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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

iii

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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Judul Paket

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 materi hubungan gaya dan gerak. 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

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang hubungan gaya dan gerak, soal-soal tes UN 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 dalam memahami
materi hubungan gaya dan gerak dan melakukan percobaannya, sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
IV. 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.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.4 Menghubungkan gaya dengan gerak
pada peristiwa di lingkungan sekitar

-

da peristiwa di lingkungan sekitar

4.4 Menyajikan hasil percobaan tentang Menyajikan hasil percobaan
hubungan gaya dan gerak

tentang hubungan gaya dan gerak

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.6.1 Menjelaskan pengertian gaya.
3.6.2 Menjelaskan pengertian gerak.
3.6.3 Menyelidiki hubungan gaya dan gerak.
Indikator Kunci
3.6.4 Mengaitkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar.
4.4

Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak.

Indikator Pengayaan
3.6.5 Membuktikan gaya mempengaruhi gerak benda
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Di lingkungan kita banyak terjadi berbagai fenomena atau gejala alam yang
berkaitan dengan gaya dan gerak. Fenomena gerak menarik untuk dipelajari
karena bersifat aplikatif dan terjadi pada setiap kurun waktu. Seorang anak
jika bersepeda melalui jalan yang menurun dapat menjalankan sepeda tanpa
mengayuh. Laju sepeda pada awalnya pelan, secara bertahap kelajuannya
bertambah, dan kelajuannya menjadi paling besar pada saat berada di ujung
jalan yang menurun.
Gejala tersebut dialami dan dirasakan oleh anak setiap bersepeda di jalan
yang menurun, tetapi anak tidak mengetahui apa yang menjadi sebab
berubahnya laju sepeda yang dinaikinya. Gejala sebaliknya yang juga sering
dirasakan anak adalah saat anak bersepeda melewati jalan yang menanjak.
Anak harus mengayuh sepeda dengan kuat agar bisa sampai di bagian jalan
yang paling atas. Jika anak tidak kuat mengayuh, dia akhirnya mendorong
sepedanya supaya sampai di puncak jalan yang menanjak tadi.

Gambar 1. Bersepeda di jalan menanjak
Sumber: google image
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Hubungan Gaya dan Gerak pada
Kompetensi Dasar 3.4. Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di
lingkungan sekitar, kelas IV (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 setara pada topik Hubungan
Gaya dengan Gerak.
1.

Contoh Soal UN Tahun 2016/2017

No.

Soal

1

Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda
adalah….

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2

Indikator

:

Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menunjukkan kegiatan
yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda

Diketahui

:

Gambar hubungan gaya dan gerak
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Ditanyakan

:

Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk
benda

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan gaya dan gerak
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan disini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan materi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di
lingkungan sekitar. 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
Dalam dunia nyata, kita sering jumpai Hubungan Gaya dengan Gerak suatu
benda. Mari kita lakukan aktivitas untuk mengaitkan Hubungan Gaya dengan
Gerak.
Judul

: Siapa Jatuh Duluan ?

Tujuan

:

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:


mengaitkan hubungan gaya berat terhadap kecepatan jatuhnya benda.



membuktikan gaya memengaruhi gerak benda

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
Alat dan Bahan

: 2 x 35 menit

:

 Selembar kertas tisu
 Sebutir kelerang
 Stopwatch
Yang Saudara Lakukan adalah :
1.

Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.
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2.

Membagi LKPD kepada masing-masing orang.

3.

Mengajak peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD yang telah
dibagi.

4.

Menjelaskan prosedur yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok, yaitu
dua orang berdiri di atas bangku dan saling berhadapan. Masing-masing
memegang satu butir kelereng dan selembar tisu. Dua orang memegang
stopwatch. Untuk mengukur waktu jatuhnya kelereng dan waktu untuk
mengukur jatuhnya tisu. Satu orang lagi mencatat hasil percobaan. Jadi
jumlah orang dalam setiap kelompok adalah 5 orang.

5.

Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil kegiatan dalam
kelompok masing-masing.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran.
Judul

: Siapa Jatuh Duluan?

