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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik Benda dan Sifatnya. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang benda dan sifatnya, soal-soal tes USBN untuk topik tersebut sebagai
acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi

alternatif aktivitas

pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari
oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan
soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan
tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik
menganalisis materi benda dan sifatnya, melakukan percobaannya, sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Topik benda dan sifatnya yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
bahan bacaan 1 tentang zat tunggal dan campuran; dan bahan bacaan 2
tentang filter air sederhana. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua buah
LKPD, yaitu 1) LKPD zat tunggal dan campuran; dan 2) membuat filter air
sederhana. LKPD dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah
mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
V. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.1.
Tabel 1. 1. Kompetensi dasar dan target kompetensi.
No
1

Kompetensi Dasar

Target KD

3.9 Mengelompokkan materi 1. Mengelompokkan materi
dalam kehidupan sehari-

berdasarkan komponen

hari berdasarkan

penyusunnya

komponen penyusunnya
(zat tunggal dan
campuran)
2

4.9 Melaporkan hasil
pengamatan sifat-sifat
campuran dan
komponen
penyusunnya dalam
kehidupan sehari-hari
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1. Melakukan pengamatan sifatsifat campuran
2. Melakukan pengamatan
komponen penyusun campuran

3. Membuat laporan hasil
pengamatan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9. di kelas V di
kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan empat
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi ke dalam tiga katagori, yaitu
indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Indikator
pencapaian kompetensi untuk KD 3.9 dan KD 4.9 SD Kelas V diuraikan pada
Tabel 1.2.
Tabel 1. 2. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.9 dan KD 4.9 SD
Kelas V.
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.9.1 Menjelaskan pengertian zat

4.9.1. Melakukan pengamatan sifat-

tunggal
3.9.2 Menjelaskan pengertian
campuran
3.9.3 Mengidentifikasi benda dan

sifat campuran
4.9.2. Melakukan pengamatan
komponen penyusun
campuran

sifatnya
3.9.4 Mengkategorikan materi
berdasarkan komponen
penyusunnya
IPK Kunci

IPK Kunci

3.9.5 Mengklasifikasikan materi

4.9.3. Membuat laporan hasil

berdasarkan komponen

pengamatan sifat-sifat

penyusunnya

campuran dan komponen
penyusunnya dalam
kehidupan sehari-hari
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IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.9.6 Menganalisis alat penyaring

4.9.4. Membuat karya teknologi

air sederhana

sederhana berupa alat
penyaring air bersih
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Filter Air
Perhatikan teks bacaan berikut.
Kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNTAG Surabaya Semester
Genap 2017/2018 membuat filter air sederhana untuk meningkatkan kualitas
air di Masjid Miftahul Huda, Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Gresik,
Jum’at (27/05/18). Alat yang dibuat oleh Devisi Teknologi Tepat Guna (TTG)
itu adalah, untuk menghasilkan air yang bersih dan sehat.
Dian Agung Cipta Negara, Ketua Devisi TTG mengatakan pembuatan filter air
sederhana di Dusun Sukorejo, Desa Turirejo karena desa tersebut belum
dialiri PDAM sehingga masyarakat menggunakan air sumur untuk keperluan
sehari-hari, sedangkan penggunaan air sumur sendiri sering mengalami
masalah seperti air yang keruh.
‘’Lokasi ini masih belum terjangkau oleh PDAM dibandingkan dengan dusun
lainnya, sehingga kami dari Divisi TTG membuatkan filter air sedehana,’’
ucapnya.
Agung, lebih lanjut menjelaskan bahwa filter air sederhana yang dibuat
diletakkan di Masjid Miftahul Huda agar warga sekitar yang melakukan ibadah
bisa memanfaatkan air bersih seperti berwudlu.
‘’Filter air di masjid Miftachul Huda selain meningkatkan kualitas air juga
untuk mengurangi kadar pencemar didalam air,’’ jelas Agung kepada
warta17agustus.com.
Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum itu berharap alat yang dibuat oleh timmnya
dapat bermanfaat bagi masyarakat.

17

‘’Dengan ada air bersih dari alat ini kami sangat berharap memberikan
kenyamanan warga dalam beribadah, dan terhindar dari penyakit yang
disebabkan air kurang bersih,’’ pungkas mahasiswa angkatan 2014 itu
Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
Latifah. (2018). Mahasiswa KKG Untag Surabaya Membuat Fister Air Sederhana di
Gresik. Dimuat di http://warta17agustus.com/berita-mahasiswa-kkn-

untag-surabaya-membuat-filter-air-sederhana-di-gresik-.html

Diunduh

pada tanggal 27 Maret 2019; Jam 14.20

Dari bahan bacaan tersebut, mengapa air perlu disaring? Zat-zat apa yang
tercampur dalam air?

