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Komitmen (Kontrak) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)  

BIOLOGI Kelas X MIPA  Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  PJJ:  

a. Aktif mengikuti pembelajaran PJJ dengan baik. Sebisa mungkin selalu 

mengikuti PJJ Biologi dan tidak pernah absen jika memang tidak ada aral 

melintang. 

b. Penilaian akan diberikan berdasarkan keterlibatan peserta didik dalam PJJ 

Biologi yang meliputi sikap peserta didik mengikuti proses KBM antara lain 

tepat waktu untuk kehadiran dikelas PJJ dan selalu hadir; jujur dalam tugas 

dan Penilaian harian (PH); tingkah laku  sesuai etika (sopan santun) dan 

berbahasa sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang benar; bertanggungjawab, 

disiplin waktu pengiriman dan mandiri dalam setiap tugas; berani bertanya dan 

selalu mencoba menjawab pertanyaan; cinta kasih dan pembawa damai 

terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari di  kelas PJJ.   

c. Menyiapkan alat tulis, pensil berwarna, map portofolio ukuran A4 dan kertas 

HVS bekas (daur ulang)  untuk mencatat hal yang dianggap penting (sebagai 

pengganti buku tulis yang baru). 

d. Memastikan HP dan atau Laptop dengan baterai yang penuh dan menyiapkan 

kabel charger. 

e. Boleh minum di kelas setelah minta izin guru dan diijinkan oleh guru. 

 

2. Portofolio: 

Peserta didik silahkan mencatat hal yang dianggap penting bagi diri sendiri dan 

proses belajar selama PJJ Biologi di kelas X MIPA. Catatan berupa portofolio 

dengan ukuran kertas A4 (kertas diharapkan menggunakan kertas daur 

ulang/kertas bekas, tidak menggunakan kertas yang baru sehingga dapat 

mendukung gerakan go green) dan dimasukkan dalam map snelhecter. Dalam map 

portofolio dapat berisi segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran 
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termasuk modul atau materi PJJ, soal PJJ, PPT Biologi (yang mungkin sudah 

dicetak). 

 

3. Penilaian didapatkan dari: 

a) Penilaian Harian (PH)  berupa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan 

setiap pertemuan PJJ serta nilai sikap dari jujur, disiplin, tanggung jawab, 

mandiri, kerja sama. 

b) Kerja Praktik (praktikum) mandiri dengan  membuat laporan hasil kerja 

praktik mandiri 

c) Diskusi/tanya jawab/kuis/presentasi 

d) Tugas mandiri dan tugas terstruktur/tugas akhir semester 

 

4. Pengiriman Tugas 

a) Seluruh pengiriman tugas selama PJJ berupa file soft copy ke alamat email 

anggraenydhewi@reginapacis-jkt.sch.id.  

b) Setip file tugas PJJ yang dikirimkan dilengkapi dengan kepala tugas yang 

meliputi: (CONTOH) 

 Nama judul tugas   : KD 1A - Ruang Lingkup Biologi 

 Alamat email peserta didik : anggraenydhewi@reginapacis-jkt.sch.id 

 Nama subyek dalam email : Tugas PJJ 1 - Ruang Lingkup Biologi 

 Nama file tugas  : berurutan Nama, Kelas , Nomor, Nama Tugas  

serta Tanggal Tugas 

 Contoh: Andien – X MIPA-1/11 – Tugas PJJ 1 Lingkup Biologi - 18 Juli 2020 

c) Batas waktu pengiriman sesuai dengan masing-masing tugas saat PJJ atau 

ketentuan khusus. 

 

5. Tugas Semester Ganjil  

a) Tugas mandiri semester ganjil:  

Membuat penelitian sederhana dengan mengikuti langkah-langkah dalam 

metode ilmiah. Pengerjaan secara individu (tugas ini akan menghasilkan 

nilai keterampilan dan pengetahuan). Ketentuan penelitian: 

mailto:anggraenydhewi@reginapacis-jkt.sch.id
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 Mencari atau merumuskan masalah yang berada di sekitar 

lingkungan rumah. 

