakan 
jamur. 

 

4 Selasa,  
27 
November 
2012 

1 dan 2 Divisi ascomycota, 
zygomicota, 
basidiomycota dan 
deuteromycota 

1. Mendeskripsikan 
ciri-ciri 4 divisi 
kingdom jamur 

2. Mengidentifikasi 
proses reropudksi 4 
divisi jamur 

3. Menganalisa 
peranan dari 4 divisi 
jamur. 

UJIAN 
PPL 

5. Selasa, 4 
Desember 

1 dan 2  Revieuw materi dan 
latihan Ulangan 
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PROGRAM REMIDIAL 

SEMESTER : 1 (GANJIL) 

 

NO.  MATA PELAJARAN URAIAN KEGIATAN 

Biologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remidial mata pelajaran Biologi 

pokok bahasan Kingdom Fungi 

dengan penugasan pengumpulan 

kliping pokok topik Fungi 



 

 



HASIL ANALISA NILAI ULANGAN HARIAN I 

SEMESTER : 1 (GANJIL) 

 

1. KETENTUAN BELAJAR 

a. Perorangan. 

Jumlah siswa seharusnya   = ……………40………….. Siswa 

Jumlah siswa yang telah tuntas belajar = ……………23………….. Siswa 

           ………………. 
Prosentase banyak siswa yang telah tuntas belajar = ………23x 100 % = 57,5% 
          ………40………... 

b. Klasikal  : Ya / Tidak 

2. KESIMPULAN 

a. Perlu remedial secara klasikal untuk soal nomor : 

2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esai no 1 dan  3 

b. Perlu perbaikan secara individual siswa : 

No Nama Siswa Nomor Soal 

1 Achmad Nurfadilah  1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 18. 

2. Andre Dwi Cahyo Agustian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 

3 Andrian Lukman Dwi Putra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, dan esai no 3 

4 Angga Dwi Susanto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 

5 Angga Kurnia Syahputra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 dan esai no 1 

6 Bagus Nugroho Adi Bahrullah 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17 

7 Diah Ayu Oktavia 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18 

8 Fachrur Rozy 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 14, 17, 19 

9 Fussy Haningtyas 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 dan esai no 2 

10 Mohammad Fandi Rosyid 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18 



11 Muh. Khoirul Huda 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 

12 Rega Ariessandy 2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16  

13 Rofi Rahmatullah 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 dan 

esai no 3 

14 Roidatul Asiseh 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20 

15 Siti Fajriah Aprilianti 1,2, 4,5,6, 10, 15, 16, 17, 18 

16 Yoga Madani  1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14 

17 Yurika Utami Winarno  3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSES PERHITUNGAN NILAI RAPORT 
 
 
 

1.  A = 
5

.2..2 MIDUHRRT ++
 

 
dimana : RT       = Rata-rata nilai tugas 

    R. UH = Rata-rata nilai ulangan harian 
    MID    = Nilai Mid Semester  
 
 
 

RT = 
n

TnTTT ++++ ...................321
 

 

UH = 
n

UHnUHUHUH ++++ ...................321
 

 
 

2. NR = 
3

..2 SemNA +
 

 
 dimana: NR        = Nilai raport ( sudah dibulatkan ) 
    A          = Hasil penilaian dengan rumus 1 
    N. sem = Nilai semester 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LAMPIRAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 
  

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH 

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER 

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A 

SMA MUH 3                  Jl. Mastrip No.3 ℡0331-335127 � (0331) 335127 Jember Kp. 68126 

e mail mu3.mastrip@yahoo.com 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/ Semester : X/1 
Pertemuan : 1 dan 2 
Alokasi Waktu :  4 x 45 menit 
Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan 

makhluk hidup 
Kompetensi Dasar : 2.3 Menyajikan ciri-ciri umum filum dalam 

kingdom protista dan peranannya bagi 

kehidupan 

 
Indikator  :  5. Menjelaskan ciri- ciri protista mirip jamur dan 

hewan 

6. Mendeskripsikan ciri- ciri masing- masing 

klasifikasi protista mirip jamur dan hewan 

7. Memahami reproduksi protista mirip jamur dan 

hewan 

8. Mengidentifikasi  peranan protista mirip jamur 

dan hewan 

Tujuan  :  Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri protista 
mirip jamur dan mirip hewan , reproduksi 
protista mirip jamur dan mirip hewan, dan 
peranan protista mirip jamur dan hewan bagi 



kehidupan.  
Karakter siswa yang diharapkan : 
Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 
komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 
peduli lingkungan 
Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif: 
Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil 

 

 

I. Materi Ajar 

1. Ciri- ciri Protista yang meliputi: 

a. Protista mirip jamur 

b. Protista mirip hewan 

c. Protista mirip tumbuhan 

 

2. Peranan protista bagi kehidupan 

a. Peranan yang menguntungkan 

b. Peranan yang merugikan 

 

II. Metode Pembelajaran  

Diskusi, penugasan dan think pair share 

III. Strategi Pembelajaran 

Tatap muka Terstruktur  Mandiri 

� Mengamati gambar 

macam- macam 

protista mirip  hewan 

dan  mirip jamur 

� Mendeskripsikan ciri-

ciri protista  

� Mempresentasikan 

ciri-ciri, macam- 

macam dan peranan 

protista 

� Mengumpulkan 

informasi tentang 

protista 

� Pengamatan gambar 

protista 

� Diskusi untuk 

mendeskripsikan 

ciri-ciri protista 

� Diskusi tentang 

klasifikasi dan 

peranan protista 

� Tugas pengumpulan 

informasi tentang 

protista 

� Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-ciri 

protista yang menyerupai 

hewan dan jamur 

� Siswa mengdentifikasi 

gambar protista 

� Siswa menganalisis peranan 

protista baik yang 

mengntungkan maupun 

yang merugikan. 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 



A. Kegiatan Awal (10 Menit ) 

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa 

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ Apa alat gerak dari 

protozoa?” harapan guru siswa menjawab “ kaki semu” 

4. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran  

B. Kegiatan inti (70 menit) 

I. Eksplorasi  

1. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi berkaitan dengan protista mirip 

jamur (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

2. Siswa mencari informasi mengenai protista mirip jamur melalui studi literatur. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

II. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

1. Siswa mendiskusikan dengan teman kelompoknya mengenai protista mirip jamur. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

2. Siswa mempresentasinya dengan teman kelompoknya di depan kelas. (nilai yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai 

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

3. Guru membimbing diskusi siswa agar tidak terjadi kesalahan konsep 

4. Siswa mengumpulkan hasil studi literatur dengan anggota kelompoknya masing-

masing. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

III. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi 

1. Siswa menyimpulkan tentang hal- hal yang belum diketahui dari kegiatan diskusi. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 



2. Guru menanyakan dan menjelaskan kembali terkait dengan hal- hal yang belum 

diketahui. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

 

 

C. Kegiatan Akhir (10 Menit) 

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan ciri-ciri protista mirip jamur. (nilai yang ditanamkan: 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 

peduli lingkungan). 

2. Guru memberikan aplikasi “ untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh protista, 

hendaknya kalian menjaga pola hidup sehat yang bersih” 

3. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk mempelajari materi protista mirip hewan. 

 

Pertemuan ke 2 (2x 45 menit) 

 

A. Kegiatan Awal (10 Menit ) 

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa 

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ hewan apa yang masih 

menjadi perdebatan dalam  kelas protozoa?” harapan guru siswa menjawab “ Euglena 

viridis” 

4. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran  

B. Kegiatan Inti (70 Menit) 

I. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi:  

1. Guru menjelaskan sedikit materi tentang  protista mirip hewan. secara singkat dan 

global 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran TPS pada siswa 

3. Guru membentuk kelompok belajar siswa secara berpasangan, masing-masing 

kelompok beranggotakan 2 orang yang berasal dari teman sebangku 



4. Guru meminta siswa untuk berfikir secara mandiri tentang permasalahan yang 

disampaikan guru melalui soal Lembar Kerja Peserta didik ( karakter yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai 

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

II. Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi: 

1. Setelah waktu mengerjakan soal TPS secara individual / mandiri habis, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan pasangan guna 

melaksanakan  tahap selanjutnya yaitu sharing hasil pemikiran  sesuai dengan 

langkah-langkah TPS yang telah dijelaskan sebelumnya. (karakter yang ditanamkan: 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunitif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan). 

2. Guru memimpin pleno kecil/diskusi kelas dengan cara menjadi moderator agar 

jalannya diskusi menjadi terarah. 

3. Setelah waktu berdiskusi habis,guru mempersilahkan 1-3 kelompok sampel untuk 

presentasi dalam diskusi kelas. (karakter yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, 

toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli 

lingkungan). 

 

III. Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi: 

1. Berawal dari kegiatan tersebut,guru mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan agar penjelasan siswa tidak keluar dari konsep,dan memimpin 

diskusi serta mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari 

kelompok sampel. (karakter yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa 

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli 

lingkungan). 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi yang 

belum jelas,jika tidak ada yang bertanya guru langsung memberi penguatan 

namun jika ada yang bertanya guru menanggapi pertanyaan tesebut. 

3. Guru memberi penguatan pada hasil diskusi  

C. Kegiatan Akhir (10 menit) 



1. Guru bersama-sama siswa merumuskan kesimpulan dari hasil diskusi (karakter yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunitif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan). 

2.  Kemudian guru memberikan aplikasi kepada siswa” jagalah kesehatan kalian masing 

dengan kebiasaan hidup bersih agar terhindar dari penyakit yang disebabkan protista” 

3.   Guru mengevaluasi jalannya diskusi,memberikan pujian/reward kepada kelompok 

sampel yang presentasinya bagus,namun bagi kelompok sampel yang presentasinya 

kurang,maka guru memberikan motivasi agar lain waktu lebih baik 

4. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberi arahan agar siswa selanjutnya dan 

memberikan penugasan untuk mencari informasi mengenai protista mirip tumbuhan 

dan dikumpulkan minggu depan 

 

V.  Sumber Belajar,  Alat, dan Bahan 

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE 

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media Pratama 

Internet 

 

Alat dan Bahan: 

Papa tulis 

Spidol 

LKS 

Rumput laut awetan 

 

VI. Penilaian 

Tugas 

LKS 

Post tes 

Ulangan Harian 

A. KOGNITIF 

1. Jelaskan ciri- ciri protista mirip jamur dan hewan! (C1) 

2.  Sebutkan ciri- ciri masing- masing klasifikasi protista mirip jamur dan hewan (C2) 



3.  Bagaimana proses  reproduksi protista mirip jamur dan hewan! (C3) 

4. Analislah   peranan protista mirip jamur dan hewan!(C4) 

B. AFEKTIF 

 

Rubrik penilaian pendidikan karakter 

 

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan tugas 

(mengerjakan LKPD) 

 

1 

2 Bekerja Keras Bersungguh- sungguh 

dan dengan  sebaik-

baiknya dalam 

mengerjakan tugas 

 

Mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif untuk 

menyelesaikan tugas- 

tugas dikelas 

 

Berusaha mencari 

informasi tentang 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 



PROTISTA MIRIP 

JAMUR DAN 

HEWANdari berbagai 

sumber 

 

1 

 

3 Disiplin Teliti dan tertib dalam 

mengerjakan tugas/ 

LKPD 

 

Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

ditentukan 

PROTISTA MIRIP 

JAMUR DAN HEWAN 

 

1 

 

 

 

1 

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang 

suatu hal yang 

berkaitan dengan 

materi yang sedang 

dibahas 

 

Membaca sumber 

diluar buku teks 

tentang 

1 

 

 

 

 

1 

5 Toleransi Mau menerima 

pendapat yang 

berbeda dari teman 

sekelas (pada saat 

1 



diskusi) 

6 Komunikatif Memberi pendapat 

dalam kelompok di 

kelas  

 

Memberi dan 

mendengarkan 

pendapat dalam 

diskusi kelas 

1 

 

 

1 

7 Mandiri Menyimpulkan 

sendiri hasil diskusi 

atau presentasi 

 

Tidak bergantung 

pada orang lain dalam 

menyelaikan tugas 

studi literatur 

1 

 

 

 

1 

8 Menyimak informasi guru  Konsentrasi dalam 

menerima informasi 

dari guru 

1 

9 Berani mengemukakan 

pendapat/bertanya 

Saat diskusi kelas 

mengemukakan 

pendapat/ bertanya 

 

Saat guru 

mendampingi diskusi 

kelompok, peserta 

1 

 

 

 

1 



didik berani 

mengajukan 

pertanyaan 

10 Demokratis Bermusyawarah 

dengan teman 

sekelompok saat 

diskusi 

1 

11 Santun Tidak membuat 

gaduh pada saat KBM 

berlangsung 

1 

 

Nilai: skor yang diperoleh    x 100 

  Skor maksimal 

 

No Nama  

Siswa 

Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

             

             

             

 

 

C. PSIKOMOTOR 

 

1. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi 



2. Keterampilan saat berdiskusi secara berpasangan 

3. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi 

4. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan 

 

Nilai Keseluruhan : ( K+ P+ A) /3 

 

 

 Skor :  

 skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100% 

Keterangan : 

A= 81-100 

B= 61-80 

C= 50-60 

D= 30-50 

E= < 30 

      Jember , 6 November 2012 
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MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH 

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER 

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A 

SMA MUH 3                  Jl. Mastrip No.3 ℡0331-335127 � (0331) 335127 Jember Kp. 68126 

e mail mu3.mastrip@yahoo.com 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : X/1 

Pertemuan : 3 dan 4 

Alokasi Waktu :  4 x 45 menit 

Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan 

makhluk hidup 

Kompetensi Dasar : 2.3 Menyajikan ciri-ciri umum filum dalam 

kingdom protista dan peranannya bagi 



kehidupan 

 

Indikator  :  9. Menjelaskan ciri- ciri protista mirip Tumbuhan 

10. Mendeskripsikan ciri- ciri masing- masing 

klasifikasi protista tumbuhan 

11. Memahami reproduksi protista mirip 

tumbuhan 

12. Mengidentifikasi  peranan protista mirip 

tumbuhan 

Tujuan  :  Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri protista 

mirip tumbuhan , reproduksi protista mirip 

tumbuhan, dan peranan protista mirip 

tumbuhan dan hewan bagi kehidupan.  