B. Membuat Saringan Air Sederhana
Perhatikan teks bacaan berikut.
Air adalah sumber kehidupan. Setiap orang menggunakannya untuk berbagai
kebutuhan. Akan tetapi, semakin hari terjadi penurunan kualitas air yang kita
konsumsi. Mulai dari air yang keruh, kotor bahkan berbau. Dalam jangka
panjang, kualitas air yang tidak baik tersebut tentu merugikan bagi kesehatan
tubuh kita. Namun jika permasalahan air yang kita hadapi di rumah tidak
terlalu berat, seperti misalnya air di rumah tidak terlalu jernih, keruh, kuning,
hitam, ataupun bau kita dapat menjernihkannya dengan membuat sendiri
saringan air yang terbuat dari ijuk, pasir, dan bahan-bahan lainnya.
Cara pembuatan saringan itupun cukup mudah. Pembuatan saringan dimulai
dengan membuat lapisan pasir, ijuk, arang aktif, pasir, dan batu. Hasilnya air
yang tadinya keruh, kuning atau bahkan hitam plus bau sekalipun akan
menjadi jernih dan tanpa bau setelah melewati saringan ini. Dengan metode
penyaringan sederhana ini, air yang awalnya tak layak kita konsumsi sekarang
dapat dipergunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari.
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Bahan :

Gambar 1. 1. Bahan-bahan filter air
Sumber : http://www.tzuchi.or.id/ruang-hijau/saringan-air-sederhana/15

1)

3 buah wadah dapat berupa tong, drum, ember ataupun sambungan
kaleng/botol plastik yang berfungsi sebagai wadah pengendapan, wadah
penyaringan, dan wadah tempat air bersih.

2)

Batu kali

3)

Ijuk

4)

Pasir halus

5)

Arang tempurung kelapa

6)

Batu zeolit

7)

Kerikil

8)

Batu-batu kecil

Cara membuat
Siapkan wadah pertama yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang
ada di dalam air. Agar proses pengendapan berjalan sempurna, di bawah
wadah ini kita letakkan batu-batu kali.
Di bawah wadah pertama itu, lalu kita buat wadah kedua yang berfungsi untuk
menyaring air yang keluar dari wadah pengendapan.
Dalam wadah kedua (penyaringan) itu, kita masukkan komposisi bahan yang
telah kita persiapkan sebelumnya. jika diurutkan dari bawah, lapisan itu
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terdiri dari lapisan batu-batu kecil setebal 15 cm, lapisan kerikil setebal 10 cm,
lapisan arang tempurung kelapa setebal 15 cm (untuk arang kita dapat
menambahkan ketebalannya untuk lebih mengurangi bau atau dapat juga
menambahkan satu buah lapisan batu zeolit di dalamnya jka masalah yang kita
hadapi cukup berat), lapisan pasir halus setebal 20 cm, lapisan ijuk lagi setebal
20 cm, pasir halus setebal 15 cm, dan terakhir sebagai lapisan paling atas
adalah lapisan ijuk kembali setebal 15 cm. Dari lapisan paling atas inilah air
dari wadah pengendapan kita masukkan ke dalamnya.

Gambar 1. 2. Skema filter air
Sumber : http://www.tzuchi.or.id/ruang-hijau/saringan-air-sederhana/15

Air yang kemudian keluar dari lapisan terbawah wadah penyaringan lalu kita
salurkan ke wadah ketiga yang berfungsi sebagai bak penampung air bersih
yang sudah selesai disaring. Wadah penampung ini posisinya tepat berada di
bawah wadah penyaringan.
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Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
Susanto, H. (....). Saringan Air Sederhana. Dimuat di
http://www.tzuchi.or.id/ruang-hijau/saringan-air-sederhana/15.
Diunduh pada tanggal 27 Maret 2019; Jam 14.44
Dari bahan bacaan tersebut, dapatkah kalian membuat saringan air
sederhana?
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SOAL-SOAL USBN
Berikut ini contoh soal-soal USBN topik benda dan sifatnya, pada Kompetensi
Dasar 3.9. Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan
komponen penyusunnya (zat tunggal dan campuran) kelas V. (Permendikbud
Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada topik penghematan energi listrik.
Contoh soal USBN tahun 2015/2016
NO
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SOAL
Perhatikan benda berikut!

Tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat antara benda dan sifatsifatnya adalah ....
A.
Benda
(1)
(2)
(3)

Volume
tetap
tetap
berubah

Bentuk
berubah
tetap
berubah

Benda

Volume

Bentuk

(1)

tetap

(2)

berubah
tetap

(3)

tetap

berubah

B.
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berubah
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C.
Benda
Volume
(1)
tetap
(2)
berubah
(3)
berubah

Bentuk
tetap
berubah
tetap

Benda
Volume
(1)
tetap
(2)
tetap
(3)
berubah

Bentuk
tetap
berubah
berubah

D.