Pendahuluan :
Andi kembali membuat kegaduhan. Kali ini, dia mengajak dua orang
temannya untuk berdiri di atas bangku. Satu temannya berteriak untuk
menarik perhatian teman-temannya. “Hai… Manakah yang lebih dahulu
jatuh? Kertas tisu atau kelereng? Serentak teman-temannya berkata
“Kelereng! Kan kelereng lebih berat!. Percayakah Anda dengan jawaban
dari teman-teman Andi tersebut? Untuk menjawabnya mari kita
lakukan percobaan berikut ini!
Tujuan

:

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu
mengaitkan hubungan gaya berat terhadap kecepatan gerak benda.
Alat dan Bahan :


Selembar kertas tisu



Sebutir kelereng



Stopwatch

Prosedur Kegiatan :
1.

Kegiatan ini dilakukan berkelompok (5 orang). Dua orang berdiri di atas
bangku dan saling berhadapan. Masing-masing memegang satu butir
kelereng dan selembar tisu. Dua orang memegang stopwatch. Untuk
mengukur waktu jatuhnya kelerang dan waktu untuk mengukur jatuhnya
tisu. Satu orang lagi mengamati jatuhnya benda dan mencatat hasil
percobaan. Jadi jumlah orang dalam setiap kelompok adalah 5 orang.
Dengan aba-aba dari petugas pengamat, jatuhkan kelereng dan kertas
tisu secara bersamaan.
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2.

Amati apa yang terjadi ! Tulis hasil pengamatan pada kolom yang
tersedia.

Pertanyaan :
1.

Benda apakah yang sampai duluan di lantai?

2.

Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan benda jatuh lebih cepat?

Kesimpulan :
Dari hasil percobaan, apakah gaya memengaruhi gerak suatu benda?
Jelaskan!
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C. Bahan Bacaan
Gerak adalah perubahan tempat kedudukan sebuah benda dari tempat
awal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat begitu banyak hal yang
berkaitan dengan gerak benda.
Macam-macam gerak benda di antaranya :
1. Menggelinding
Menggelinding adalah gerak benda
dengan

cara

berputar

sambil

berpindah. Gerak menggelinding
ini dapat terjadi pada benda yang
berbentuk

bulat

tabung/silinder.

Contoh

dan
benda

yang menggelinding adalah gerak
bola yang ditendang, kelereng yang

Gambar 2. Bola menggelinding
Sumber : anakcerdas.info

disentil dan drum yang di dorong.
2. Meluncur
Gerak

meluncur

gerak

dengan

merupakan
satu

bagian

permukaan saja yang menyentuh
landasan. Gerak meluncur lebih
mudah terjadi pada lintasan
yang

miring.

Contoh

gerak

meluncur adalah seorang anak
yang main perosotan.
Gambar 3. Anak berseluncur
Sumber : dok. pribadi
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3. Berputar
Gerakan

berputar

terjadi

pada

benda yang berbentuk lingkaran.
Benda pada umumnya berputar
pada

porosnya.

Poros

tersebut

berfungsi sebagai sumbu gerak.
Contoh gerakan berputar adalah
gerak pada kincir angin, roda sepeda
dan kipas angin.
Gambar 4. Kincir angin
Sumber : Wikipedia.org

4. Memantul
Gerak memantul adalah gerak benda yang berbalik arah setelah
mengenai bidang yang keras. Benda yang memantul bentuknya bulat.
Gerak memantul hanya terjadi pada benda-benda yang sifatnya
lentur. Contoh gerak memantul adalah pada bola basket, bola tenis,
dan bola bekel.

Gambar 5. Anak memantulkan bola

Sumber : mybooksanddreams.blogspot.com

5. Jatuh
Gerak jatuh adalah gerakan benda dari atas ke bawah. Gerak ini
terjadi pada semua bentuk benda. Semua benda bisa jatuh jika tidak
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ada yang menahannya. Contohnya adalah buku jatuh dari atas meja,
buah apel jatuh dari pohonnya.
6. Mengalir
Gerak mengalir ini umumnya terjadi pada zat cair. Zat cair bergerak
dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Contohnya
gerakan air pada air terjun. Mengalir ini bisa juga terjadi pada gas.
Contohnya gas LPG yang mengalir ke selang menuju kompor.

Gambar 6. Air terjun

Sumber : bangunmasjid.com

Pengaruh gaya terhadap benda antara lain:
1.

Mengubah bentuk benda
Kita dapat membentuk plastisin sesuai dengan kemauan kita. Saat
kita menekan plastisin dengan kedua tangan kita, maka kita sedang
memberikan gaya pada plastisin tersebut. Bentuk plastisin juga
sesuai dengan gaya yang kita berikan, sehingga plastisin bisa
berbentuk pipih, bulat atau bentuk lainnya. Maka dapat kita
simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda.
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Gambar 7. Mainan dari plastisin dengan berbagai bentuk
Sumber : aiparaparacrew.blogspot.com

2.