Karakter siswa yang diharapkan : 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 

peduli lingkungan 

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif: 

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil 

 

 

V. Materi Ajar 

3. Ciri- ciri Protista yang meliputi: 

d. Protista mirip tumbuhan 

 

4. Peranan protista bagi kehidupan 

c. Peranan yang menguntungkan 

d. Peranan yang merugikan 

 

VI. Metode Pembelajaran  

Diskusi, penugasan dan Make- a Match 

VII. Strategi Pembelajaran 



Tatap muka Terstruktur  Mandiri 

� Mengamati gambar 

macam- macam 

protista  mirip 

tumbuhan 

� Mendeskripsikan ciri-

ciri protista  

� Mempresentasikan 

ciri-ciri, macam- 

macam dan peranan 

protista 

� Mengumpulkan 

informasi tentang 

protista 

� Pengamatan gambar 

protista 

� Diskusi untuk 

mendeskripsikan 

ciri-ciri protista 

� Diskusi tentang 

klasifikasi dan 

peranan protista 

� Tugas pengumpulan 

informasi tentang 

protista 

� Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-ciri 

protista yang menyerupai  

tumbuhan 

� Siswa mengdentifikasi 

gambar protista 

� Siswa menganalisis peranan 

protista baik yang 

menguntungkan maupun 

yang merugikan. 

 

VIII. Langkah- langkah Pembelajaran 

Pertemuan 3 (2 x 45 menit) 

D. Kegiatan Awal (10 Menit ) 

5. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa 

6. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

7. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ pernakah kalian melihat 

tumbuhan yang hidup di laut dan menyerupai rumput?, harapan guru siswa menjawab “ 

Rumput Laut” , Rumput laut merupakan salah satu contoh protista mirip apa?” siswa 

menjawab” mirip tumbuhan” 

8. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran  

E. Kegiatan inti (70 menit) 

IV. Eksplorasi  

Dalam kegiatan ini: 

3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi berkaitan dengan protista mirip 

tumbuhan (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

4. Siswa mengumpulkan informasi mengenai protista mirip tumbuhan melalui studi 

literatur yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya (nilai yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

5. Guru menjelaskan materi secara global 



6. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan mengenai protista 

mirip tumbuhan dan beberapa bagian kartu mengenai jawaban. 

7. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu 

V. Elaborasi 

Dalam kegiatan ini: 

1. Tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. (nilai 

yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

2. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya. 

3. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin. 

4. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu 

yang berbeda dari sebelumnya. 

VI. Konfirmasi 

Dalam kegiatan ini: 

1. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa terkait dengan materi yang 

tidak dimengerti 

2. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas (nilai yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai 

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

F. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Guru memberikan soal post test kepada siswa 

2. Siswa mengumpulkan soal post test. 

3. Guru memberikan aplikasi “sebaiknya kita harus memanfaatkan  protista mirip tumbuhan 

sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kelestarian hidupnya agar tidak punah” 

4. Guru memberikan penugasan untuk mempelajari materi protista untuk persiapan ulangan 

harian. 

5. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan 4 (2 x 45 menit) 

Ulangan Harian (soal terlampir) 



 

IX. Sumber Belajar, Alat, dan Bahan 

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE 

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media 

Pratama 

Internet 

 

Alat dan Bahan: 

Papan tulis 

Spidol 

LKS 

VI.  Penilaian 

Tugas 

Soal make a match 

         Post tes 

Ulangan Harian 

 

 

D. KOGNITIF 

5. Jelaskan ciri- ciri protista mirip tumbuhan! (C1) 

6.  Sebutkan ciri- ciri masing- masing klasifikasi protista mirip tumbuhan (C2) 

7.  Bagaimana proses  reproduksi protista mirip tumbuhan! (C3) 

8. Analislah   peranan protista mirip tumbuhan!(C4) 

E. AFEKTIF 

 

Rubrik penilaian pendidikan karakter 

 

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung 

jawab dalam 

1 



melaksanakan tugas 

(mencocokkan kartu 

make a match) 

 

2 Bekerja Keras Bersungguh- sungguh 

dan dengan  sebaik-

baiknya dalam 

mengerjakan tugas 

 

Mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif untuk 

menyelesaikan tugas- 

tugas dikelas 

 

Berusaha mencari 

informasi tentang 

Protista mirip 

tumbuhan dari 

berbagai sumber 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 Disiplin Teliti dan tertib dalam 

mengerjakan tugas/ 

soal Make a match 

1 

 

 



 

Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

ditentukan 

 

 

 

1 

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang 

suatu hal yang 

berkaitan dengan 

materi yang sedang 

dibahas 

 

Membaca sumber 

diluar buku teks 

tentang 

1 

 

 

 

 

1 

5 Toleransi Mau menerima 

pendapat yang 

berbeda dari teman 

sekelas (pada saat 

diskusi) 

1 

6 Komunikatif Memberi pendapat 

dalam kelompok di 

kelas  

 

Memberi dan 

mendengarkan 

pendapat dalam 

1 

 

 

1 



diskusi kelas 

7 Mandiri Menyimpulkan 

sendiri hasil diskusi 

atau presentasi 

 

Tidak bergantung 

pada orang lain dalam 

menyelaikan tugas 

studi literatur 

1 

 

 

 

1 

8 Menyimak informasi guru  Konsentrasi dalam 

menerima informasi 

dari guru 

1 

9 Berani mengemukakan 

pendapat/bertanya 

Saat diskusi kelas 

mengemukakan 

pendapat/ bertanya 

 

Saat guru 

mendampingi diskusi 

kelompok, peserta 

didik berani 

mengajukan 

pertanyaan 

1 

 

 

 

1 

10 Demokratis Bermusyawarah 

dengan teman 

sekelompok saat 

diskusi 

1 

11 Santun Tidak membuat 1 



gaduh pada saat KBM 

berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai: skor yang diperoleh    x 100 

  Skor maksimal 

 

No Nama  

Siswa 

Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

             

             

             

 

 

    

F. PSIKOMOTOR 

 

5. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi 

6. Keterampilan saat berdiskusi saat mencocokkan kartu make a match 

7. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi 



8. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Keseluruhan : ( K+ P+ A) /3 

 

 

 Skor : 

 skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100% 

Keterangan :  

A= 81-100 

B= 61-80 

C= 50-60 

D= 30-50 

E= < 30 

             Jember , 13 November 2012 

Guru Pamong        Guru Praktek 
 
 
 
 
Ir. Sutoyo       Aini Maskuro 
NUPTK. 4038744646200053     NIM. 0910211107 
 

Mengetahhui, 
Kepala Sekolah 

 
 
   



 
M.Zaenal Mahfud, S.Pd 
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MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH 

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER 

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A 

SMA MUH 3                  Jl. Mastrip No.3 ℡0331-335127 � (0331) 335127 Jember Kp. 68126 

e mail mu3.mastrip@yahoo.com 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : X/1 

Pertemuan : 5 , 6 dan 7 

Alokasi Waktu :  6 x 45 menit 



Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan 

makhluk hidup 

Kompetensi Dasar : 2.4  Mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis- jenis 

jamur berdasarkan hasil pengamatan, 

percobaan, dan kajian literatur serta 

peranannya bagi kehidupan.  

 

Indikator  :  13. Mendeskripsikan ciri-ciri jamur 

14. Mendeskripsikan cara jamur memperoleh 

makanan 

15. Membedakan spora aseksual dan seksual 

16. Memberikan alasan pemisahan jamur dari 

tumbuhan dalam klasifikasinya 

17. Melaporkan proses pembuatan suatu produk 

yang menggunakan jamur. 

Tujuan  :  Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri jamur, 

cara jamur memperoleh makanan, 

membedakan spora aseksual dan seksual, 

memberikan alasan pemisahan jamur dari 

tumbuhan dalam klasifikasinya dan 

melaporkan proses pembuatan suatu produk 

yang menggunakan jamur. 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan : 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 

peduli lingkungan 

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif: 

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil 

X. Materi Ajar 



1. Ciri- ciri umum 

2. Reproduksi jamur secara seksual dan aseksual 

3. Klasifikasi kingdom fungi (divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota) 

4. Peranan jamur terhadap kehidupan sehari- hari 

XI. Metode Pembelajaran  

Diskusi, penugasan berbasis proyek dan  eksperimen 

XII. Strategi Pembelajaran 

Tatap muka Terstruktur  Mandiri 

� Mengamati spora  

macam- macam divisi 

fungi 

� Mendeskripsikan ciri-

ciri kingdom fungi 

� Mempresentasikan ciri-

ciri, macam- macam 

dan peranan fungi 

� Mengumpulkan 

informasi tentang fungi 

melalui tugas proyek 

� Membuat produk 

makanan menggunakan 

jamur 

� Pengamatan 

preparat spora fungi 

� Diskusi untuk 

mendeskripsikan 

ciri-ciri fungi 

� Diskusi tentang 

klasifikasi dan 

peranan fungi 

� Tugas pengumpulan 

informasi tentang 

fungi 

� Survei/ kunjungan 

lokasi produksi 

jamur misalnya 

tape, dan pabrik 

tempe. 

� Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-ciri 

fungi 

� Siswa mengidentifikasi 

spora fungi 

� Siswa menganalisis 

peranan fungi baik yang 

menguntungkan maupun 

yang merugikan. 

� Siswa dapat melaporkan 

proses pembuatan suatu 

produk yang 

mengggunakan jamur 

 

 

 

 

 

XIII. Langkah- langkah Pembelajaran 

Pertemuan 5 (2 x 45 menit) 

G. Kegiatan Awal (5  Menit ) 

9. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa 

10. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

11. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ terbuat dari apa ragi 

tempe?”, harapan guru siswa menjawab dari jamur 

12. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran  



H. Kegiatan inti (75 menit) 

VII. Eksplorasi  

Dalam kegiatan ini: 

8. Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan (tempe dan roti 

berjamur) yang telah ditugaskan pertemuan lalu (nilai yang ditanamkan: Jujur , 

kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan). 

9. Siswa siap dengan kelompok yang telah dibentuk pertemuan pertemuan lalu 

(nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

VIII. Elaborasi  

Dalam kegiatan ini: 

1. Siswa mengamati spora jamur tempe dan roti kemudian menggambar hasil 

pengamatannya. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa 

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli 

lingkungan). 

2. Siswa mengerjakan soal diskusi pada Lember Kerja Siswa (LKS) dengan 

kelompoknya ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin 

tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan ( nilai yang ditanamkan: Jujur , 

kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan). 

4. Siswa melaporkan jawaban dari soal diskusi di depan kelas. ( nilai yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

 

 

IX. Konfirmasi  

Dalam kegiatan ini: 

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran  ( nilai yang ditanamkan: 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan). 



 

I. Kegiatan akhir (5 menit) 

1. Guru memberikan aplikasi” hendaknya kita harus menjaga pola hidup sehat kita dengan 

berhati-hati mengkonsumsi makanan yang bebas jamur agar tidak terkena penyakit yang 

disebabkan infeksi jamur” 

2. Guru memberikan penugasan untuk mempelajari materi selanjutnya dan memberikan 

tugas proyek mengunjungi pembuatan tape dan tempe secara berkelompok serta 

menugaskan untuk dipelajari sebagai persiapan presentasi pada pertemuan selanjutnya. 

 

 Pertemuan 6 (2x 45 menit) 

A. Kegiatan Awal (5  Menit ) 

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa 

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ apa yang kalian dapat 

saat kunjungan di tempat pembuatan tape dan tempe?”, harapan guru siswa 

menjawab dari  banyak hal yang di dapat seperti cara pembuatan, bahan dll. 

4. Guru mengkondisikan diskusi yang akan dilakukan siswa menentukan moderator dan  

notulen diskusi. 

 

 

 

B. Kegiatan Inti (75 Menit) 

I. Eksploitasi  

Dalam kegitan ini: 

1. Guru menjelaskan prosedur presentasi  

2. Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil laporan berbasis proyek 

3. Kegiatan diskusi kelas dibimbing moderator dan notulen  

II. Elaborasi  

Dalam kegitan ini: 

1.  Guru menunjuk perwakilan kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 

sampel. ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 



2. Kelompok sampel menanggapi komentar dari kelompok penanya. 

III. Konfirmasi  

Dalam kegiatan ini: 

1. Guru menjelaskan materi terkait dengan topik diskusi yang telah dilakukan oleh 

kelompok 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada kelompok yang belum menahami ( 

nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

C. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Dalam ini: 

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas ( nilai yang ditanamkan: 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung 

jawab, peduli lingkungan). 

2. Guru memberikan penugasan kuis singkat 

3. Guru memberikan penugasan untuk mempelajari materi yang telah dipelajari untuk 

persiapan ulangan harian dan memberikan penugasan untuk membuat nomor dikepala 

dengan warna sesuai dengan ketentuan kelompok. 