Identifikasi
Level Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman (L1)

Indikator yang bersesuaian

: Mengidentifikasi benda dan sifatnya

Diketahui

: Nama benda dan sifatnya

Ditanyakan

: Pasangan nama benda dan sifatnya yang tepat

Materi yang dibutuhkan

: Sifat-sifat zat padat, cair, dan gas

NO

SOAL
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Pisau dapur yang tidak dilapisi stainles jika disimpan di tempat terbuka
dalam waktu lama, maka akan mengalami perubahan warna dan
kekuatannya. Faktor penyebab perubahan pada pisau tersebut adalah ....
A. pelapukan kimia
B. pelapukan biologi
C. perkaratan
D. pembusukan

Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan Pemahaman (L1)

Indikator yang bersesuaian

:

Mengidentifikasi benda dan sifatnya

Diketahui

:

Jenis benda dan perubahan sifatnya

Ditanyakan

:

Faktor penyebab perubahan

Materi yang dibutuhkan

:

Perubahan benda

Contoh soal USBN tahun 2016/2017
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NO
21

SOAL
Perhatikan tabel berikut!
Nama benda

Sifatnya

K. pensil

1. tetap

L. sirup

2. berubah

M. udara

3. sesuai tempatnya

Pasangan yang tepat antara nama benda dan sifatnya adalah ....
A. K – 1 dan M - 3
B. L – 1 dan M - 2
C. K – 3 dan M - 2
D. K – 2 dan L - 1
Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan Pemahaman (L1)

Indikator yang bersesuaian

:

Mengidentifikasi benda dan sifatnya

Diketahui

:

Nama benda dan sifatnya

Ditanyakan

:

Pasangan nama benda dan sifatnya yang tepat

Materi yang dibutuhkan

:

Sifat-sifat zat padat, cair, dan gas

Contoh soal USBN tahun 2017/2018
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NO
SOAL
19 Amatilah daftar kegiatan dan perubahan wujud di bawah ini!
Kegiatan

Perubahan wujud

(1) menjemur pakaian basah

(a) mencair

(2) mentega yang dipanaskan

(b) mengembun

(3) meletakkan kamper ditempat terbuka

(c) menguap

(4) proses pembuatan agar-agar

(d) menyublim

Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang benar adalah ....
A. (1) – (d) dan (2) – (c)
B. (1) – (c) dan (3) – (d)
C. (2) – (a) dan (3) – (b)
D. (3) – (c) dan (4) – (a)
Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi (L2)

Indikator yang bersesuaian

:

Mengidentifikasi benda dan sifatnya

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang dibutuhkan

:

Kegiatan dan perubahan wujud benda
Pasangan kegiatan dan perubahan wujud
benda yang tepat
Perubahan wujud benda
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik benda dan sifatnya. Bahan pembelajaran dikembangkan
dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan
bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
benda dan sifatnya. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, aktivitas
pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah ditetapkan
diuraikan ke dalam dua bagian. Pengembangan aktivitas pembelajaran
mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud
nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk
masing-masing bagian.

Aktivitas Pembelajaran 1. Zat Tunggal dan Campuran
Aktivitas ke satu terkait dengan Materi Kelas V, Tema 9 “Benda-Benda di
Sekitar Kita” Subtema 1 : “Benda Tunggal dan Campuran”. Aktivitas
pembelajaran ke-1 ini akan mencapai IPK nomor 3.9.5 dan 4.9.3. Aktivitas ini
menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak 1)
Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah
(Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan
data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik
simpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018). Pembelajaran
dilakukan selama 2 X 35’.
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Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1.1. Zat tunggal dan campuran.
Sebelum pembelajaran dimulai guru perlu menyiapkan alat, bahan, media, dan
LKPD yang akan digunakan supaya tersedia dan mencukupi untuk semua
peserta didik. Skenario yang disajikan merupakan aktivitas pembelajaran
pada kegiatan inti.
Untuk bagian pendahuluan guru diharapkan dapat memastikan peserta didik
menguasai IPK nomor 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 4.9.1 dan 4.9.2. mengenai
kemampuan peserta didik dalam menjelaskan pengertian zat tunggal dan
campuran. Pada kegiatan penutup, guru dapat melakukan penilaian formatif
dan atau memberi penugasan membuat peta pikiran tentang zat tunggal dan
campuran.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 1
Zat tunggal dan Campuran
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas 1 diharapkan peserta mampu:
a. Membedakan zat tunggal dan campuran
b. Mengelompokkan materi berdasarkan komponen penyusunnya
c. Membuat peta pikiran tentang “zat tunggal dan campuran"
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 X 35 Menit.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1) File video masalah zat tunggal dan campuran;
2) LCD Proyektor/komputer;
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Alternatif :
1. Printout teks bacaan tentang masalah zat tunggal dan campuran
Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Memfasilitasi mengamati video masalah zat tunggal dan campuran
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-_-UYSS6I (atau guru juga bisa
mengunduhnya). Alternatif lain menggunakan teks bacaan
c. Memfasilitasi peserta didik untuk mengingat kembali pengertian dari
perubahan wujud zat secara fisika dan kimia. Misalnya guru memberi
instruksi “Diskusikan dalam kelompok, apa yang kalian ketahui tentang
perubahan fisika dan perubahan kimia!”
Problem Statement (Identifikasi masalah)
d. Memfasilitasi Peserta didik untuk merumuskan masalah yang akan
dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya “apa bedanya zat tunggal dan
campuran?”
Data Collection (Pengumpulan data)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1) Air ½ Liter;
2) Kapur Tulis 1 buah;
3) Air Garam ½ Liter;
4) Gula pasir ½ Liter
5) Minumam kopi bubuk 1 gelas
6) Kawat Tembaga 10 cm
Apa yang saudara lakukan:
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e. Memfasilitasi peserta didik secara kelompok menyelidiki dan menemukan
perbedaan antara zat tunggal dan campuran menggunakan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD 1.1)
Langkah kegiatan:
1. Amatilah berbagai jenis zat yang telah disediakan. Kemudian isilah tabel
berikut.
Nama Benda