Mengubah posisi benda diam menjadi bergerak dan dari bergerak
menjadi diam
Saat kita mendorong meja, maka meja akan berubah posisi dari
posisi semula. Berubahnya posisi meja tersebut disebabkan karena
gaya yang kita berikan, sehingga dalam hal ini gaya dapat mengubah
posisi benda.

Gambar 8. Gaya dapat mengubah posisi benda
Sumber : Pustekkom Depdiknas

3.

Mengubah arah gerak benda.
Saat bermain volley, kita melihat bahwa bola volley bergerak sesuai
dengan arah pukulan pemain volley. Jika dipukul ke kanan, bola
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volley akan menuju ke kanan dan sebaliknya. Dari kondisi tersebut,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya pukulan dari tangan
pemain dapat menyebabkan gerak bola volley berubah arah. Maka
dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda.

Gambar 9. Permainan volly
Sumber : Perpustakaan.id

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gerak Benda
Benda dapat bergerak cepat atau lambat. Cepat lambatnya gerakan suatu
benda, dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :
1. Bentuk Benda

Bentuk benda mempengaruhi gerak benda tersebut. Benda berbentuk
bulat seperti bola akan menggelinding lebih cepat dibanding dengan
benda yang berbentuk kotak.
2. Ukuran dan Berat Benda

Gerak benda dipengaruhi oleh ukuran dan dan berat benda. Benda
yang berukuran kecil lebih mudah bergerak daripada benda yang
berukuran besar. Benda yang ringan lebih mudah bergerak daripada
benda yang berat. Misalnya kelereng dan bola basket digelindingkan
di atas lantai dengan tenaga yang sama, tentu kelereng akan lebih
cepat bergerak daripada bola basket.
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3. Luas Permukaan Benda

Luas permukaan benda juga berpengaruh terhadap gerak benda.
Misalnya selembar kertas dijatuhkan bersamaan dengan selembar
kertas yang telah diremas, maka kertas yang diremas akan lebih
cepat jatuh daripada selembar kertas yang dibiarkan dalam bentuk
lembaran.

Gambar 10. Selembar kertas dan bulatan kertas
Sumber : google.image

4. Permukaan Lintasan yang Dilalui Benda

Gerak benda juga dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan yang
dilaluinya. Misalnya kelereng lebih mudah menggelinding di atas
lantai daripada di halaman yang berumput. Benda akan lebih mudah
menggelinding di permukaan yang halus daripada permukaan yang
kasar. Semakin kasar permukaan lintasan yang dilalui oleh benda
tersebut, semakin lambat pula gerak benda.

Gambar 11. Permukaan halus dan permukaan kasar
Sumber : google.image
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal materi hubungan gaya dan

gerak yang

muncul pada USBN. 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 pada bagian ini.
1.

Soal USBN tahun 2016/2017
Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda
adalah….

PEMBAHASAN:
Option A : gaya dapat mengubah arah gerak benda
Option B : pesawat sederhana
Option C : gaya dapat mengubah bentuk dari tanah lait menjadi periuk
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Option D : gaya dorong bisa mengubah posisi benda

Jawaban : C

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 UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1.

2.

Kompetensi
yang Diuji
3.4

Lingkup
Materi
Energi dan

Materi
Hubungan

: Sekolah Dasar (SD)
: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 120 menit
:2
: 2018/2019
Indikator Soal

Disajikan suatu cerita tentang dua benda

Menghubungkan Perubahannya Gaya dan

yang dijatuhkan secara bersamaan, siswa

gaya dan gerak

dapat menyimpulkan bahwa gaya berat

Gerak

pada peristiwa

mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda.

di lingkungan

Disajikan suatu cerita tentang anak yang

sekitar

sedang bermain kelereng, siswa dapat
menyimpulkan bagaimana gerak kelerang
ketika salah satu kelereng menabrak
kelereng lain yang diam.
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No
1

2

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Uraian

L3

PG

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah : SD
Kelas
: IV
Muatan
: IPA
Pelajaran
Buku Sumber
:
Buku
Guru
KOMPETENSI
dan
Buku
DASAR
Siswa
Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI

1

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Uraian

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Pemahaman

Selembar

Aplikasi

√

RUMUSAN BUTIR SOAL
kertas dijatuhkan bersamaan

Penalaran

dengan

selembar kertas yang telah diremas. Kertas mana yang
akan jatuh ke lantai terlebih dahulu? Jelaskan!