Pertemuan 7 (2 x 45 menit) 

Ulangan Harian (soal terlampir) 

 

 

 

V. Sumber Belajar , Alat, dan Bahan  

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE 

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media  

Pratama 

Internet 

 

Alat dan Bahan: 

Papan tulis 

Spidol 



LKS 

VI. Penilaian 

Tugas berbasis proyek 

LKS 

Post tes 

Ulangan Harian 

G. KOGNITIF 

9. Jelaskan ciri- ciri jamur ascomycta dan basidiomycota! (C1) 

10.  Sebutkan spesies masing- masing klasifikasi jamur ascomycta dan basidiomycota!  (C2) 

11.  Bagaimana proses  reproduksi jamur ascomycta dan basidiomycota ! (C3) 

12. Analislah   peranan  jamur ascomycta dan basidiomycota !(C4) 

H. AFEKTIF 

 

Rubrik penilaian pendidikan karakter 

 

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan tugas 

(mengerjakan LKPD) 

 

1 

2 Bekerja Keras Bersungguh- sungguh 

dan dengan  sebaik-

baiknya dalam 

mengerjakan tugas 

 

Mengerjakan tugas 

proyek dengan teliti 

1 

 

 

 

 

1 



dan rapi 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif untuk 

menyelesaikan tugas- 

tugas dikelas dan di 

luar kelas 

 

Berusaha mencari 

informasi tentang 

jamur Zygomycota 

dan Ascomycota dari 

berbagai sumber dan 

terjun langsung ke 

industri produk 

olahan dengan 

memanfaatkan jamur  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 Disiplin Teliti dan tertib dalam 

mengerjakan tugas/ 

LKPD 

 

Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

ditentukan 

zygomycota dan 

ascomycota 

 

1 

 

 

 

1 



 

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang 

suatu hal yang 

berkaitan dengan 

materi yang sedang 

dibahas 

 

Membaca sumber 

diluar buku teks 

tentang  jamur 

basidiomycota dan 

ascomycota dari 

berbagai sumber dan 

terjun langsung ke 

industri produk 

olahan dengan 

memanfaatkan jamur 

1 

 

 

 

 

1 

5 Toleransi Mau menerima 

pendapat yang 

berbeda dari teman 

sekelas (pada saat 

diskusi) 

1 

6 Komunikatif Memberi pendapat 

dalam kelompok di 

kelas  

 

Memberi dan 

mendengarkan 

1 

 

 

1 



pendapat dalam 

diskusi kelas 

7 Mandiri Menyimpulkan 

sendiri hasil diskusi 

atau presentasi 

 

Tidak bergantung 

pada orang lain dalam 

menyelaikan tugas 

studi literatur 

1 

 

 

 

1 

8 Menyimak informasi guru  Konsentrasi dalam 

menerima informasi 

dari guru 

1 

9 Berani mengemukakan 

pendapat/bertanya 

Saat diskusi kelas 

mengemukakan 

pendapat/ bertanya 

 

Saat guru 

mendampingi diskusi 

kelompok, peserta 

didik berani 

mengajukan 

pertanyaan 

1 

 

 

 

1 

10 Demokratis Bermusyawarah 

dengan teman 

sekelompok saat 

diskusi 

1 



11 Santun Tidak membuat 

gaduh pada saat KBM 

berlangsung 

1 

 

Nilai: skor yang diperoleh    x 100 

  Skor maksimal 

 

 

No Nama  

Siswa 

Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

             

             

             

 

 

I. PSIKOMOTOR 

 

9. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi 

10. Keterampilan saat mempresentasikan tugas proyek  

11. Keterampilan mengamati jamur roti dan tempe 

12. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi 

13. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Keseluruhan : (K+ P+ A) /3 

     

 

Skor : 

Skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100% 

Keterangan : 

A= 81-100 

B= 61-80 

C= 50-60 

D= 30-50 

E= < 30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember 



Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : X/1 

Pertemuan : 8 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan 

makhluk hidup 

Kompetensi Dasar : 2.4  Mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis- jenis 

jamur berdasarkan hasil pengamatan, 

percobaan, dan kajian literatur serta 

peranannya bagi kehidupan.  

 

Indikator  :  18. Mendeskripsikan ciri-ciri jamur 

19. Mendeskripsikan cara jamur memperoleh 

makanan 

20. Membedakan spora aseksual dan seksual 

21. Memberikan alasan pemisahan jamur dari 

tumbuhan dalam klasifikasinya 

22. Melaporkan proses pembuatan suatu produk 

yang menggunakan jamur. 

Tujuan  :  Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri jamur, 

cara jamur memperoleh makanan, 

membedakan spora aseksual dan seksual, 

memberikan alasan pemisahan jamur dari 

tumbuhan dalam klasifikasinya dan 

melaporkan proses pembuatan suatu produk 

yang menggunakan jamur. 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan : 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 



peduli lingkungan 

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif: 

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil 

XIV. Materi Ajar 

5. Ciri- ciri umum 

6. Reproduksi jamur secara seksual dan aseksual 

7. Klasifikasi kingdom fungi (divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota) 

8. Peranan jamur terhadap kehidupan sehari- hari.   

XV. Metode Pembelajaran  

Diskusi,  pembelajaran berbasis masalah dan Numbered Head Together  

XVI. Strategi Pembelajaran 

Tatap muka Terstruktur  Mandiri 

� Mengamati spora  

macam- macam divisi 

fungi 

� Mendeskripsikan ciri-

ciri kingdom fungi 

� Mempresentasikan ciri-

ciri, macam- macam 

dan peranan fungi 

� Mengumpulkan 

informasi tentang fungi 

melalui tugas proyek 

� Membuat produk 

makanan menggunakan 

jamur 

� Pengamatan 

preparat spora fungi 

� Diskusi untuk 

mendeskripsikan 

ciri-ciri fungi 

� Diskusi tentang 

klasifikasi dan 

peranan fungi 

� Tugas pengumpulan 

informasi tentang 

fungi 

� Survei/ kunjungan 

lokasi produksi 

jamur misalnya 

tape, dan pabrik 

tempe. 

� Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-ciri 

fungi 

� Siswa mengidentifikasi 

spora fungi 

� Siswa menganalisis 

peranan fungi baik yang 

menguntungkan maupun 

yang merugikan. 

� Siswa dapat melaporkan 

proses pembuatan suatu 

produk yang 

mengggunakan jamur 

 

 

 

 

 

XVII. Langkah- langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan 8 (2 x 45 menit) 

A. Kegiatan Awal (5  Menit ) 



Dalam kegiatan ini : 

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa 

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya. 

3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ jamur apa yang dapat 

dimakan?”, harapan guru siswa menjawab dari jamur merang 

4. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran. 

5. Siswa mengumpulkan laporan proyek kunjungan tempat produksi tape dan tempe. 

B. Kegiatan Inti (75 menit) 

I. Eksplorasi  

1. Guru menjelaskan materi secara singkat sambil mengadakan menayangkan video 

dan menjelaskan media asli jamur ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, 

toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli 

lingkungan). 

 

2. Guru membentuk kelompok belajar sebanyak 5 kelompok, tiap kelompok 

beranggotakan 8 orang.Setiap siswa dalam kelompok akan mendapatkan nomor  

 

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah yang terkait dengan jamur Basidiomycota, dan 

Deuteromycota dan mikoriza  sambil membagikan LKPD ( nilai yang ditanamkan: 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan). 

 

 

 

 

 

 

 

II. Elaborasi 

 

Dalam kegiatan ini:  



 

1. Guru mendorong siswa dalam kegiatan diskusi untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai melalui studi literatur mengenai masalah yang terkait dengan jamur 

Basidiomycota, dan Deuteromycota dan mikoriza  ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja 

keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 

peduli lingkungan). 

 

2. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil pemikiran 

dari studi literatur tersebut untuk didiskusikan di depan kelas. 

3. Guru memanggil salah satu nomor secara acak untuk kelompok tertentu, 

dimana nomor yang dipanggil melaporkan hasil diskusinya  

 

III. Konfirmasi  

Dalam kegiatan ini: 

1. Guru menunjuk siswa lain dengan nomor yang berbeda dari kelompok lain 

untuk menanggapi pernyataan dari kelompok sebelumnya  ( nilai yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

 

2. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dari hasil diskusi agar tidak terjadi kesalahan konsep  ( nilai yang 

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, 

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan). 

 
 

 

V. Sumber Belajar, Alat, dan Bahan 

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE 

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media Pratama 

Internet 

 



Alat dan Bahan: 

Papa tulis 

Spidol 

Tayangan video dan slide jamur 

VI.  Penilaian 

Tugas berbasis proyek 

LKS 

Post tes 

Ulangan Harian 

J. KOGNITIF 

13. Jelaskan ciri- ciri jamur ascomycta dan basidiomycota! (C1) 

14.  Sebutkan spesies masing- masing klasifikasi jamur ascomycta dan basidiomycota!  (C2) 

15.  Bagaimana proses  reproduksi jamur ascomycta dan basidiomycota ! (C3) 

16. Analislah   peranan  jamur ascomycta dan basidiomycota !(C4) 

K. AFEKTIF 

 

Rubrik penilaian pendidikan karakter 

 

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan tugas 

(mengerjakan LKPD) 

 

1 

2 Bekerja Keras Bersungguh- sungguh 

dan dengan  sebaik-

baiknya dalam 

mengerjakan tugas 

1 

 

 



 

Mengerjakan tugas 

proyek dengan teliti 

dan rapi 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif untuk 

menyelesaikan tugas- 

tugas dikelas dan di 

luar kelas 

 

Berusaha mencari 

informasi tentang 

basidiomycota dan 

deuteromycota  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 Disiplin Teliti dan tertib dalam 

mengerjakan tugas/ 

LKPD 

 

Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

ditentukan 

basidiomycota dan 

deuteromycota 

 

 

1 

 

 

 

1 



4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang 

suatu hal yang 

berkaitan dengan 

materi yang sedang 

dibahas 

 

Membaca sumber 

diluar buku teks 

tentang  

basidiomycota dan 

deuteromycota 

1 

 

 

 

 

1 

5 Toleransi Mau menerima 

pendapat yang 

berbeda dari teman 

sekelas (pada saat 

diskusi) 

1 

6 Komunikatif Memberi pendapat 

dalam kelompok di 

kelas  

 

Memberi dan 

mendengarkan 

pendapat dalam 

diskusi kelas 

1 

 

 

1 

7 Mandiri Menyimpulkan 

sendiri hasil diskusi 

atau presentasi 

1 

 

 



 

Tidak bergantung 

pada orang lain dalam 

menyelaikan tugas 

studi literatur 

 

1 

8 Menyimak informasi guru  Konsentrasi dalam 

menerima informasi 

dari guru 

1 

9 Berani mengemukakan 

pendapat/bertanya 

Saat diskusi kelas 

mengemukakan 

pendapat/ bertanya 

 

Saat guru 

mendampingi diskusi 

kelompok, peserta 

didik berani 

mengajukan 

pertanyaan 

1 

 

 

 

1 

10 Demokratis Bermusyawarah 

dengan teman 

sekelompok saat 

diskusi 

1 

11 Santun Tidak membuat 

gaduh pada saat KBM 

berlangsung 

1 

 

Nilai: skor yang diperoleh    x 100 

  Skor maksimal 



 

 

 

No Nama  

Siswa 

Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

             

             

             

 

    

 

 

L. PSIKOMOTOR 

 

14. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi 

15. Keterampilan saat mempresentasikan tugas proyek  

16. Keterampilan memecahkan kasus berdasarkan masalah yang terdapat pada LKPD 

17. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi 

18. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan 

 

 

 

Nilai Keseluruhan : ( K+ P+ A) /3 

 

 



 Skor : 

 skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100% 

Keterangan : 

A= 81-100 

B= 61-80 

C= 50-60 

D= 30-50 

E= < 30 

       Jember , 12 November 2012 

Guru Pamong        Guru Praktek 
 
 
 
 

Ir. Sutoyo        Aini Maskuro 
NUPTK. 4038744646200053     NIM. 0910211107 

 
Mengetahhui, 

Kepala Sekolah 
 
 
 

M.Zaenal Mahfud, S.Pd 
NUPTK.535574951200013 

 
 

 

 

 

 

 

 

LKPD 
THINK PAIR SHARE (TPS) 

Intruksi 
1. Tentukan kelompok anda dengan teman sebangku 
2. Kerjakan soal  dibawah ini secara mandiri selama 10 menit 
3. Diskusikan dengan teman sebangku anda hasil pekerjaan anda selama 15 menit 



4. Presentasikan di depan kelas 
 
 
Soal TPS 

 
1. Apa yang dimaksud dengan protista dan berikan contoh pembagiannya! 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

a. Jelaskan siklus hidup jamur lendir berikut! 

 
 
b. Jelaskan nama dari spesies dibawah  ini dan klasifikasikan jenisnya? 

 
 



 

 

 
 
 



3. Jelaskan peranan protista mirip hewan dalam kehidupan sehari-hari? 
 
 
 
Kunci jawaban : 
1. Protista  adalah sebagian besar beranggotakan mikroorganisme eukariotik 

Uniseluler atau Multiseluler sederhana  dan Autotrof atau heterotrof dengan cara 
menyerap atau menelan makanan  
Pembagian klasifikasi protista meliputi: 
a. Protista mirip jamur : Mycomycota, oomycotadan Acrasiomycota 
b. Protista mirip hewan (protozoa):Rhizopoda, Actinopoda, Foraminifera, 

sporozoa, Zooflagellata, dan Ciliophora. 
c. Protista mirip tumbuhan: Euglenophyta, Chrysophyta, Bacillariopyta, 

Dinoflagellata, Rhodophyta, Phaeophyta, dan Chlorophyta. 
2. A. Siklus hidup jamur plasmodial: 

Reproduksi terjadi 2 fase: fase seksual dengan singami secara mitosis yang 
menghasilkan zigot 2 n 
Secara aseksual: dengan spora yang keluar dari batang induk dan sopra tersebut 
berkembang menjadi sel menyerupai  amobae dalam keadan darurat untuk 
mencari makan dan berkembang menjadi sel yang hidup bebas kemudian tumbuh 
berkoloni apabila jatuh ditempat sesuai maka akan tumbuh menjadi individu baru. 
B ANALISIS GAMBAR 
 
Gambar 1: Paramecium termasuk kelas ciliata 
Gambar 2: Amoeba termasuk kelas rhizopoda 
Gambar 3:Euglena viridis termasuk kelas flagellata 
Gambar 4:Toxoplasma, termasuk kelas sporozoa 

3. Peranan protista mirip hewan: 
Foraminifera bangkainya sebagai indikator adanya minyak bumi 
Balantium coli, hidup parasit pada usus tebal manusia dan babi 
Kelas sporozoa spesies plasmodium banyak menyebabkan penyakit malaria 

Kingdom Protista adalah kingdom yang anggotaanya sangat beragam mencakup semua makhluk 
hidup eukariotik (intinya mempunyai selaput/membran inti) yang sebagian besar bersel satu 
(uniseluler) sampai bersel banyak (multiseluler) yang sederhana/belum ada diferensiasi sel. 
 