Zat Penyusun

Air
Kapur tulis
Air garam
Gula pasir
Minuman kopi bubuk
Kawat Tembaga
Data Processing (Pengolahan data)
f. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengolah data hasil pengamatan
dan mengelompokkan benda-benda yang diamati ke dalam kelompok zat
tunggal dan campuran
g. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan perbedaan zat tunggal
dan campuran.
Verification (Pembuktian)
h. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya
Generalization (Kesimpulan)
i. Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan hasil
penyelidikannya tentang zat tunggal dan campuran dalam bentuk peta
pikiran.
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Aktivitas Pembelajaran 2. Filter Air Sederhana
Aktivitas ke dua terkait dengan Materi Kelas V, Tema 9 : “Benda-Benda di
Sekitar Kita” Subtema 1 : “Benda Tunggal dan Campuran”. Aktivitas
pembelajaran ke-2 ini akan mencapai IPK nomor 3.9.6, dan 4.9.4. Aktivitas ini
menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan sintak 1)
Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah; 2) Mengorganisasi peserta
didik untuk belajar; 3) Membimbing penyelidikan individual maupun
kelompok; 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 5)
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pembelajaran
dilakukan selama 2 X 35’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1.2. Membuat filter air sederhana.
Sebelum pembelajaran dimulai guru perlu menyiapkan alat, bahan, media, dan
LKPD yang akan digunakan, sehingga tersedia dan mencukupi untuk semua
peserta didik. Skenario yang disajikan merupakan aktivitas pembelajaran
pada kegiatan inti.
Untuk bagian pendahuluan guru diharapkan dapat memastikan peserta didik
menguasai IPK nomor 3.9.5 dan 4.9.3. mengenai klasifikasi materi
berdasarkan komponen penyusunnya. Pada kegiatan penutup, guru dapat
melakukan penilaian produk.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 2
Filter air sederhana
Setelah melakukan melakukan aktivitas 2 diharapkan peserta mampu:
a. Menganalisis alat penyaring air sederhana
b. Membuat karya teknologi sederhana berupa alat penyaring air bersih
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 X 35 Menit.
Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1) File video tentang filter air sederhana;
2) LCD Proyektor/komputer;
Alternatif :
3) Printout teks bacaan tentang cara membuat filter air sederhana
Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Memfasilitasi mengamati video cara membuat filter air sederhana

https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0 (atau guru juga bisa
mengunduhnya). Alternatif lain menggunakan teks bacaan
c. Memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan masalah terkait dengan

bagaimana cara membuat filter air sederhana.
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar
Apa yang saudara lakukan:
d. Memfasilitasi peserta didik untuk memecahkan masalah terkait dengan

bagaimana mengatasi masalah air bersih, misalnya membuat filter air
sederhana menggunakan alat bahan yang terdapat di lingkungan sekitar
peserta didik.
e. Memfasilitasi peserta didik untuk menyiapkan alat bahan untuk membuat

filter air sederhana, misalnya botol plastik bekas, pasir bersih, arang, tisu,
gelas, bor.
f.

Memfasilitasi peserta didik untuk mempelajari cara membuat filter air
sederhana dari berbagai sumber.

31

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok
g. Memfasilitasi peserta didik untuk memilih jenis filter air sederhana yang

akan dibuat.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
h. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat filter air sederhana

mengunakan LKPD 1.2 dan mempresentasikan/memamerkan karyanya.
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
i.

Memfasilitasi peserta didik untuk mengevaluasi karya yang telah mereka
buat menggunakan rubrik penilaian produk yang terdapat pada LKPD 1.2.