Energi dan
Perubahannya

MATERI
Hubungan dan
gerak

INDIKATOR SOAL
Disajikan suatu
cerita tentang
dua benda yang
dijatuhkan secara
bersamaan, siswa
dapat
menyimpulkan
bahwa gaya berat
mempengaruhi
kecepatan
jatuhnya benda.

Kunci
Jawaban

Jawaban
Skor
Kertas yang diremas jatuh terlebih dahulu karena luas permukaan kertas yang
2
diremas lebih kecil dibanding dengan selembar kertas.
Kertas yang diremas
1
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran

: SD
: IV

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: PG

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku Sumber
:
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Buku Guru
Pemahaman
dan
Buku
Siswa
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Ahmad dan Hanif sedang bermain adu kelereng. Kelereng Hanif

KOMPETENSI
DASAR

1

LINGKUP
MATERI

menabrak kelereng Ahmad yang sedang diam. Kejadian
bawah ini yang tidak mungkin terjadi adalah….
A. Kedua kelereng bergerak ke arah yang berbeda

Energi
dan
Perubahannya

B. Kedua kelereng bergerak bersama-sama

MATERI

D. Kelereng Hanif berbalik arah

Hubungan
gerak

C. Kedua kelereng diam

dan

INDIKATOR
SOAL
Disajikan suatu
cerita tentang
anak yang
sedang bermain
kelereng, siswa
dapat
menyimpulkan
bagaimana gerak
kelerang ketika
salah satu
kelereng
menabrak
kelereng lain
yang diam.
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Kunci
Jawaban
C

di

KESIMPULAN

Subunit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4. Menghubungkan
gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan 4.4. Menyajikan
hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak untuk kelas IV Sekolah
Dasar. Berdasarkan KD pengetahuan, indikator pencapaian kompetensi yang
dikembangkan harus mencapai level aplikasi (C3). Artinya, KD ini menuntut
Saudara untuk melatih kemampuan berfikir tingkat menengah. Untuk KD
keterampilan menuntut Saudara memberikan percobaan tentang hubungan
gaya dan gerak, sehingga peserta didik mampu menarik kesimpulan tentang
hubungan gaya dan gerak berdasarkan percobaan yang telah dilakukan.
Penguasaan berfikir tingkat tinggi, dilatihkan melalui pencapaian indikator
pengayaan. Proses aktivitas dalam pembelajaran dilengkapi dengan kegiatan
yang menarik yang bisa merangsang kemampuan berfikir tingkat tinggi
dengan dipandu oleh Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Peserta didik
diharapkan mampu membangun sendiri konsep yang diinginkan oleh KD
melalui aktivitas belajar tersebut.
Berkaitan dengan penilaian, subunit ini dilengkapi dengan instrumen tes
USBN untuk mengetahui apakah soal pada USBN itu sudah sesuai dengan
capaian level pada KD. Sub unit ini juga dilengkapi dengan pengembangan
soal HOTS yang dapat dijadikan referensi dalam menyusun soal HOTS untuk
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit 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 Sub Unit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 menyuluh dengan baik.
Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah
Jumlah Total
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Kriteria
2
3