Protista dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar : 

1. Protista mirip hewan (protozoa)  
2. Protista mirip tumbuhan (alga/ganggang)  
3. Protista mirip jamur (jamur lendir/dan jamur air) 



Berdasarkan cara memperoleh makanan, protista dikelompokkan atas: 

• Protista autototrof, yaitu protista yang mempunyai klorofil sehingga dapat membuat 
makanan sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa 
organik dari senyawa anorganik menggunakan energi cahaya. Contohnya : 
Alga/ganggang  

• Protista heterotrof, yaitu protista yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga 
memerlukan makanan organik dari lingkungannya. dengan cara : 

o Fagositosis, yaitu proses memakan makhluk hidup lain (misal : bakteri) dengan 
cara memasukkan makhluk hidup yang dimakan tersebut ke dalam sel. 
Contohnya: Protozoa  

o Protista saprofit dan parasit, saprofit artinya mencerna makanan organik di luar 
sel dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan parasit artinya menyerap 
sari-sari makanan dari makhluk hidup inangnya. Contoh: jamur  

Selanjutnya kita bahas ketiga kelompok protista tersebut secara lebih detail dimulai dari yang 
paling sederhana :  
 
 Protista Mirip Jamur  
 
Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara 
reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur protista mirip jamur/fungi, tetapi gerakan pada fase 
vegetatifnya mirip amoeba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip 
ganggang. Jamur protista dibedakan menjadi dua macam yaitu :  
 
a. Myxomycota (Jamur Lendir)  

• Habitat di hutan basah, batang kayu yang membusuk, tanah lembab, kayu lapuk. Contoh 
jamur ini adalah Dictyostelium discoideum. 

• Fase hidupnya ada dua fase yaitu fase hewan (fase berbentuk plasmodium) dan fase 
tumbuhan (fase plasmodium mengering membentuk tubuh-tubuh buah yang bertangkai)  



 

• Struktur tubuh vegetatif berbentuk seperti lendir yang disebut plasmodium, yang 
merupakan massa sitoplasma berinti banyak dan bergerak seperti amoeba istilahnya 
ameboid. dan memperoleh makanan secara fagosit ( memasukkan makanan ke dalam sel 
dan  makanan dicerna di dalam sel pada bagian yang disebut vakuola makanan). 

• pada fase vegetatif/plasmodium ini dapat bereproduksi secara vegetatif dengan cara 
pembelahan biner (satu plsmodium membelah menjadi dua plasmodium)    

• Jika telah dewasa plasmodium akan menuju tempat yang kering dan membentuk badan 
buah (fruiting bodies) selanjutnya badan buah akan membentuk sporangium (kotak 
spora). Sporangium yang masak akan pecah dan spora tersebar dengan bantuan angin.  

• Spora yang berkecambah akan membentuk sel gamet yang bersifat haploid, dan sel gamet 
ini melakukan singami. Singami adalah peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya 
sama (yang tidak dapat dibedakan jantan dan betinanya). Hasil peleburan berupa zigot 
dan zigot tumbuh dewasa menjadi plasmodium kembali.  

 
b. Oomycota (Jamur air)  

• Habitatnya di tempat yang lembab/perairan 

• Jamur air mempunyai hifa yang tidak bersekat (senositik)  

• Dinding sel dari selulosa  

• Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk zoospora yang memiliki dua flagel untuk 
berenang. 

• Reproduksi generatif dengan cara fertilisasi yang akan membentuk zigot yang tumbuh 
menjadi oospora.  



 

- Vegetatif : yang hidup di air dengan zoospora yang hidup di 

darat dengan sporangium dan konidia. 

- Generatif : bersatunya gamet jantan dan betina membentuk 

oospora yang selanjutnya tumbuh menjadi individu baru. 

• Contoh spesies: 
a. Saprolegnia sp. : hidup saprofit pada bangkai ikan, serangga 

darat maupun serangga air. 
b. Phytophora infestans: penyebab penyakit busuk pada kentang. 

 

• Contohnya :  

o Saprolegnia (parasit pada telur ikan)  

o Phytophthora (parasit pada tanaman kentang)  

o Phytium (penyebab busuknya kecambah dan busuk akar)  

 
Protozoa ( Protista Mirip Hewan) 
 
Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu Protos artinya pertama dan Zoon artinya hewan. 
Protozoa sering disebut hewan bersel satu (uniseluler). Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan 
oleh sel itu sendiri melalui organel-organel yang ada di dalam sel yang secara fungsi mirip 
dengan sistem organ pada hewan-hewan bersel banyak (metazoa).  

• Protozoa merupakan hewan bersel tunggal ( uniseluler ) 



• Bersifat eukariotik/berinti sejati (inti dilindungi oleh membran inti ) sehingga substansi 
genetik/ kromosom terpisah dengan sitoplasma karena ada pembatas membran inti 
(caryotheca) 

• Selnya tidak memiliki dinding sel. namun jika lingkungan kurang baik dapat membentuk 
lapisan pelindung yang tebal disebut Kista/cysta setelah lingkungan baik kista pecah. 

• Ukurannya antara 3 – 1000 mikron merupakan organisme mikroskopis bersifat heterotrof 
artinya makanan tergantung organisme lain (fagosit, saprofit atau parasit) 

• Tempat hidupnya adalah tempat yang basah yang kaya zat organik, air tawar atau air laut 
• Bentuk tubuh protozoa berbeda-beda pada fase yang berbeda dalam siklus hidupnya.  
• Protozoa memiliki alat gerak bermacam-macam antara lain ada yang berupa kaki semu, 

bulu getar (cillia) atau bulu cambak (flagel).  
• Pada umumnya protozoa berkembangbiak dengan membelah diri / pembelahan biner.  

Klasifikasi Protozoa 
Klasifikasi Protozoa berdasarkan alat geraknya. Protozoa dibedakan menjadi 4 kelas dan agar 
mudah menghafal disngkat RSCM ( Rhizopoda, Sporozoa,Ciliata, Mastigophora)  
 
a. Rhizopoda 

• Kebanyakan hidupnya di air tawar dan air laut 
• Struktur tubuhnya terdiri atas protoplasma yang dibatasi oleh membran. 

 

• Hewan ini memiliki ciri khusus yaitu alat geraknya yang berupa kaki semu 
(pseudopodium). Kaki semu merupakan penjuluran dari sebagian protoplasma. Geraknya 
disebut gerak amoeboid. 

• Berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri/pembelahan biner/amitosis.  

 



• Makanannya diambil dengan cara fagosit dan dicerna pada vakuola makanan.  

 

• Alat ekskresinya vakuola kontraktil / rongga berdenyut. Vakuola kontraktil juga 
berfungsi memelihara keseimbangan osmosis sel sehingga mencegah pengembangan di 
luar batas yang dapat menagkibatkan rhizopoda pecah. 

• Pernafasannya dilakukan dengan difusi memakai seluruh permukaan tubuhnya.  

• Contoh rhizopoda :  

o Entamoeba histolytica/disentriae parasit di dalam usus halus manusia penyebab 
disentri  

o Entamoeba coli parasit di dalam usus besar manusia penyebab diare  

o Entamoeba gingivalis parasit di dalam rongga gigi dan dapat merusak gigi dan 
gusi  

o Arcella sp memiliki kerangka luar dari zat kitin, terdapat di air tawar  

o Difflugia sp Mempunyai selaput halus, sehingga pasir dapat menempel  

o Foraminifera sp Kerangka luar dari kapur indikator adanya minyak bumi  

o Radiolaria sp Kerangka luar dari zat kersik untuk bahan penggosok (ampelas)  

 
 
 
b. Sporozoa 
 
adalah hewan yang dapat membentuk spora untuk menginfeksi inangnya. Tubuh berbentuk bulat 
atau bulat panjang. Semua anggota filum Sporozoa tidak memiliki alat gerak dan bersifat parasit. 
 
Reproduksi dengan dua cara yaitu : 

• Secara aseksual/vegetatif yang dibagi lagi menjadi :  

o Skizogoni yaitu pembelahan diri berlangsung dalam tubuh inang tetap 



o Sporogoni yaitu membentuk spora yang berlangsung dalam tubuh inang perantara 
(hospes intermediet) caranya melalui peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk  

• Secara seksual/generatif disebut gamogoni/gametogenesis yang berupa pembentukan dan 
peleburan sel-sel gamet (mikrogamet/gamet jantan dan makrogamet/gamet betina) yang 
terjadi di dalam tubuh inang perantara atau nyamuk. 

Contoh-contoh Sporozoa antara lain : 

• Plasmadium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana dengan gejala demam dengan 
masa sporulasi dalam selang waktu 48 jam.  

• Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria quartana dengan gejala demam dengan 
masa sporulasi dalam selang waktu 72 jam.  

• Plasmodium falcifarum, penyebab penyakit malaria tropika dengan gejala demam yang 
tidak teratur. 

• Plasmadium ovale, penyebab penyakit limpa/malaria ovale tertiana, dengan gejala 
demamnya lebih ringan daripada malaria tertiana. 

   
Daur Hidup Plasmodium  
Siklus/daur hidup Plasmodium membutuhkan 2 inang mahkluk hidup : 

1. tubuh nyamuk Anopheles betina sebagai inang perantara 
2. tubuh manusia sebagai inang tetap 

 
 

• Nyamuk Anopheles betina menggigit, menghisap darah manusia kemudian mengeluarkan 
air liur yang mengandung sporozoit.  

Di dalam tubuh manusia : 

• Bersama aliran darah sporozoit menuju hati dan menetap selama ± 3 hari.  



• Kemudian sporozoid keluar dari hati kemudian menginfeksi sel-sel darah merah. 
Sporozoid di dalam sel darah merah disebut tropozoid. 

• Tropozoid akan membelah menjadi 6 - 32 merozoid. peristiwa pembelahan dalam inang 
manusia ini disebut skizogoni. 

• Setelah sel darah merah pecah, merozoid keluar dan mencari sel-sel darah merah baru. 
Kejadian merozoid merusak/melisis sel-sel darah merah berulang beberapakali. Gejala 
demam terjadi ketika merozoit melisiskan sel darah merah dalam jumlah banyak. 

• Sebagian dari merizoid berubah menjadi gametosit lalu gametosit akan berubah menjadi 
makrogametosit/gamet betina dan mikrogametosit/gamet jantan. 

• Jika darah si penderita digigit nyamuk Anopheles betina dan menghisap darah penderita 
tadi maka makrogametosit dan mikrogametosit akan ikut terhisap dan masuk ke dalam 
tubuh nyamuk. 

 

  

 Di dalam tubuh nyamuk : 

• Di dalam kelenjar ludah nyamuk makrogametosit dan mikrogametosit berkembang 
menjadi makrogamet (ovum) dan mikrogamet (sperma). Prosesnya dinamakan 
gamogoni/gametogenesis.  

• Terjadi fertilisasi (peleburan gamet jantan dan gamet betina) sehingga terbentuklah zigot.  

• Zygot berkembang menjadi ookinet masuk ke usus nyamuk untuk mendapatkan 
makanan  

• Ookinet selanjutnya terbungkus oleh otot dinding perut nyamuk membentuk ookista  

• Ookista akan membelah berulang kali membelahvsehingga terbentuk sel-sel yang 
lengkap dinamakan sporozoit. Peristiwa pembelahan dalam tubuh nyamuk disebut 
sporogoni 

• Ookista yang telah matang maka akan pecah sehingga sporozoit tersebar ke seluruh tubuh 
nyamuk, diantaranya adalah ke dalam kelenjar ludah.  

• Nyamuk Anopheles betina menggigit, menghisap darah manusia kemudian mengeluarkan 
air liur yang mengandung sporozoit.  

RINGKASNYA  siklus ini sangat mudah dengan hafalan : S-T-M-G-Z-O-O  ( Sporozoid-
Tropozoid-Merozoid-Gametosit-Zygot-Ookinet -Ookista )  



 
Pemberantasan malaria dapat dilakukan dengan cara : 

• Menghindari gigitan nyamuk Anopheles sp.  
• Memotong siklus hidup plasmodium dengan cara mengubur barang-barang bekas yang 

dapat digenangi air, menutup bak penampungan air dan secara rutin mengurasnya dll.  
• Mengendalikan populasi nyamuk Anopheles dengan insektisida dan larvasida  
• Pengobatan penderita secara teratur dengan anti-malaria seperti atebrin dan klrokin. 

Pengobatan tradisional menggunakan kina. 

 
c. Cilliata 

• Cilliata merupakan protista bersel satu yang permukaan tubuhnya ditumbuhi rambut getar 
(silia) yang berfungsi sebagai alat gerak dan menangkap mangsa.  