.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1.1. Zat Tunggal dan Campuran
LKPD 1.1.
Judul : Zat Tunggal dan Campuran
Tujuan : Membedakan zat tunggal dan senyawa.
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1) Air ½ Liter;
2) Kapur Tulis 1 buah;
3) Air Garam ½ Liter;
4) Gula pasir ½ Liter
5) Minumam kopi bubuk 1 gelas
6) Kawat Tembaga 10 cm
Pra Kegiatan:
1. Jelaskan dengan bahasa sendiri ciri-ciri benda padat, cair, dan gas
Langkah kegiatan:
1. Amatilah berbagai jenis zat yang telah disediakan. Kemudian isilah tabel
berikut.
Nama Benda

Zat Penyusun

Air
Kapur tulis
Air garam
Gula pasir
Minuman kopi bubuk
Kawat Tembaga
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LKPD 1.1.
Langkah kegiatan:
2. Berdasarkan data langkah ke 1, berikan contoh zat tunggal

3. Berdasarkan data langkah ke 1, berikan contoh campuran

4. Buatlah kesimpulan tentang zat tunggal dan campuran dalam bentuk
peta pikiran
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LKPD 1.2. Filter Air Sederhana
LKPD 1.2
Judul : Filter air sederhana
Tujuan : Membuat karya teknologi sederhana berupa alat penyaring air
bersih.
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1) Bor listrik 1 buah
2) Gelas 1 buah
3) Botol plastik bekas 1 buah
4) Kerikil ½ kilogram
5) Pasir bersih ½ kilogram
6) Arang ½ kilogram
Pra Kegiatan:
1. Jelaskan dengan bahasa sendiri perbedaan zat tunggal dan campuran
2. Bagaimana cara-cara memisahkan campuran
Langkah kegiatan:
1. Siapkan alat dan bahan.

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0

2. Potong bagian belakang botol

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0
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LKPD 1.2
3. Lubangi tutup botol

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0

4. Masukkan tisu

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0
5. Masukan kerikil, arang, pasir bersih, dan tisu seperti gambar

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0
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LKPD 1.2
6. Coba filter air dengan memasukkan air kotor, kemudian amati tetesan air
haris penyaringan

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=eFNHABXayb0

7. Menurut pengamatan mu, air kotor sebelum di saring termasuk kedalam
kelompok zat tunggal atau campuran? Jelaskan!

8. Nilailah kualitas alat filter yang telah kalian buat menggunakan tabel
pengamatan berikut!
No
1
2

Pengamatan
Air Keruh
Warna
Bau

Sebelum Penyaringan

Setelah Penyaringan
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C. Bahan Bacaan

Sifat-Sifat Benda
Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga, yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas.
Contoh benda padat, antara lain : buku, pensil, dan batu. Sifat-sifat benda
padat: memiliki bentuk dan volume yang tetap, memiliki permukaan (kasar
atau halus), memiliki warna.
Contoh benda cair antara lain: air, minyak goreng, dan sirup. Sifat-sifat benda
cair: dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bentuknya berubahubah sesuai dengan wadahnya, volume tetap.
Contoh benda gas yaitu udara, elpiji. Sifat-sifat benda gas: bentuk dan
volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnmya, tidak dapat dipegang,
hanya dapat dirasakan
Benda-benda di sekitar kita dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Kertas kita gunakan untuk menulis. Kaca kita gunakan untuk
bercermin. Ada juga benda yang berasal dari plastik, karet, dan kayu.
Ember, gayung, sendok sayur terbuat dari plastik. Alat-alat rumah tangga
banyak menggunakan bahan plastik. Hal ini karena plastik murah dan tahan
lama. Plastik tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contoh-contoh
benda yang terbuat dari plastik : payung,ember,piring plastik.
Kertas dibuat dari kulit kayu. Kulit kayu dihancurkan, lalu diolah menjadi
kertas. Setelah itu, kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda.
Buku tulis terbuat dari bahan kertas. Koran, majalah, bahkan tisu terbuat dari
kertas. Kertas untuk membuat tisu sangat tipis dan halus.
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Buku tulis kita gunakan untuk menulis. Majalah dan koran memuat berita
penting. Tisu digunakan sebagai pembersih. Misalnya, untuk menyeka
keringat. Kardus juga terbuat dari kertas. Kardus digunakan untuk
membungkus barang. Kertas sangat ringan dan praktis dibawa.
Kayu berasal dari tumbuhan. Sifat kayu keras dan kuat, tetapi mudah dibentuk.
Akan tetapi, kayu juga mudah lapuk jika terkena air. Contoh barang yang
terbuat dari kayu adalah tempat tidur, lemari, meja, dan kursi.
Benda dari kaca mempunyai sifat tembus pandang. Misalnya, cermin, gelas,
kacamata, jendela, dan vas bunga. Kaca terdapat pada jendela rumah. Kaca
bersifat tembus pandang. Akibatnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam
rumah. Tanpa jendela, rumah akan menjadi gelap. Karena cahaya matahari
tidak dapat masuk. Bahan dari kaca juga mudah dibersihkan. Akan tetapi, kaca
harus dirawat hati-hati. Hal ini karena kaca mudah pecah.
Benda dari karet bersifat elastis dan lentur. Misalnya, ban motor, balon, dan
sandal jepit. Ban motor dan mobil digunakan untuk menyangga kendaraan.
Dengan demikian, kendaraan dapat berjalan. Balon digunakan untuk mainan
anak-anak. Ketika ditiup, balon akan mengembang. Sifat balon amat elastis.
Sandal jepit juga terbuat dari karet sandal jepit digunakan sebagai alas kaki.
Disarikan dari http://smartinyourhand.blogspot.com/2012/08/wujud-sifatperubahan-cara-penggunaan-benda-bahan.html