4

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di KKG sampai
Saudara memahaminya.
70-79
: 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 KKG.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di KKG untuk
membelajarkan subunit ini.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik sistem pernapasan pada manusia. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada subunit 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 terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pernapasan pada manusia di kehidupan seharihari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir 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. Komponenkomponen di dalam subunit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan sistem
pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan, masalahmasalah yang berhubungan dengan sistem pernapasan, melakukan
percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Topik Macam-macam Gaya yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri
atas subtopik gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya
gesekan. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua LKPD, yaitu 1) mengamati
gaya otot dan sifat gaya; dan 2) mengamati pengaruh gaya magnet. LKPD yang
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 kelas IV:
Tabel 1. 2 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Dasar
No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.3 Mengidentifikasi macam- 1. Mengidentifikasi gaya IV
macam gaya, antara lain :
otot
gaya otot, gaya listrik, gaya 2. Mengidentifikasi gaya
magnet, gaya gravitasi, dan
listrik
gaya gesekan
3. Mengidentifikasi gaya
magnet
4. Mengidentifikasi gaya
gravitasi
5. Mengidentifikasi gaya
gesekan
KD KETERAMPILAN
4.3 Mendemonstrasikan
Mendemonstrasikan
IV
manfaat
gaya
dalam manfaat gaya dalam
kehidupan
sehari-hari, kehidupan sehari-hari,
misalnya gaya otot, gaya misalnya gaya otot, gaya
listrik, gaya magnet, gaya listrik, gaya magnet, gaya
gravitasi dan gaya gesekan gravitasi
dan
gaya
gesekan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.3.3. Menyebutkan macam-macam gaya yang berhubungan dengan aktivitas
sehari-hari
3.3.4. Menunjukkan macam-macam gaya yang berhubungan dengan aktivitas
sehari-hari
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Indikator Kunci
3.3.4 Mengidentifikasi macam-macam gaya: gaya otot, gaya listrik, gaya
magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan.
Indikator Pengayaan
3.3.5. Mencontohkan macam-macam gaya otot, gaya listrik,, gaya magnet,
gaya gravitasi dan gaya gesekan
3.3.6. Membedakan penerapan macam-macam gaya: gaya otot, gaya listrik,
gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan.
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Indikator Pendukung
4.3.1. Mengikuti sikap yang menunjukkan gaya otot
4.3.2. Mengikuti instruksi untuk menunjukkan gaya listrik
4.3.3. Mengikuti instruksi untuk menunjukkan gaya magnet
4.3.4. Mengikuti instruksi untuk menunjukkan gaya gravitasi
4.3.5. Mengikuti sikap yang menunjukkan gaya gesekan
Indikator Kunci
4.3.6. Mendemonstrasikan manfaat gaya otot
4.3.7. Mendemonstrasikan manfaat gaya listrik
4.3.8. Mendemonstrasikan manfaat gaya magnet
4.3.9. Mendemonstrasikan manfaat gaya gravitasi
4.3.10. Mendemonstrasikan manfaat gaya gesekan

Indikator Pengayaan
4.3.11. Menyusun laporan sederhana yang berkaitan dengan manfaat gaya
otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan dalam
kehidupan sehari-hari.
4.3.12. Menyajikan hasil pengamatan tentang gaya yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Gaya Otot
Pernahkan kalian memperhatikan seorang pedagang yang membawa barang
dagangannya dengan didorong atau dipanggul? Perhatikanlah, mengapa
gerobak yang didorongnya bisa berjalan? Perhatikan pula, mengapa barang
dagangan yang dipanggul dapat terangkat?

Gambar 1.1.(sumber : jenalipniyanto.blogspot.com)

Gambar 1. 2.(sumber : www.rahmatullah.net)
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Gerobak didorong sedemikian rupa hingga mampu bergerak maju karena
“dipengaruhi” oleh pedagang. Bila pedagang tersebut menarik mundur
gerobaknya, maka gerobak tersebut pun akan berubah arah geraknya. Lalu,
apa yang terjadi dengan pikulan pedagang sayur? Pikulan ternyata mampu
diangkat oleh pedagang sayur tersebut, berarti pedagang sayur melakukan
“pengaruh” terhadap pikulan sedemikian rupa sehingga Dia mampu
mengangkat pikulannya.
“Pengaruh” yang dimaksud pada paparan diatas itulah yang disebut gaya. Saat
gerobak didorong, maka pedagang tersebut memberikan gaya, pun saat
pedagang mengangkat barang dagangannya, pedagang tersebut memberikan
gaya. Dapatkah kamu memberikan contoh lain berkaitan dengan gaya yang
dilakukan oleh seseorang yang sejenis dengan contoh diatas?

B. Gaya Listrik
Perhatikanlah kipas angin yang berputar setelah dihubungkan ke sumber
listrik. Mengapa kipas angin dapat berputar setelah dihubungkan dengan
sumber listrik? Apakah listrik memberikan gaya kepada kipas?
Sekarang, kalian gosokkan penggaris ke rambut yang kering. Setelah itu
didekatkan dengan potongan kertas kecil yang diletakkan di atas meja.
Rupanya potongan kertas tersebut dapat ditarik oleh penggaris yang sudah
digosokkan ke rambut yang kering tadi. Apa yang menyebabkan potongan
kertas tertarik ke penggaris?
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Gambar 1. 3. (sumber : ririsarvianti.wordpress.com)

Gambar 1. 4 (sumber : www.99.co)

Potongan kertas kecil yang dapat ditarik oleh penggaris tersebut diatas,
dipengaruhi oleh gaya tarik yang ditimbulkan oleh penggaris. Sedangkan kipas
angin dapat berputar akibat adanya gaya yang timbul setelah dihubungkan
dengan sumber listrik. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya?
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C. Gaya Magnet
Sekarang, mari perhatikan gambar berikut.