• Bentuk tubuhnya oval dan bentuknya tetap/tidak berubah-ubah 
• Hidup di tempat-tempat yang berair misal : sawah, rawa, tanah berair dan banyak 

mengandung bahan organik.  
• Sifat hidup cilliata ada yang hidup bebas dan adapula yang parasit. 
• Beberapa contoh kelas cilliata: Paramaecium, Nyctoterus, Stylonichia sp, Balantidium 

coly, Stentor, Vorticella, Didinium  

 

 
Paramecium caudatum  

 

• Nama lain hewan sandal karena bentuknya mirip sandal 



• Habitat di tempat berair, sawah, rawa  
• Mempunyai dua macam nukleus yaitu mikronukleus untuk reproduksi dan makronukleus 

untuk membantu proses fisiologis yang lain  
• Mempunyai dua macam vakuola yaitu vakuola makanan berfungsi untuk membantu 

mencerna makanan dan vakuola kontraktil/berdenyut berfungsi untuk menjaga 
keseimbangan air di dalam tubuh da mengeluarkan sisa makanan cair.  

• Berkembangbiak dengan dua cara yaitu vegetatif dengan cara pembelahan biner dan 
generatif dengan cara konjugasi.  

• Proses kojugasi terjadi antara dua paramecium yang saling berlekatan dan membentuk 
saluran untuk saling tukar menukar mikronukleus. 

Sedangkan contoh hewan Cilliata yang lainnya adalah : 

o Stentor : hewan berbentuk seperti terompet  
o Didinium : merupakan pemangsa Paramecium, hidup diperairan yang banyak 

protozoa. 
o Vorticella : bentuk seperti lonceng, silia terdapar di sekitar mulut sel. 
o Stylonichia : mirip dengan Paramecium, silia berkelompok disebut sirus. 
o Nyctoterus ovalis : parasit di usus kecoa, berbentuk oval mirip Paramecium sp 
o Balantidium coli : parasit pada usus/kolon manusia. penyakitnya disebut 

balantidiosis.  

 
 
 
 
 
d. Mastigophora/Flagellata 
 
Semua organisme yang tergolong flagellata memiliki flagellum yang berperan sebagai alat 
gerak. Selain sebagai alat gerak flagellum juga dianfaatkan membawa masuk makanan ke dalam 
mulut dan sebagai indra untuk mengetahui keadaan lingkungan.  
 
Berdasarkan ada tidaknya klorofil kelas flagellata dibedakan menjadi dua macam 
yaitufitoflagellata dan zooflagellata. 
 
Fitoflagellata 



 

• Flagellata yang mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai kromatofora   
• Habitat di perairan bersih dan perairan kotor  
• Cara mencerna makanan ada beberapa cara : 

o holozoik : memangsa organisme lain lalu mencernanya di dalam tubuhnya 
o holofitik : membuat makanan sendiri dari zat anorganik 
o saprofitik : mencerna organisme yang telah mati. 

• Cara reproduksi aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksualnya dengan 
konjugasi. 

• Contoh : Euglena , Volvox , Noctiluca : 
o Euglena viridis (mempunyai klorofil),  
o Euglena sanguinea (memiliki pigmen fikoeritrin/merah)  
o Volvox globator (hidup berkoloni)  
o Noctiluca miliaris (mengeluarkan cahaya di malam hari).  

 
Zooflagellata/dinoflagellata  

• Tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof  
• Umumnya hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia  
• Contohnya: Tripanosoma , Leishmania  

• Nama spesies dan penyakit yang ditimbulkan : 

o Tripanosoma lewisi parasit pada darah tikus  
o Tripanosoma cruci penyebab penyakit cagas (anemia anak)  
o Tripanosoma evansi sakit sura (malas) pada ternak, vector lalat tabanidae  



o Tripanosoma brucei penyakit nagano pada ternak  
o Tripanosoma gabiense sakit tidur, vektor lalat tsetse 
o Tripanosoma rhodosiense sakit tidur, vektor lalat tsetse 
o Tripanosoma vaginalis keputihan pada vagina  
o Leishmania donovani penyebab sakit kalaazar (demam dan anemia) 
o Leishmania tropika penyakit kulit  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : X/1 

Pertemuan : 4 ( Ujian Praktek Pengalaman Lapangan ) 

Alokasi Waktu :  45 menit 

Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan 

makhluk hidup 

Kompetensi Dasar : 2.4  Mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis- jenis 

jamur berdasarkan hasil pengamatan, 

percobaan, dan kajian literatur serta 

peranannya bagi kehidupan.  



 

Indikator  :  23. Mendeskripsikan ciri-ciri jamur 

24. Mendeskripsikan cara jamur memperoleh 

makanan 

25. Membedakan spora aseksual dan seksual 

26. Memberikan alasan pemisahan jamur dari 

tumbuhan dalam klasifikasinya 

27. Menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan 

sehari- hari 

 

Tujuan  :  Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri jamur, cara 

jamur memperoleh makanan, membedakan spora 

aseksual dan seksual, memberikan alasan 

pemisahan jamur dari tumbuhan dalam 

klasifikasinya dan menjelaskan peranan jamur 

dalam kehidupan sehari- hari 

 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan : 

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, 

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab, 

peduli lingkungan 

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif: 

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil 

XVIII. Materi dan Uraian Materi Ajar 

9. Ciri- ciri umum 

10. Reproduksi jamur secara seksual dan aseksual 

11. Klasifikasi kingdom fungi (divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota) 

12. Peranan jamur terhadap kehidupan sehari- hari.  (Uraian materi ajar terlampir) 

XIX. Metode Pembelajaran  



Diskusi,  pembelajaran berbasis masalah / problem based learning (PBL) dan Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) 

XX. Strategi Pembelajaran 

Tatap muka Terstruktur  Mandiri 

� Mengamati spora  

macam- macam divisi 

fungi 

� Mendeskripsikan ciri-

ciri kingdom fungi 

� Mempresentasikan ciri-

ciri, macam- macam 

dan peranan fungi 

� Mengumpulkan 

informasi tentang fungi 

melalui tugas proyek 

� Membuat produk 

makanan menggunakan 

jamur 

� Mengidentifikasi 

permasalahan yang 

terdapat pada LKPD 

sesuai dengan pokok 

bahasan fungi. 

� Pengamatan 

preparat spora fungi 

� Diskusi untuk 

mendeskripsikan 

ciri-ciri fungi 

� Diskusi tentang 

klasifikasi dan 

peranan fungi 

� Tugas pengumpulan 

informasi tentang 

fungi 

� Survei/ kunjungan 

lokasi produksi 

jamur misalnya 

tape, dan pabrik 

tempe. 

� Siswa dapat 

mendeskripsikan ciri-ciri 

fungi 

� Siswa mengidentifikasi 

spora fungi 

� Siswa menganalisis 

peranan fungi baik yang 

menguntungkan maupun 

yang merugikan. 

� Siswa dapat melaporkan 

proses pembuatan suatu 

produk yang 

mengggunakan jamur 

� Siswa dapat 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

terdapat pada LKPD sesuai 

dengan pokok bahasan 

fungi. 

 

 

 

 

 

XXI. Langkah- langkah Pembelajaran 

No Kegiatan 

Pembelajaran 

Aktifitas Guru/ Siswa Karakter Yang 

Diamati 

1 Pendahuluan  

( 2 Menit) 

Guru  

Memotivasi siswa dengan 

mengkaitkan materi lalu, 

dan memberikan apersepsi 

“  terbuat dari apa ragi 

 

Kerja keras, Rasa 

ingin tahu 



tempe?” 

 Menuliskan topik dan 

menyebutkan indikator 

(1 menit) 

Siswa 

Harapan guru siswa 

menjawab “ jamur bersel 

tunggal” 

Menyimak dan mengamati 

gambar serta menyimak 

penulisan topik  dan 

penyebutan indicator 

(1 menit) 

 

2 Kegiatan Inti  

(40  Menit) 

Fase Eksplorasi 

Guru 

Menjelaskan materi secara 

umum dengan 

menggunakan media asli 

jamur dan tempe , 

tayangan slide dan banner 

struktur jamur dan 

reproduksi zygomycota ( 5 

menit) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menugaskan masing-

masing siswa untuk duduk 

dengan kelompok masing- 

masing 

( 1 kelompok 

beranggotakan 5 orang 

dengan 2 kelompok 

menjelaskan topik 

zygomycota 2 kelompok 

selanjutnya topik 

Basidiomycota, 2 kelompok 

lainnya menjelaskan topik 

ascomycota dan 2 

kelompok terakhir 

menjelaskan 

deuteromycota ) (STAD) 

( 1 menit) 

Siswa 

menyimak penjelasan guru  

Melaksanakan instruksi 

guru 

Fase Elaborasi 

Guru 

Guru membantu siswa 

 

 

 

 

Tanggung jawab, 

peduli lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan 

4 divisi kingdom fungi 

untuk di analisis masalah 

dalam LKPD (PBI) (1 menit) 

Siswa 

Siap dengan kelompok dan 

menyimak penjelasan guru 

Guru 

Guru mendorong siswa 

dalam kegiatan diskusi  

untuk mengumpulkan 

informasi dari berbagai 

literatur (PBI)  (2 menit) 

Siswa 

Menyimak pemaparan guru 

dan sisap berdiskusi 

Guru 

 Memberikan tugas 

kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota anggota 

kelompok dan   membantu 

siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan hasil 

pemikiran tentang jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur, teliti dan 

bertanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 



dari bahan diskusi  tersebut 

untuk didiskusikan di 

depan kelas (STAD dan PBI) 

(1 menit) 

Siswa  

Anggota dari siswa tahu 

untuk menjelaskan pada 

anggota lainnya sampai 

semua anggota kelompok 

itu mengerti  

Berdiskusi di depan kelas 

dengan masing- masing 

perwakilan 4 kelompok 

sampel (20 menit) 

Fase Konfirmasi 

Guru 

 membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan dari hasil 

diskusi agar tidak terjadi 

kesalahan konsep (dengan 

pengutan tayangan slide) 

(PBI dan STAD) (5 menit) 

Siswa 

Menyimak reflesi dan 

 

 

 

Kerja keras, 

komunikatif dan 

menghargai 

pendapat orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



evaluasi dari guru 

Guru  

Memberikan kuis dengan 

soal post test dan siswa 

tidak boleh membentu 

(STAD) (5 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur, mandiri dan 

kerja keras 

3 Penutup 

(3 Menit) 

Guru 

Membantu siswa 

menyimpulkan materi (2 

menit) 

Siswa 

Menyimpulkan materi 

bersama-sama guru 

Guru  

Memberikan penugasan 

untuk mengumpulkan 

tugas proyek 1 minggu 

yang lalu (1 menit) 

Siswa  

Kerja keras, 

tanggung jawab 



Menyimak penugasan 

dari guru 

 
V. Sumber Belajar , Alat, dan Bahan  

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE 

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media  

Pratama 

Internet 

Tayangan slide 

Media asli jamur tiram dan jamur tempe 

Media gambar banner struktur jamur dan reproduksi Zygomycota 

 

Alat dan Bahan: 

Papan tulis 

Spidol 

LKPD (Terlampir) 

Soal Post test (terlampir) 

VII. Penilaian 

Tugas berbasis proyek (Pertemuan akhir sebelum UAS) 

LKPD 

Post tes 

Ulangan Harian 

M. KOGNITIF 

17. Jelaskan ciri- ciri jamur dari masing- masing 4 divisi jamur! (C1) 

18.  Sebutkan spesies masing- masing klasifikasi jamur dari 4 divisi!  (C2) 

19.  Bagaimana proses  reproduksi pada masing-masing 4 divisi jamur! (C3) 

20. Analislah   peranan  jamur secara umum dari 4 divisi jamur !(C4) 

N. AFEKTIF 

 

Rubrik penilaian pendidikan karakter 

 



No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan tugas 

(mengerjakan LKPD) 

 

1 

2 Bekerja Keras Bersungguh- sungguh 

dan dengan  sebaik-

baiknya dalam 

mengerjakan tugas 

 

Mengerjakan tugas 

proyek dengan teliti 

dan rapi 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif untuk 

menyelesaikan tugas- 

tugas dikelas dan di 

luar kelas 

 

Berusaha mencari 

informasi tentang 4 

divisi jamur dari 

berbagai sumber dan 

terjun langsung ke 

industri produk 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



olahan dengan 

memanfaatkan jamur  

3 Disiplin Teliti dan tertib dalam 

mengerjakan tugas/ 

LKPD 

 

Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

ditentukan  

 

 

1 

 

 

 

1 

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang 

suatu hal yang 

berkaitan dengan 

materi yang sedang 

dibahas 

 

Membaca sumber 

diluar buku teks 

tentang  jamur 4 divisi 

jamur dari berbagai 

sumber dan terjun 

langsung ke industri 

produk olahan 

dengan 

memanfaatkan jamur 

(penugasan proyek) 

1 

 

 

 

 

1 



5 Toleransi Mau menerima 

pendapat yang 

berbeda dari teman 

sekelas (pada saat 

diskusi) 

1 

6 Komunikatif Memberi pendapat 

dalam kelompok di 

kelas  

 

Memberi dan 

mendengarkan 

pendapat dalam 

diskusi kelas 

1 

 

 

1 

7 Mandiri Menyimpulkan 

sendiri hasil diskusi 

atau presentasi 

 

Tidak bergantung 

pada orang lain dalam 

menyelaikan tugas 

studi literatur 

1 

 

 

 

1 

8 Menyimak informasi guru  Konsentrasi dalam 

menerima informasi 

dari guru 

1 

9 Berani mengemukakan 

pendapat/bertanya 

Saat diskusi kelas 

mengemukakan 

pendapat/ bertanya 

1 

 



 

Saat guru 

mendampingi diskusi 

kelompok, peserta 

didik berani 

mengajukan 

pertanyaan 

 

 

1 

10 Demokratis Bermusyawarah 

dengan teman 

sekelompok saat 

diskusi 

1 

11 Santun Tidak membuat 

gaduh pada saat KBM 

berlangsung 

1 

 

Nilai: skor yang diperoleh    x 100 

  Skor maksimal 

 

 

No Nama  

Siswa 

Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

             

             

             



 

 

 

O. PSIKOMOTOR 

 

19. Keterampilan untuk mengindentifikasi masalah dalam LKPD  

20. Keterampilan saat mempresentasikan tugas proyek  

21. Keterampilan menjelaskan masalah pada anggota lain dalam kelompok 

22. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi 

23. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan 

 

Nilai Keseluruhan : (K+ P+ A) /3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor : 

Skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100% 

Keterangan : 

A= 81-100 



B= 61-80 

C= 50-60 

D= 30-50 

E= < 30 
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A. Ciri-Ciri Jamur  

1. Ciri Morfologi  



Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Sel 
jamur juga memiliki dinding sel dari bahan kitin (chitine) yang merupakan polimer karbohidrat 
mengandung nitrogen. Zat ini juga terdapat pada eksoskeleton hewan arthropoda, seperti laba-
laba dan serangga. Senyawa kitin bersifat kuat, tetapi fleksibel. Ini berbeda dengan tumbuhan 
umum yang dinding selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. Umumnya jamur merupakan 
organism bersel banyak (multiseluler), tetapi ada juga yang bersel tunggal (uniseluler), 
contohnya jamur ragi tape (Saccharomyces sp). Tubuh jamur bersel banyak terdiri atas 
benangbenang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa jamur membentuk anyaman yang disebut 
miselium. Pada jamur multiseluler yang hifanya tidak bersekat (asepta), inti selnya tersebar di 
dalam sitoplasma dan berinti banyak. Jamur jenis ini disebut jamur senositik (coenocytic). 
Sedang yang bersekat umumnya berinti satu dan disebut sebagai jamur monositik (monocytic).  