Perubahan Wujud Benda
Benda dapat berubah wujudnya. Hal yang dapat menyebabkan benda berubah
wujudnya misalnya suhu, yaitu panas atau dingin. Diantara benda yang
berubah wujud itu ada yang dapat kembali ke wujud semula.
1. Perubahan wujud benda karena panas.
a. Perubahan wujud dari pada menjadi cair, disebut mencair.
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Contoh :


Lilin yang dipanaskan akan menjadi cair.



Es yang berubah menjadi cair

b. Perubahan wujud cair menjadi uap, disebut menguap.
Contoh :


Air yang dimasak akan berubah menjadi uap



Minyak angin yang diteteskan akan menjadi uap

2. Perubahan wujud benda karena dingin
a. Perubahan wujud cair menjadi padat, disebut mmbeku.
Contoh :


Air didinginkan akan membeku menjadi es



Lilin cair yang didinginkan akan menjadi padat

b. Perubahan wujud dari uap menjadi cair, disebut mengembun.
Contoh :


Uap yang didinginkan akan berubah menjadi embun.

Air adalah zat cair. Air yang didinginkan akan membeku menjadi es. Es adalah
zat padat. Es dapat kembali ke wujud semula, yaitu menjadi cair. Perubahan
wujud dari benda padat menjadi benda gas atau sebaliknya disebut
menyublim, contoh : kapur barus.
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai perubahan wujud benda yang
tidak dapat kembali ke wujud semula. Perubahan wujud itu akan
menghasilkan benda jenis baru, dan sifat perubahannya tetap. Hal yang
menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke
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wujud semula ada beberapa macam, diantaranya adalah pembakaran,
pelapukan, dan pemasakan.
1. Pembakaran
Panas dari api dapat menyebabkan benda-benda terbakar. Benda-benda yang
terbakar akan berubah bentuk menjadi benda jenis baru. Benda-benda itu
tidak dapat kembali ke wujud semula.
Kayu yang terbakar akan menghasilkan arang dan abu. Arang dan abu
mepunyai wujud dan sifat yang lain dari pada wujud yang semula, yaitu kayu.
Abu dan arang tidak akan pernah kembali menjadi kayu. Perubahan itu telah
menghasilkan benda yang jenisnya baru dan bersifat tetap.
Kertas yang dibakar akan menghasilkan benda jenis baru, yaitu abu dan asap.
Abu dan asap merupakan benda jenis baru yang bersifat tetap. Abu dan asap
tidak akan pernah kembali menjadi kertas. Dalam hal ini terjadi perubahan
wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula.
2. Pelapukan
Kayu yang terus-menerus terkena sinar matahari dan hujan akan mengalami
pelapukan. Kayu itu lapuk, artinya rusak, rapuh dan mudah hancur. Kayu yang
lapuk tidak dapat kembali ke wujud semula. Bahkan kayu yang lapuk tidak
dapat lagi digunakan menjadi barang yang berguna.
Pelapukan yang terjadi pada makanan dan buah-buahan disebut pembusukan.
Makanan yang dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama akan membusuk.
Makanan yang membusuk tidak dapat kembali ke wujud semula. Makanan itu
rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya permbusukan antara lain adalah
sebagai berikut :
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a. Perubahan waktu.
Makanan dan buah-buahan yang dibiarkan saja dalam waktu lama akan
membusuk.
b. Adanya hama dan penyakit.
Hama dan penyakit yang berupa bakteri dan jamur menyebabkan makanan
menjadi busuk.
c. Peristiwa alami dalam benda itu sendiri.
Artinya bagian-bagian dari makanan atau buah-buahan itu membusuk dengan
sendirinya.
3. Pembusukan.
Bahan-bahan yang dimasak akan mengalami perubahan yang sifatnya tetap.
Bahkan makanan yang sudah dimasak wujud dan sifatnya berbeda dari pada
keadaan semula. Bahan-bahan itu tidak dapat kembali seperti semula.
Beras yang dimasak akan menjadi nasi, wujud nasi berbeda dengan wujud
beras. Beras yang semula berwujud kering dan keras, setelah menjadi nasi
wujudnya menjadi lunak dan agak lengket.
Kutipan tulisan dari: http://smartinyourhand.blogspot.com/2012/08/wujudsifat-perubahan-cara-penggunaan-benda-bahan.html
Zat Tunggal dan Campuran
Di sekitar kita terdapat berbagai macam materi dimulai dari materi tunggal,
senyawa dan campuran. Agar lebih mudah dalam memahami macam materi
ini maka dilakukan pengklasifikasian materi menjadi zat tunggal dan
campuran. Zat tunggal sendiri masih dibedakan menjadi unsur dan senyawa.
Dari istilah yang digunakan pastinya ada beberapa perbedaan zat tunggal dan
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campuran.
Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala
sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan
komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran.