Gambar 1. 5 (Sumber : balaiedukasi.blogspot.com)

Gambar 1. 6 (sumber : www.aanwijzing.com)

Seorang anak sedang memainkan magnet U dan didekatkan kepada
sekumpulan paku, ternyata paku dapat tertarik oleh magnet (gambar 5).
Kemudian, pada gambar 6, paku yang ditaruh diatas kaca dapat bergerak
mengikuti gerakan magnet batang yang sengaja digeser-geser.
Paku yang menempel serta dapat bergerak tersebut diatas terjadi karena
adanya gaya tarik yang ditimbulkan oleh magnet. Bagaimanakah magnet
mampu memiliki gaya sehingga mampu menarik paku yang diletakkan seperti
itu? Apakah gaya yang dimiliki oleh magnet ini mampu menarik benda lain
seperti kertas, kain dan plastic? Dapatka kamu menyebutkan contoh lainnya?
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D. Gaya Gravitasi
Sudah pernah melihat buah kelapa jatuh dari pohonnya? Atau pernah
melakukan kegiatan melempar bola keatas dan ternyata bola tersebut kembali
jatuh? Apa yang menyebabkan peristiwa tersebut?

Gambar 1. 7

Gambar 1. 8 (Sumber : mediapembelajarankelas5.bolgspot.com)
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Buah kelapa yang jatuh serta bola yang dilempar keatas akan kembali jatuh ke
bumi disebabkan oleh suatu gaya yang seolah-oleh menarik benda-benda
tersebut untuk kembali ke bumi. Hal yang sama terjadi ketika kamu membaca
buku ini, menaiki sepeda atau menendang bola, ternyata kesemuanya tetap
menempel atau kembali ke permukaan bumi. Gaya yang mengarah tersebut
disebut sebagai gaya gravitasi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain
berkaitan dengan gaya gravitasi?

E. Gaya Gesekan
Pernahkah kamu mendorong meja di kelasmu? Atau pernahkah kamu
perhatikan ketika sepeda yang sedang kamu naiki bisa berhenti karena direm?

Gambar 1. 9 (sumber: youtube)

Gambar 1. 10 (sumber: www.kaskus.com)

Ketika kamu berusaha mendorong meja tersebut, dapat dirasakan adanya
hambatan yang terjadi, hal ini ditandai dengan adanya kesulitan yang dialami.
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Sepeda yang kamu naiki harus direm agar dapat berhenti. Kedua hal tersebut
menunjukkan adanya gaya yang bekerja yang sebenarnya memiliki arah
berlawanan dengan gerak benda. Gaya tersebut bersifat menahan gerak
benda. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain berkaitan dengan gaya ini?
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Gaya Otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya

gesekan
Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik Perubahan Zat. 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
sauKompetensi Dasar :
3.3. Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain : gaya otot, gaya listrik,
gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan
1. Contoh Soal UN Tahun 2015
No.
1

Soal

Perhatikan gambar!
Jenis gaya yang dimanfaatkan pada kegiatan tersebut adalah ….
A. Gaya pegas
B. Gaya magnet
C. Gaya otot
D. Gaya listrik

Identifikasi

Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman
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Indikator
:
yang
bersesuaian

3.3.1. Menyebutkan macam-macam gaya yang berhubungan
dengan aktivitas sehari-hari
3.3.2. Menunjukkan

macam-macam

gaya

yang

beruhubungan dengan aktivits sehari-hari
Diketahui

: Seseorang yang sedang mengayuh sepeda

Ditanyakan

: Jenis gaya

Materi yang : Gaya otot
dibutuhkan

2. Soal USBN tahun 2016
No.

2

Soal

Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda
adalah ….

A.

B.
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C.

D.
Identifikasi
Level Kognitif

:

Pengetahuan dan pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Membedakan penerapan macam-macam gaya: gaya otot,
gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan.