 

Bagian-bagian jamur 
Tubuh buah jamur pada umumnya tersusun oleh bagian-bagian yang dinamakan 
 tudung/cap(pileus), bilah (lamellae), kumpulan bilah (gills), cincin(annulus/ring),  
batang/tangkai(stipe), cawan(volva) dan  sisik(scale).  



 

 
 

Bentuk jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi jamur tidak memiliki daun dan akar sejati. Selain 
itu, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Jamur ada yang hidup 
sebagai parasit, ada pula yang bersifat saprofit. Selain itu, ada pula yang bersimbiosis dengan 
organisme lain secara mutualisme. Sebagai parasit, jamur mengambil makanan langsung dari 
inangnya. Jamur jenis ini memiliki haustorium, yaitu hifa khusus untuk menyerap makanan 
langsung dari inangnya. Sebagai saprofit, jamur mengambil makanan dari sisa-sisa organism lain 
yang telah mati. Jamur yang bersimbiosis, mengambil nutrisi berupa zat organik dari organisme 
lain dan organisme itu mendapatkan zat tertentu yang bermanfaat dari jamur tersebut. 

2. Cara Bereproduksi  

Secara alamiah, jamur dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan 
seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, yaitu dengan cara sel membagi diri 
untuk membentuk dua sel anak yang serupa, penguncupan, yaitu dengan cara sel anak yang 
tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya atau pembentukan spora. Spora aseksual ini 
berfungsi untuk menyebarkan speciesnya dalam jumlah yang besar dengan melalui perantara 
angin atau air. Ada beberapa macam spora aseksual, di antaranya seperti berikut :  

a. Konidiospora , merupakan konidium yang terbentuk di ujung atau di sisi hifa. Ada yang 
berukuran kecil, bersel satu yang disebut mikrokonidium , sebaliknya konidium yang berukuran 
besar dan bersel banyak disebut makrokonidium .  

b. Sporangiospora , merupakan spora bersel satu yang terbentuk dalam kantung yang disebut 
sporangium, pada ujung hifa khusus. Ada dua macam sporangiospora yang tidak bergerak 
(nonmotil) disebut aplanospora dan sporangiospora yang dapat bergerak karena mempunyai 
flagela yang disebut zoospora .  



a. Oidium / artrospora , yaitu spora bersel tunggal yang terbentuk karena terputusnya sel-sel 
hifa.  

b. Klamidospora , merupakan spora bersel satu, berdinding tebal, dan sangat resisten terhadap 
keadaan yang buruk. Spora ini terbentuk dari sel-sel hifa yang somatik.  

c. Blatospora merupakan tunas/kuncup pada sel-sel khamir.  

Macam-macam spora aseksual pada jamur :  

 

Perkembangbiakan jamur secara seksual dilakukan dengan peleburan inti sel/nucleus dari dua sel 
induknya. Reproduksi secara seksual ini lebih jarang dilakukan dan jumlahnya lebih sedikit 
dibandingkan secara aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi apabila berada dalam keadaan 
tertentu. Seperti halnya spora aseksual jamur, jenis spora seksual jamur pun bermacam-macam, 
yaitu sebagai berikut: 



 

3. Ciri Fisiologi  

Jamur lebih tahan hidup dalam keadaan alam sekitar yang tidak menguntungkan dibandingkan 
dengan jasad-jasad renik lainnya. Jamur dapat tumbuh pada suhu yang luas dari suhu yang 
mendekati 0°C sampai 37°C. 

B. Klasifikasi Jamur  

Para ahli biologi memperkirakan di seluruh dunia terdapat sekitar 1,5 juta spesies jamur. 
Diantaranya baru sekitar 100.000 spesies jamur yang telah diketahui. Secara filogenetik jamur 
digolongkan ke dalam 4 divisio, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, dan 
Basidiomycota . 

1. Chytridiomycota 
Divisio Chytridiomycota sering dianggap sebagai bentuk peralihan antara divisio Protista dengan 
division Jamur. Akan tetapi, para ahli sistematika molekuler yang membandingkan urutan 
protein dan urutan asam nukleat divisio ini dengan jamur, telah menemukan bukti bahwa 
Chytridiomycota termasuk golongan jamur. Sebagian besar Chytridiomycota merupakan 
organism akuatik, beberapa di antaranya bersifat saprofitik dan parasit pada invertebrata akuatik. 
Ciri utama divisio ini adalah nutrisi yang absorbtif dan dinding selnya tersusun atas senyawa 
chitin, memiliki hifa senositik dan bereproduksi dengan membentuk zoospora berflagel. 
Contohnya Chytridium. 

2. Zygomycota 
Sekitar 600 spesies jamur telah diidentifikasi masuk ke dalam divisio Zygomycota. Sebagian 
besar mereka merupakan organism darat yang hidup di tanah atau pada tumbuhan dan hewan 
yang membusuk. Ada di antaranya yang membentuk mikorhiza, yaitu asosiasi saling 
menguntungkan antara jamur-jamur dari divisio ini dengan tumbuhan tinggi. Tubuh Zygomycota 
tersusun atas hifa senositik. Septa hanya ditemukan pada hifa bagian tubuh yang membentuk alat 
reproduksi saja. Reproduksi seksualnya melalui peleburan gamet yang membentuk zigospora. 



Contoh yang paling mudah didapat dari anggota divisio ini adalah Rhizopus stoloniferus. Jamur 
ini hidup sebagai pengurai sisa organik atau parasit pada tanaman ubi jalar. Ada pula yang dapat 
menyebabkan kerusakan pada bahan makanan seperti roti, nasi, wortel, jambu dan lain-lain. 
Meskipun demikian ada yang dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi bahan makanan 
(dalam pembuatan tempe) dan asam-asam organik yang berguna bagi kita.  

 

 Gambar : Rhizopus stoloniferus 

 

 

 



JAMUR PADA TEMPE 

Dokumentasi pribadi 

 

Rhizopus stoloniferus pada nasi yang berjamur 

Dokumentasi pribadi 

 

 



Reproduksi Zygomycota: 

1. hifa yang kelihatannya serupa memiliki sifat fisiologis yang berbeda dan biasanya diberi 
tanda (+) dan( -). Hifa tidak dapat dibedakan menjadi hifa jantan dan hifa betina. Hifa 
bermuatan positif dan negatif tersebut bercabang pendek dan dinamakan gametangium 

2. gametangium positif bersinggungan dengan gametangium negatif 
3. terjadi peleburan antara kedua gametangia sehingga terbentuk zigosporangium yang 

diploid (2n) 
4. ukuran zigosporangium bertambah besar dan kemudian memasuki masa dormansi 
5. setelah beberapa bulan, jika kondisi lingkungan cukup baik, zigosporanium berkecambah. 

Kemudian membentuk sporangium untuk menghasilkan spora seksual. Pembentukan 
spora tersebut terjadi secara meiosis. 

6. Spora yang tersebar, jika jatuh ditempat yang sesuai akan tumbuh dan berkembang 
menjadi hifa (individu baru).  

3. Ascomycota 
Lebih dari 600.000 spesies Ascomycota telah dideskripsikan. Tubuh jamur ini tersusun atas 
miselium dengan hifa bersepta. Pada umumnya jamur dari divisio ini hidup pada habitat air 
bersifat sebagai saprobe atau patogen pada tumbuhan. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang hidup 
bersimbiosis dengan ganggang membentuk Lichenes (lumut kerak).  

Ciri khas Ascomycota adalah cara perkembangbiakan seksualnya dengan membentuk askospora. 
Sedangkan, reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk konidium. Konidium ini dapat 
berupa kumpulan spora tunggal atau berantai. Konidium merupakan hifa khusus yang terdapat 
pada bagian ujung  

hifa penyokong yang disebut konidiofor. Di antara Ascomycota ada yang bersel tunggal, bersel 
banyak membentuk miselium dan ada pula yang membentuk tubuh buah.  

Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. 

a) Bersel satu 
    Saccharomyces cerevisiae, dikenal sebagai ragi atau yeast. 

b) Bersel banyak membentuk miselium 
    1) Aspergillus oryzae, untuk melunakkan adonan roti. 
    2) A. wentii, bermanfaat dalam pembuatan kecap.   
    3) Penicillium notatum, P.chrysogeum menghasilkan antibiotic penisilin. 
    4) Neurospora crassa, diperoleh dari oncom merah atau tongkol jagung rebus, digunakan 
untuk penelitian sitogenetika.  

c) Membentuk tubuh buah 
Xylaria dan Nectaria, tubuh buah besar, hidup saprofit pada kayu yang membusuk. Dari berbagai 
pengamatan secara teliti terhadap jamur tidak semua dapat diketahui cara reproduksi seksualnya. 
Jamur jamur yang seperti ini untuk sementara digolongkan ke dalam Deuteromycota (Fungi 
Imperfecti = Jamur tidak sempurna). Jika suatu saat diketahui fase seksualnya, maka jamur itu 



digolongkan sesuai dengan alat perkembangbiakan seksualnya. Contohnya jamur Monilia 
sithophila (jamur oncom), setelah diketahui fase seksualnya membentuk askospora, maka 
digolongkan ke dalam Divisio Ascomycoya dan diberi nama Neurospora sithophila 

4. Basidiomycota 
Nama Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup 
Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya jamur ini merupakan saproba yang 
penting. Aktivitasnya adalah menguraikan polimer lignin pada kayu dan berbagai bagian 
tumbuhan yang lain. Jika kamu menjumpai orang memanfaatkan jamur sebagai bahan makanan 
maka yang dimaksud adalah "mushroom" atau jamur kelenthos (puffball). Keduanya termasuk 
Basidiomycota yang sangat populer, di samping beberapa jenis jamur lain yang biasa dimasak 
sebagai bahan makanan.  

Sekitar 25.000 spesies dari divisio ini telah diidentifikasi. Ciri umum jamur ini adalah hifa 
bersepta, fase seksualnya dengan pembentukan basidiospora yang terbentuk pada basidium yang 
berbentuk gada, membentuk tubuh buah (basidiokarp) seperti payung yang terdiri atas batang 
dan tudung. Di bagian bawah tudung terdapat lembaran-lembaran, tempat terbentuknya 
basidium. Semua anggota divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai 
saproba, parasit pada organism lain dan mikorhiza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Daur hidup Basidiomycota  

 

Fase aseksual Basidiomycota ditandai dengan pembentukan konidium, sedangkan fase 
seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Spora pada konidium maupun 
basidiospora pada kondisi yang sesuai tumbuh membentuk hifa bersekat melintang yang berinti 
satu (monokariotik). Selanjutnya , hifa akan tumbuh membentuk miselium. Di antara hifa ada 
yang berjenis (+) dan ada yang (-). Jika hifa (+) dan hifa (-) bertemu, bersentuhan, maka dinding 
sel yang membatasi keduanya akan melebur, sehingga  



terbentuk saluran sel. Hifanya kemudian menjadi berinti dua (dikariotik). Sel hifa dikariotik terus 
tumbuh menjadi miselium. Dari miselium ini muncul tubuh buah (basidiocarp). Tubuh buah akan 
membentuk basidium.  

Di dalam basidium, inti yang mula-mula dua buah (masing-masing haploid) melebur menjadi 
satu inti diploid. Inti diploid akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 basidiospora 
haploid. Demikian seterusnya daur hidup berulang lagi. 

Beberapa contoh Basidiomycota yang penting adalah sebagai berikut:  

1) Volvariella volvacea dan Agaricus bisporus, jamur yang dibudidayakan untuk dimasak 
sebagai bahan makanan. Jamur ini ditanam pada medium yang mengandung selulosa (misalnya 
jerami) dengan kelembapan tinggi.  

2) Auricularia polytrica (jamur kuping), jamur ini enak dimakan, hidup pada batang tumbuhan 
yang telah mati. 

Beberapa contoh Basidiomycota yang merugikan adalah sebagai berikut:  

1) Puccinia graminis, jamur ini hidup parasit pada rumput.  

2) Ustilago maydis, jamur ini parasit pada tanaman jagung, menyerang sukam daun , tongkol, 
jumbai dan tangkai. Yang paling      menyolok jika tanaman jagung diserang jamur ini adalah 
adanya beberapa butiran jagung pada tongkolnya menjadi jauh      lebih besar dari ukuran 
normal.  