A. Zat Tunggal
Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda
termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat.

B. Campuran
Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal.
Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran
heterogen.
1. Campuran Homogen
Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur
sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan.
Contoh: air garam, sirop, udara, perunggu, kuningan.
2. Campuran Heterogen
Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak
tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih
dapat dibedakan. Contoh: campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan
air dengan pasir.
Kutipan tulisan dari: http://www.mikirbae.com/2018/03/membedakan-zattunggal-dan-campuran.html
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Bagian ini memuat contoh soal-soal topik benda dan sifatnya yang muncul
pada USBN tiga tahun terakhir. Selain itu, bagian ini memuat pembahasan
tentang cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk
pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika mengembangkan
soal untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini,
sehingga Saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada
indikator pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Soal USBN yang telah dianalisis pada bagian “Contoh Soal UN/USBN” akan
dibahas penyelesaiannya pada bagian ini.
1. Soal USBN tahun 2015/2016
21. Perhatikan benda berikut!

Tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya
adalah ....
A.
Benda
Volume
(1)
tetap
(2)
tetap
(3)
berubah
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Bentuk
berubah
tetap
berubah
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B.
Benda
Volume
(1)
berubah
(2)
tetap
(3)
tetap

Bentuk
tetap
berubah
berubah

Benda
Volume
(1)
tetap
(2)
berubah
(3)
berubah

Bentuk
tetap
berubah
tetap

Benda
Volume
(1)
tetap
(2)
tetap
(3)
berubah

Bentuk
tetap
berubah
berubah

C.

D.

Pembahasan:
Sifat-sifat benda padat: memiliki bentuk dan volume yang tetap, memiliki
permukaan (kasar atau halus), memiliki warna. Sifat-sifat benda cair: dapat
mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bentuknya berubah-ubah sesuai
dengan wadahnya, volume tetap. Sifat-sifat benda gas: bentuk dan volumenya
berubah-ubah sesuai dengan wadahnmya, tidak dapat dipegang, hanya dapat
dirasakan. Pada soal gambar 1 benda padat, gambar 2 benda cair, dan gambar 3
gas, Benda padat volume tetap bentuk tetap, benda cair volume tetap bentuk
berubah, benda gas volume berubah bentuk berubah.
Jawaban : D
22. Pisau dapur yang tidak dilapisi stainless jika disimpan di tempat terbuka
dalam waktu lama, maka akan mengalami perubahan warna dan
kekuatannya. Faktor penyebab perubahan pada pisau tersebut adalah ....
A. pelapukan kimia
B. pelapukan biologi
C. perkaratan
D. pembusukan
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Pembahasan:
Pisau dapur umumnya terbuat dari besi yang dilapisi stainles, lapisan stainles
merupakan bahan yang tahan karat. Besi tidak tahan karat, besi jika terkena
udara maka akan terjadi perkaratan. Perkaratan besi akan lebih cepat pada
kondisi lembab, dan akan lebih cepat lagi jika terkena air garam
Jawaban : C
2. Soal USBN tahun 2016/2017
21. Perhatikan tabel berikut!
Nama benda

Sifatnya

K. pensil

1. tetap

L. sirup

2. berubah

M. udara

3. sesuai tempatnya

Pasangan yang tepat antara nama benda dan sifatnya adalah ....
A. K – 1 dan M - 3
B. L – 1 dan M - 2
C. K – 3 dan M - 2
D. K – 2 dan L - 1

Pembahasan:
Sifat-sifat benda padat: memiliki bentuk dan volume yang tetap, memiliki
permukaan (kasar atau halus), memiliki warna. Sifat-sifat benda cair: dapat
mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bentuknya berubah-ubah
sesuai dengan wadahnya, volume tetap. Sifat-sifat benda gas: bentuk dan
volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnmya, tidak dapat dipegang,
hanya dapat dirasakan. Pada soal K benda padat, L benda cair, dan M adalah
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gas, Benda padat bentuk tetap, benda cair bentuk sesuai tempatnya, benda
gas bentuk berubah.
Jawaban : A
3. Soal USBN tahun 2017/2018
19. Amatilah daftar kegiatan dan perubahan wujud di bawah ini!
Kegiatan