 Waktu penelitian 1 Agustus – 10 September 2020 

 Pengumpulan laporan dalam bentuk file soft copy paling lambat 

Senin, 14 September 2020. 

 

b) Tugas akhir semester  ganjil:  

Membuat film dokumenter/vlog pribadi kehidupan sehari-hari sebagai 

seorang pelajar dan anak dalam mempraktikan protokol kesehatan di masa 

pandemi Covid-19. Ketentuan film dokumenter: 

 Materi/tema film dokumenter/vlog adalah penerapan praktik 

protokol kesehatan Virus Corona dan penyakit Covid-19. 

 Pemilihan judul film  bebas sesuai dengan tema yang ditugaskan. 

 Sasaran film dokumenter/vlog adalah para remaja sebaya atau 

kaum muda mileneal pada umumnya.  

 Hasil film dokumenter/vlog berupa soft copy file yang dapat 

diunggah atau dikirim dengan link google drive atau email. 

Pengerjaan film dokumenter/vlog  1 Agustus – 1 Oktober 2020 

 Pengumpulan film/vlog dokumenter pada Senin,  12 Oktober 2020.  

 

6. Tugas Semester Genap 

a) Tugas mandiri semester genap:  

Membuat makalah ilmiah dengan tema Teknologi Budi Daya Plantae untuk 

Meningkatkan Kebutuhan Bahan Pangan Masyarakat di Masa Pandemi 

Covid-19. Pengerjaan secara individu (tugas ini akan menghasilkan nilai 

pengetahuan dan keterampilan). Ketentuan karya ilmiah: 

 Merupakan tulisan makalah ilmiah yang berdasarkan penelusuran 

literatur/bacaan mengenai tumbuhan yang ada di Indonesia. 

 Penyusunan tulisan mengikuti format karya ilmiah standar normal. 

 Waktu pengerjaan makalah ilmiah 4 Januari – 26 Februari 2020. 
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 Pengumpulan karya ilmiah dalam bentuk file soft copy dengan 

kriteria kertas ukuran A4, jenis huruf times new roman ukuran 12.  

 Batas akhir pengumpulan file makalah ilmiah Senin, 8 Maret 2020. 

 

b) Tugas akhir semester genap (tentatif boleh dikerjakan atau tidak. Jika 

dikerjakan akan digunakan sebagai nilai Pengayaan dan nilai cadangan) :  

Membuat produk literasi sains biologi berupa ringkasan dan opini pribadi 

mengenai buku sains/ebook sains yang dibaca khususnya sains biologi 

selama 1 tahun belajar biologi di kelas X MIPA. Minimal buku atau ebook 

sains Biologi yang dibaca  adalah 2 buah buku.   

Ketentuan produk literasi sains Biologi: 

 Pengerjaan tugas secara pribadi/individu. 

 Individu menentukan jenis buku/ebook sains biologi yang akan 

dibaca dan mengkonsultasikan dengan guru mata pelajaran. 

 Judul buku yang dipilih menceritakan seluruh isi buku dan bukan 

merupakan buku sains yang berisi kumpulan cerita atau satu buku 

berisi banyak judul. 

 Sebisa mungkin judul buku tidak sama antar teman sehingga perlu 

saling  koordinasi antar teman. 

 Membaca buku/ebook sains biologi dan mengerjakan produk literasi 

biologi  mulai  saat belajar di kelas PJJ Biologi 1 Agustus 2018  – 2 

April  2021. 

 Pengumpulan produk literasi sain biologi berupa file soft copy pada 

9 April 2021.  

 

Jakarta, 13 Juli 2020 

Guru Mata Pelajaran 

 

Bernadatte Evy Anggraeny Dhewi, S.Si 