3) Ganoderma pseudoferreum, jamur ini penyebab busuk akar pada tanaman coklat, kopi, teh, 
karet dan tanaman perkebunan      lain.  

4) Ganoderma applanatum, jamur ini menyebabkan kerusakan pada kayu.  

 



 
Gambar jamur tiram contoh jamur yang dapat dikonsumsi 
 
DEUTEROMYCOTA  

Nama lainnya Fungi Imperfecti (jamur tidak sempurna) dinamakan demikian karena pada jamur 

ini belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif. 

Contoh : Jamur Oncom sebelum diketahui pembiakan generatifnya dinamakan Monilia 

sitophila tetapi setelah diketahui pembiakan generatifnya yang berupa askus namanya diganti 

menjadiNeurospora sitophila dimasukkan ke dalam Ascomycotina. 

Banyak penyakit kulit karena jamur (dermatomikosis) disebabkan oleh jamur dari golongan ini, 
misalnya :Epidermophyton fluocosum penyebab penyakit kaki atlit, Microsporum 
sp.,Trichophyton sp. penyebab penyakit kurap 
 



 
Gambar spesies deuteromycota. 
MIKORHIZA 

Mikorhiza adalah simbiosis antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi, jamur yang dari 

Divisio Zygomycotina, Ascomycotina dan Basidiomycotina. 

 

LICHENES / LIKENES  

Likenes adalah simbiosis antara ganggang dengan jamur, ganggangnya berasal dari ganggang 



hijau atau ganggang biru, jamurnya berasal dari Ascomycotina atau Basidiomycotina. Likenes 

tergolong tumbuhan pionir/vegetasi perintis karena mampu hidup di tempat-tempat yang ekstrim. 

Contoh : 
• Usnea dasypoga 
• Parmelia acetabularis 

• Tipe Mikoriza ditinjau dari struktur anatomi, adalah sebagai berikut: 

1. Ektomikoriza 
2. Endomikoriza 
3. Ektendomikoriza 

Keuntungan tumbuhan dengan adanya Mikoriza adalah sebagai berikut: 

• Pertumbuhannya lebih cepat dan dapat meningkatkan penyerapan unsur harta (terutama 
fosfat) 

• Tumbuhan lebih tahan kekeringan karena Mikoriza dapat meningkatkan ketersediaan air 
• Mikoriza melindungi akar dari infeksi organisme yang patogen 4)Mikoriza dapat 

membentuk hormon auksin, sitokinin, dan giberelin yang berpengaruh dalam peningkatan 
pertumbuhan tumbuhan 

 
 
PERANAN JAMUR 

• Dari pembelajaran diatas menyebabkan jamur tidak hanya dapat menguntungkan, tetapi 
juga dapat menimbulkan kerugian pada manusia. 

• Ada beberapa jenis jamur yang memiliki kemampuan untuk melapukan sisa bahan 
organik sehingga menjamin daur unsur kimia di alam. 

• Oleh sebab itu, peranan jamur sangat vital. 
• Jamur yang tergolong Basidiomycota, seperti Volvariella volvacea, Boletus Edulis, dan 

Cortinelus Shitake dapat dikelola untuk dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis tinggi. 

Selain menguntungan, jamur dapat pula merugikan manusia. Jamur dapat menguraikan 
kebutuhan manusia, sehingga mendatangkan kerugian yang sangat besar. Contoh kerugian yang 
ditimbulkan oleh janur ialah pembusukan makanan serta pelapukan kayu pada kapal dan 
jembatan 
 
MATERI TAMBAHAN 
Pada umumnya jamur beracun memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

• Mempunyai tudung dengan warna yang menyolok, seperti : merah darah, hitam legam, 
biru tua, ataupun warna-warni lainnya; 

• Menghasilkan bau busuk yang menusuk hidung, seperti telur busuk H2S ataupun bau 
amoniak; 



• Mempunyai cincin atau cawan, akan tetapi ada juga jamur yang mempunyai cincin tetapi 
tidak beracun seperti jamur merang dan jamur kompos; 

• Umumnya tumbuh pada tempat-tempat yang kotor seperti tempat pembuangan sampah 
dan kotoran hewan; 

• Apabila jamur beracun tersebut dikerat dengan pisau yang terbuat dari perak maka pisau 
tersebut akan berwarna hitam atau biru; 

• Apabila dimasak cepat sekali berubah warna dari warna putih menjadi gelap 

 
 
 
 
 
 

CONTOH JAMUR BERACUN: 

 
Amanita Spisa, ciri-ciri: tubuh buah seperti payung, dengan tudung berwarna coklat tua 
dengan bintik-bintik putih, tidak memiliki cincin, tidak memiliki cawan. 
 
 
 



 

 
Amanita muscaria, ciri-ciri: tubuh buah seperti payung, dengan tudung berwarna merah 
dengan bintik-bintik putih, tak ber cincin, tidak memiliki cawan. 
 

 
Amanita Umbrina, ciri-ciri: tubuh buah menggulung, dengan tudung berwarna coklat 
muda sampai kuning, batang tidak jelas.  

 



Phallus 
Tempat habitatnya:  tumbuh liar pada tanah yang berhumus, lembab atau terlindung dari 
cahaya matahari.  
Ciri-ciri : tudung tertutup dengan warna sisik kuning atau hijau, batang putih kotor dan 
bersisik, mempunyai cawan, tidak bercincin, serta menyerupai bentuk alat kelamin pria.  
 
 

 
SOAL POST TEST 

 
1. Jamur bersifat menyerap makanan dari sisa organisme berupa senyawa organik terurai  

maka jamur disebut............ 
2. Jamur yang terdapat pada roti adalah .................... 
3. Reproduksi seksual jamur dengan................ dan aseksual jamur dengan cara............... 
4. Jamur yang dapat dimakan adalah jamur....................... 
5. Struktur dasar tubuh jamur adalah................... 

 
 
 

KUNCI JAWABAN 
1. Saprofit  
2. Rhizopus nigricans 
3. Konjugasi dan spora seksual , pebentukan spora aseksual 
4. Jamur tiram 
5. Hifa 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(LKPD) 

 
 

I. Tujuan   : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum, 
reproduksi dan peranan jamur divisi Ascomycota  

II.  Petunjuk   : 
a. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing 
b. Analisislah masalah yang ada pada LKPD 
c. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 

III.  Soal diskusi  
1. Amati gambar di bawah ini! 

DIVISI 
ASCOMYCOTA 



 
Gambar apa di atas? Apa kegunaan dari gambar di atas! 
2. Sebutkan ciri-ciri umum divisi Ascomycota! 
3. Jelaskan secara singkat reproduksi divisi Ascomycota! 

 
 
 
 
 

Lembar Jawaban  
LKPD ASCOMYCOTA 

1. Saccharomyces, berperan dalam industri makanan dan minuman. 
2. Ciri-ciri :  

a. Disebut juga jamur kantung, ada yang uniseluler dan multi seluler. 
b. Bersifat parasit ( tubuh buah kecil) dan bersifat saprofit (tubuh buah besar) 
c. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora aseksual yang isebut konidia 

pada ujung konidiofor. 
3. Reproduksi seksual terjadi dengan pembentukan spora seksualyang disebut 

askosporayang dihasilkan oleh askus.Askus terbentuk dari peleburan hifa positif (+) dan 
hifa (-) . Dari hifa (-) terbentuk anteridium dan dari hifa (+) terbentuk askogonium. 
Beberapa askus berkelompok membentuk askokarp. Askogonium menerima beberapa inti 
haploid dari anteridium tetapi belum terjadi peleburan inti. 



Dari askogonium tumbuh hifa dikariotik. Pada ujung hifa terjadi singami dan 
terbentuk askus. Di dalam askus terjadi fertilisasi antara 2 inti sehingga terbentuk sel 
diploid. Sel diploid mengadakan pembelahan meiosis sehingga terbentuk 4 sel anak yang 
haploid. Masing- masing sel anak haploid mengadakan pembelahan mitosis dan terbentuk 
8 sel askospora yang haploid. 
 
 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(LKPD) 

 
 

IV.  Tujuan   : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum, 
reproduksi dan peranan jamur divisi Ascomycota  

V. Petunjuk   : 
d. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing 
e. Analisislah masalah yang ada pada LKPD 
f. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 

VI.  Soal diskusi  
4. Amati gambar di bawah ini! 

 
Gambar apa di atas? Dapatkah jamur di atas di konsumsi! 
5. Sebutkan ciri-ciri umum divisi Basidiomycota! 
6. Jelaskan secara singkat reproduksi divisi Basidiomycota! 

 
 

Lembar Jawaban 
LKPD Basidiomycota 

DIVISI 
BASIDIOMYCOTA 



1. Jamur kuping (Auricularia auricula), jamur tersebut dapat dikonsumsi 
2. Ciri-ciri Basidiomycota: 

Ciri umum jamur ini adalah hifa bersepta, fase seksualnya dengan pembentukan 
basidiospora yang terbentuk pada basidium yang berbentuk gada, membentuk tubuh buah 
(basidiokarp) seperti payung yang terdiri atas batang dan tudung. Di bagian bawah 
tudung terdapat lembaran-lembaran, tempat terbentuknya basidium. Semua anggota 
divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai saproba, parasit pada 
organism lain dan mikorhiza. 

 
3. Reproduksi jamur basidiomycota: 

 

Fase aseksual Basidiomycota ditandai dengan pembentukan konidium, sedangkan 
fase seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Spora pada konidium maupun 
basidiospora pada kondisi yang sesuai tumbuh membentuk hifa bersekat melintang yang 
berinti satu (monokariotik). Selanjutnya , hifa akan tumbuh membentuk miselium. Di 
antara hifa ada yang berjenis (+) dan ada yang (-). Jika hifa (+) dan hifa (-) bertemu, 
bersentuhan, maka dinding sel yang membatasi keduanya akan melebur, sehingga  

terbentuk saluran sel. Hifanya kemudian menjadi berinti dua (dikariotik). Sel hifa 
dikariotik terus tumbuh menjadi miselium. Dari miselium ini muncul tubuh buah 
(basidiocarp). Tubuh buah akan membentuk basidium.  

Di dalam basidium, inti yang mula-mula dua buah (masing-masing haploid) melebur 
menjadi satu inti diploid. Inti diploid akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 
basidiospora haploid. Demikian seterusnya daur hidup berulang lagi 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(LKPD) 

DIVISI 
ZYGOMYCOTA 



 
 

VII.  Tujuan   : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum, 
reproduksi dan peranan jamur divisi Zigomicota 

VIII.  Petunjuk   : 
g. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing 
h. Analisislah masalah yang ada pada LKPD 
i. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 

IX.  Soal diskusi  
7. Amati gambar di bawah ini! 

 
Jelaskan secara singkat reproduksi jamur di roti diatas! 
8. Sebutkan ciri-ciri umum divisi zigomycota! 
9. Menurut pendapat kelompok anda apa manfaat atau peranan jamur yang tergolong 

divisi Zigomycota! 

LEMBAR JAWABAN 
LKPD ZYGOMYCOTA 

1. Reproduksi Zygomycota  
 



 

7. hifa yang kelihatannya serupa memiliki sifat fisiologis yang berbeda dan biasanya diberi 
tanda (+) dan( -). Hifa tidak dapat dibedakan menjadi hifa jantan dan hifa betina. Hifa 
bermuatan positif dan negatif tersebut bercabang pendek dan dinamakan gametangium 

8. gametangium positif bersinggungan dengan gametangium negatif 
9. terjadi peleburan antara kedua gametangia sehingga terbentuk zigosporangium yang 

diploid (2n) 
10. ukuran zigosporangium bertambah besar dan kemudian memasuki masa dormansi 
11. setelah beberapa bulan, jika kondisi lingkungan cukup baik, zigosporanium berkecambah. 

Kemudian membentuk sporangium untuk menghasilkan spora seksual. Pembentukan 
spora tersebut terjadi secara meiosis. 

12. Spora yang tersebar, jika jatuh ditempat yang sesuai akan tumbuh dan berkembang 
menjadi hifa (individu baru).  

2. Ciri-ciri Zygomycota 
 Sebagian besar mereka merupakan organism darat yang hidup di tanah atau pada 
tumbuhan dan hewan yang membusuk. Ada di antaranya yang membentuk mikorhiza, 
yaitu asosiasi saling menguntungkan antara jamur-jamur dari divisio ini dengan 
tumbuhan tinggi. Tubuh Zygomycota tersusun atas hifa senositik. Septa hanya ditemukan 
pada hifa bagian tubuh yang membentuk alat reproduksi saja. Reproduksi seksualnya 
melalui peleburan gamet yang membentuk zigospora. 
 
 

3. Peranan Zygomycota 



Rhizopus stoloniferus. Jamur ini hidup sebagai pengurai sisa organik atau parasit pada 
tanaman ubi jalar. Ada pula yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan 
seperti roti, nasi, wortel, jambu dan lain-lain. Meskipun demikian ada yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses fermentasi bahan makanan (dalam pembuatan tempe) dan 
asam-asam organik yang berguna bagi kita.  

Rhizopus nigricans jamur yang terdapat pada roti dan menimbulkan roti busuk 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(LKPD) 

 
 

X. Tujuan   : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum, 
reproduksi dan peranan jamur divisi Deuteromycota  

XI.  Petunjuk   : 
j. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing 
k. Analisislah masalah yang ada pada LKPD 
l. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda 

XII.  Soal diskusi  
10. Amati gambar di bawah ini! 

 
Sebutkan ciri-ciri dari gambar jamur di atas! 
11. Sebutkan ciri-ciri umum divisi Deuteromycota! 
12. Sebutkan jenis lain dari divisi Deuteromycota! 