Perubahan wujud

(1) menjemur pakaian basah

(a) mencair

(2) mentega yang dipanaskan

(b) mengembun

(3) meletakkan

kamper

ditempat (c) menguap

terbuka
(4) proses pembuatan agar-agar

(d) menyublim

Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang benar adalah ....
A. (1) – (d) dan (2) – (c)
B. (1) – (c) dan (3) – (d)
C. (2) – (a) dan (3) – (b)
D. (3) – (c) dan (4) – (a)

Pembahasan:
menjemur pakaian basah terjadi peristiwa penguapan (menguap), mentega
yang dipanaskan terjadi peristiwa mencair, kamper ditempat terbuka akan
menyublim, dan pada pembuatan agar-agar, terjadi proses penguapan.
Jawaban : B
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang
telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk mengukur
indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Kisi-Kisi Soal HOTS
NO
1

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

Mengelompokkan

Benda dan

materi dalam

Sifatnya

Materi
Sifat Benda

Indikator Soal
Disajikan beberapa data benda dan

No
1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C4

PG

penyusunnya, peserta didik dapat

kehidupan sehari-

menganalisis materi berdasarkan

hari berdasarkan

komponen penyusunnya.

komponen
penyusunnya (zat
tunggal dan
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campuran)

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.9

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku Sumber
:
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku
Guru
Pemahaman
dan
Buku
Siswa
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Perhatikan tabel berbagai jenis zat berikut.
1

LINGKUP
MATERI
Benda
Sifatnya

: SD
: V

dan

MATERI
Sifat benda

Nama Benda
Air
Kapur tulis
Air garam
Gula pasir
Minuman kopi bubuk
Kawat Tembaga

√

Penalaran

Zat Penyusun
Air
Kapur
Air dan Garam
Gula pasir
Air dan Kopi
Tembaga

Materi yang termasuk ke dalam kelompok zat tunggal dan
campuran adalah ....

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
beberapa
data
benda
dan
penyusunnya,
peserta
didik
dapat
menganalisis
materi
berdasarkan
komponen
penyusunnya.
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Kunci
Jawaban

A

C

B
C
D

Zat tunggal
air, gula pasir, kawat
tembaga
air, kapur tulis, kawat
tembaga
air, kapur tulis, gula
pasir, kawat tembaga
air, kapur tulis, gula
pasir, kawat tembaga,
Air garam,

Campuran
air garam, minuman kopi
bubuk, kapur tulis
air garam, minuman kopi
bubuk, kapur tulis, gula pasir
air garam, minuman kopi
bubuk
minuman kopi bubuk

KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.9. Mengelompokkan
materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya
(zat tunggal dan campuran) dan 4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat
campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari, di kelas
V. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level aplikasi (C3). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat menengah kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi
peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan
waktu kepada untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan
produk tentang siklus air.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik dilatihkan
melalui pencapaian indikator pengayaan, yang

memerlukan proses

pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran pada
subtopik zat tunggal dan campuran menggunakan model discovery learning,
dengan metode praktik dan diskusi dalam durasi satu kali pertemuan. Seperti
telah diketahui, model pembelajaran ini merupakan model yang dapat
membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD
yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat
kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan
merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten pada subtopik membuat filter air sederhana merupakan
konten pengayaan, yang terkait dengan pengetahuan kontekstual bagi peserta
didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik
untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
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subtopik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan cara
membuat filter air dengan menggunakan alat dan bahan yang terdapat di
lingkungan sekitar. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui
penyajian berita yang terdapat di media informasi atau menugaskan peserta
didik menggali langsung informasi kepada narasumber yang relevan. Model
yang digunakan dalam pembelajarannya adalah model Problem Based
Learning.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes USBN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam level
kogintif C4. Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik
memahami subtopik ini dengan baik agar siap mengahadapi USBN. Lebih dari
itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik ini pada
tingkat level berpikir yang setara bahkan lebih tinggi lagi. Artinya, Saudara
dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal
yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu,
Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan dengan indikator yang
telah dikembangkan.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar
kerja peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyeluruh dengan
baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

4

Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90
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Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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PENUTUP

Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini
dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran
dan penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang
terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya,
saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP) di KKG wilayah masing-masing. Saudara
bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik semua komponen unit
pembelajaran yang disajikan sehingga dapat memudahkan Saudara
mengimplementasikannya di kelas.
Selain itu, saudara dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin
dihadapi. Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara
dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena
aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah
pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci
aktivitas pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan. Selain itu, Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal
tes dan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS dengan mengacu
pada contoh yang disajikan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat
memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan
yang terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam
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mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikannya.
Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan
di unit pembelajaran untuk mengembangkan RPP topik-topik lainnya..
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian..
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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