 
 
 

LEMBAR JAWABAN 
LKPD DEUTEROMYCOTA 

1. Aspergillus merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman 
dan kandungan gula tinggi. Jamur ini dapat menyebabkan pembusukan pada buah-buahan 
atau sayur-sayuran. Aspergillus  ada yang bersifat parasit, dan ada pula yang saprofit. 
Aspergillus  yang bersifat parasit dapat menyebabkan penyakit aspergillosis pada unggas 
karena mengeluarkan racun aflatoksin. 

2. Ciri-ciri Deuteromycota  

DIVISI 
DEUTEROMYCOTA 



Nama lainnya Fungi Imperfecti (jamur tidak sempurna) dinamakan demikian karena 

pada jamur ini belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif. 

Contoh : Jamur Oncom sebelum diketahui pembiakan generatifnya dinamakan Monilia 

sitophila tetapi setelah diketahui pembiakan generatifnya yang berupa askus namanya 

diganti menjadiNeurospora sitophila dimasukkan ke dalam Ascomycotina. 

3. Jenis lain dari deuteromycota 
Banyak penyakit kulit karena jamur (dermatomikosis) disebabkan oleh jamur dari 
golongan ini, misalnya :Epidermophyton fluocosum penyebab penyakit kaki 
atlit, Microsporum sp.,Trichophyton sp. penyebab penyakit kurap 
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SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

SEKOLAH   :  SMA Muhammadiyah 3 Jember  

MATA PELAJARAN   :  BIOLOGI 

KELAS/SEMESTER  :  X (SEPULUH)/I 



STANDAR KOMPETENSI :  2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup 

ALOKASI WAKTU  :  14 ×  45 menit 

 

 

Kompetensi 
dasar 

 

Kompetensi 

sebagai Hasil 

Belajar 

 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai 
Budaya 

Dan 
Karakter 
Bangsa 

Kewirausahaan/  

Ekonomi Kreatif  

 

Kegiatan 
Pembelajaran 

 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

 

Penilaian 

 

Alokasi 
Waktu 

 

Sumber 
Belajar 

 

2.1  
Mendeskrip
si-kan ciri-
ciri, 
replikasi 
dan peran 
virus dalam 
kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Menyimpulka
n prinsip dan 
dasar 
klasifikasi 
makhluk 
hidup. 

� Menggambar 
struktur virus 
berdasarkan 
foto ultra 
mikroskopis 

� Memberi 
nama bagian-
bagian tubuh 
virus 

� Mengurutkan 
proses-proses 
reproduksi 
virus 

� Mengumpulk
an informasi 
peran virus 
bagi manusia 

� Membuat 
kegiatan 
tentang virus 

 

� Prinsip dan 
dasar 
klasifikasi 
makhluk 
hidup 

� Ciri-ciri  virus 
meliputi : 

1. Ciri benda 
mati virus 

2. Ciri hidup 
virus 

� Struktur tubuh 
virus 

� Cara 
reproduksi 
virus 

� Peran virus 
bagi manusia 
meliputi : 

1.    Peran yang    
menguntun
gkan 

    2.    Peran 
yang 
merugikan 

 

 

� Jujur  

� Kerja 
keras  

� Toleran
si  

� Rasa 
ingin 
tahu  

� Komuni
katif  

� Mengha
rgai 
prestasi  

� Tanggu
ng 
Jawab  

� Peduli 
lingkun
gan 

 

 

 

 

 

 

 

� Percaya diri  

� Berorientasi 
tugas dan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Diskusi 
prinsip dan 
dasar 
klasifikasi 
makhluk 
hidup 

� Mengamati 
dan  
menggamti 
struktur 
tubuh virus 

� Diskusi ciri-
ciri virus 

� Menggamba
r skema 
reproduksi 
virus 

� Mengumpul
kan 
informasi 
tentang 
peran virus 
bagi 
manusia 

� Tugas 
membuat 
kajian 

 

� Menggam
bar 
struktur 
tubuh 
virus 
berdasarka
n foto 
ultramikro
skopis 

� Mendeskri
psikan 
ciri-ciri 
virus 

� Membandi
ngkan ciri 
virus dan 
ciri 
hewan/tu
mbuhan 

� Menggam
bar skema 
reproduksi 
virus 

� Mengident
ifikasi 
peran 
virus bagi 

 

• Jenis tagihan: 

1. Uji 
kompetens
i tertulis 

2. Makalah 

• Instrumen 
penilaian: 

• Soal uji 
kompetens
i tertulis 

• Lembar 
penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ×  45 
menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Buku kerja 
Biologi 1A, 
Ign. 
Khristiyono 
P.S, Esis 

• Buku 
Biologi X, 
Dyah 
aryulina 
dkk, Esis, 
BAB II dan 
Bab III 

• Oman 
Karmana. 
2008. 
Biologi 1 A 
untuk kelas 
X  Semester 
1 
SMA.Bandu
ng: 
Grafindo 
Media 
Pratama 
 
 

• Buku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengertian 
prokariot 

b. Ciri-ciri 
Eubacteria 

• Bentuk sel 
dan koloni 
Eubacteria 

• Struktur sel 
Eubacteria 

• Cara hidup 
Eubacteria 

• Reproduksi 
bakteri 

c. Klasifikasi 
Eubacteria 

d. Perbedaan 
Archaebacteria 
dan Eubacteria 

e. Contoh-
corntoh 
archaebacteria 

f. Peranan 
bakteri bagi 
manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Jujur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Percaya diri  

tentang virus 
dan penyakit 
yang 
disebabkann
ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manusia 

� Membuat 
kajian 
tentang 
virus dan 
penyakit 
yang 
disebabka
nnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ×  45 

Biologi X, 
Dyah 
Aryulina, 
dkk, Bab X 

• Air kolam  

• Mikroskop, 
kaca obyek, 
dan kaca 
penutup 

• Berbagai 
informasi 
tentang 
Protista dari 
berbagai 
sumber 
(koran, 
majalah, 
buku, atau 
internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Mendeskri
psikan ciri-
ciri 
Archaeoba
cteria dan 
Eubacteria 
dan 
perananny
a bagi 
kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Menggambar 
sel bakteri 
berdasarkan 
pengamatan 
mikroskopis 

� Mendeskripsi
kan struktur 
dan fungsi sel 
bakteri 

� Mengelompo
kkan 
Eubacteria 

� Membuat 
tabel 
perbedaan 
Eubakteria 
dan 
Archaebacteri
a 

� Membuat 
produk olahan 
bahan 
makanan 
dengan 
menggunakan 
bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kerja 
keras  

� Toleran
si  

� Rasa 
ingin 
tahu  

� Komuni
katif  

� Mengha
rgai 
prestasi  

� Tanggu
ng 
Jawab  

� Peduli 
lingkun
gan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Jujur  

� Berorientasi 
tugas dan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Percaya diri  

 

� Pengamatan 
bentuk 
bakteri 
(Kegiatan 
4..1) 

� Diskusi ciri-
ciri struktur 
Eubacteria 

� Pengamatan 
bentuk-
bentuk 
Cyanobacter
ia (Kegiatan 
4.2) 

� Diskusi ciri-
ciri 
Archaeobact
eria 

� Diskusi 
peranan 
bakteri bagi 
manusia 

� Praktek 
pembuatan 
yoghurt 
(Kegiatan 
4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Menjelask
an 
pengertian 
prokariot 

� Menggam
barkan 
berbagai 
bentuk sel 
dan koloni 
Eubakteria 

� Memberi 
keteranga
n struktur 
dan fungsi 
sel bakteri 

� Membeda
kan 
struktur 
Eubakteria 
dan 
Archaeoba
cteria 

� Mendeskri
psikan 
peran 
bakteri 
bagi 
manusia 

 

 

 

 

 

 

� Jenis 
tagihan: 

Laporan  hasil 
praktikum 
pengamatan 
bakteri 

Uji Kompetensi 
tertulis 

• Instrumen 
penilaian: 

1.  Lembar 
penilaian 
laporan 
hasil 
praktikum 

2.   Soal uji 
kompetens
i tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Menyajika
n ciri-ciri 
umum 
filum 
dalam 
Kingdom 
Protista 
dan 
perannya 
bagi 
kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mengamati 
jenis-jenis 
Protista 
dengan 
menggunakan 
mikroskop 

� Menggunakan 
mikroskop 

� Membuat 
preparat 

� Menggambar 
Protista 
berdasarkan 
hasil 
pengamatan -
pengamatan 
Protista 

� Mendeskripsi
kan ciri-ciri 
Protista 

� Megenlompo
kkan  Protista 
berdasarkan 
ciri yang 
dapat diamati 

� Mengumpulk
an informasi 
tentang 
Protista  dari 
studi literatur 

 

 

 

 

 

•   Ciri-ciri 
Protista meliputi:  

• Protista 
yang  
menyerupai 
tumbuhan. 

• Protista 
yang 
menyerupai 
hewan 

• Protista 
yang 
menyerupai 
jamur 

• Peranan 
Protista bagi 
manusia 
meliputi: 

• Peranan 
yang 
mengutungk
an 

• Peranan 
yang 
merugikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kerja 
keras  

� Toleran
si  

� Rasa 
ingin 
tahu  

� Komuni
katif  

� Mengha
rgai 
prestasi  

� Tanggu
ng 
Jawab  

� Peduli 
lingkun
gan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Berorientasi 
tugas dan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Praktikum 
pengamatan 
Protista 
yang hidup 
di air kolam 

� Diskusi 
untuk 
mendeskrips
ikan ciri-ciri 
Protista  

� Diskusi 
tentang 
klasifikasi 
Protista 
yang diamati  

� Tugas 
mengumpul
kan 
informasi 
tentang 
protista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mendeskri
psikan 
ciri-ciri 
protista 
yang 
menyerup
ai hewan, 
menyerup
ai 
tumbuhan, 
dan 
menyerup
ai jamur 

� Mengelom
pokkan 
contoh 
Protista 
yang 
diamati 

� Mengident
ifikasi 
Protista 
yang 
menguntu
ngkan dan 
merugikan 
manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Jenis 
tagihan: 

1.   Laporan 
hasil 
pengamata
n 
praktikum 

2.   Uji 
kompetens
i tertulis 

3.   Makalah 
dan 
resume 

•  Instrumen        
penilaian: 

1.   Lembar 
observasi 
kegiatan 
praktikum 

2.   Lembar 
penilaian 
laporan  
hasil 
praktikum 

3.   Lembar 
penilaian 
makalah 
dan 
resume 

4.   Soal uji 
kompetens
i tertulis 

 

 

 

4 ×  45 
menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Mendeskri
psikan ciri-
ciri dan 
jenis-jenis 
jamur 
berdasarka
n hasil 
pengamata
n, 
percobaan, 
dan kajian 
literatur 
serta 
perananny
a bagi 
kehidupan 

 

 

 

 

 

� Mengamati 
struktur jamur 

� Menggambar 
struktur tubuh 
jamur 

� Mengelompo
kkan jamur 

� Mendeskripsi
kan ciri-ciri 
jamur 

� Mendatangi 
produksi tape 
dan tempe  

 

 

 

 

 Ciri-ciri jamur 
meliputi: 

• Ciri struktur 

• Cara hidup 

� Macam-
macam spora 
yang 
dihasilkan 
jamur 
meliputi: 

• Spora 
aseksual 

• Spora 
seksual 

• Klasifikasi 
jamur 

• Peranan 
jamur bagi 
manusia 

• Proses 
produksi 
yang 
memanfaatk
an jamur 

� Jujur  

� Kerja 
keras  

� Toleran
si  

� Rasa 
ingin 
tahu  

� Komuni
katif  

� Mengha
rgai 
prestasi  

� Tanggu
ng 
Jawab  

� Peduli 
lingkun
gan 

 

 

 

� Percaya diri  

� Berorientasi 
tugas dan hasil 

 

 

� Praktikum 
pengamatan 
jamur 

� Menggamba
r struktur 
jamur 
berdasarkan 
hasil 
pengamatan 

I. D
iskusi 
sturktur 
tubuh jamur 
berdasarkan 
hasil 
pengamatan 

� Surevi/kunju
ngan ke 
lokasi 
produksijam
ur misalnya 
pabrik 
tempe, 
oncom, dll 

 

� Mendeskri
psikan 
ciri-ciri 
jamur 

� Mendeskri
psikan 
cara jamur 
memperol
eh 
makanan 

� Membeda
kan spora 
aseksual 
dan 
seksual 

� Memberik
an  alassan 
pemisahan 
jamur dari 
tumbuhan 
dalam 
kalsifikasi
nya 

• Melaporka
n proses 
pembuata
n suatu 
produk 
yang 
mengguna
kn jamur 

 

 

 

 

 

•   Jenis tagihan: 

1.   Laporan 
hasil 
pengamata
n  

2.   Uji 
kompetens
i tertulis 

•    Instrumen 
penilaian: 

1.   Lembar 
observasi 
praktikum 

2.   Lembar 
penilaian 
laporan 
hasil 
praktikum 
lapang 

3.   Soal uji 
kompetens
i tertulis 

4 × 45 
menit 

• Buku kerja 
1A, Ign. 
Khristiyono 
P.S, Esis 

• Buku 
biologi, X 
Dyah 
aryuliana 
dkk, Esis. 
Bab IV 

• Cont
oh jamur 

• Bahan-
bahan 
pembuat 
tempe dan 
tape 

• Oman 
Karmana. 
2008. 
Biologi 1 A 
untuk kelas 
X  Semester 
1 
SMA.Bandu
ng: 
Grafindo 
Media 
Pratama 
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Gambar  1: Kegiatan Belajar Mengajar di kelas dengan diskusi pada teman sebangku 
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Gambar 4: guru mengawasi Ulangan Harian 
 
 
 

 



Gambar 5: siswa- siswi kelas X3 mengerjakan soal Ulangan Harian 

 
Gambar 6: siswa yang mengikuti Ulangan Susulan 
 