Diketahui

:

Gaya dapat merubah bentuk

Ditanyakan

:

Gaya yang dapat merubah bentuk

Materi yang
dibutuhkan

:

Gaya otot

3. Soal USBN tahun 2016
No.
3

Soal

Perhatikanlah gambar berikut!
Jenis gaya yang digunakan pada
kegiatan gambar tersebut adalah gaya .…
A. Pegas
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B. Otot
C. Gesek
D. Magnet
Identifikasi
Level Kognitif

:

Penerapan

Indikator

:

Membedakan penerapan macam-macam gaya: gaya otot,
gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan.

Diketahui

:

Penerapan gaya

Ditanyakan

:

Jenis gaya

Materi yang
dibutuhkan

:

Gaya otot
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran dalam sub unit gaya menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Contoh yang diberikan langsung pada
kegiatan inti pembelajaran dengan sintaks/tahap pembelajaran sesuai model
dan indicator pembelajaran.
Model Pembelajaran Discovery Learning.
TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Inti (2 x 35 menit)
Tahap 1



Guru menunjukkan beberapa alat peraga yang
sudah disiapkan di depan kelas, yaitu:
karet/busur, penggaris plastik, magnet,
beberapa buah penjepit kertas, 1 lembar kaca, 2
buah bola kaki, dan plastisin.



Guru melakukan demontrasi menarik busur
serta menginstruksikan kepada siswa berkaitan
dengan keselamatan kerja, yaitu tidak
mengarahkan busur ke arah temannya.



Guru kemudian meminta beberapa orang siswa
untuk mendemonstrasikan kegiatan menarik
busur.



Guru meminta beberapa orang siswa secara
bergantian untuk mendorong/menarik meja.



Guru meminta siswa yang lain untuk membantu
mendemonstrasikan melepaskan penghapus
papan tulis dari ketinggian tertentu dan
meminta siswa yang lain untuk mengangkat tas
yang dibawa guru.

Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)
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TAHAP
PEMBELAJARAN

Tahap 2
Pernyataan/
Identifikasi Masalah
(Problem Statement)

KEGIATAN PEMBELAJARAN


Guru meminta beberapa orang siswa secara
bergantian membentuk plastisin yang telah
disediakan sesuai dengan keinginan mereka.



Siswa diminta untuk menceritakan
pengalamannya saat menarik busur,
mendorong/menarik meja, melepaskan
penghapus dan mengangkat tas guru.



Guru meminta bantuan seorang siswa untuk
menyobek selembar kertas menjadi sobekansobekan kecil, kemudian mendemonstrasikan
percobaan menggunakan penggaris plastic.



Untuk alat yang menggunakan magnet, guru
memberikan demonstrasi dan instruksi
berkaitan dengan keselamatan kerja karena
menggunakan arus menggunakan kaca dan
magnet.



Siswa memperhatikan



Guru kemudian meminta beberapa orang siswa
untuk mendemonstrasikan kegiatan tersebut
dibawah pengawasan guru.



Peserta didik di bimbing oleh guru membuat
pertanyaan dari demonstrasi yang dilakukan
Apa yang kalian rasakan saat melakukan
demonstrasi menarik busur, mendorong
meja dan mengangkat tas?
Bagian tubuh manakah yang bekerja saat
melakukan aktivitas tadi?
Apakah dibutuhkan tenaga saat melakukan
perubahan bentuk pada plastisin?
Apakah yang menyebabkan kipas angin
berputas setelah dihubungkan dengan
sumber listrik?
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TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengapa kumpulan paku yang diletakkan
diatas kaca dapat berpindah-pindah tempat
mengikuti gerakan magnet yang ada
dibawah kaca ?
Hal apakah yang menyebabkannya?

Tahap 3
Pengumpulan



Peserta didik membuat hipotesis atau jawaban
sementara dari pertanyaan yang telah mereka
susun.



Peserta didik mendengarkan arahan Guru
tentang kegiatan yang akan dilakukan yaitu
melakukan percobaan gaya otot, gaya listrik,
gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan
dengan menggunakan alat peraga yang telah
disediakan.



Guru membagikan lembar kegiatan Percobaan
mengenai gaya.



Peserta didik mengkaji lembar kegiatan
Percobaan mengenai macam-macam gaya



Guru meminta siswa untuk bekerja dalam
kelompok untuk mengerjakan lembar kegiatan.



Guru memfasilitasi siswa menyiapkan
percobaan yang akan dilakukan. Tiap kelompok
diberi alat peraga yang berbeda.



Peserta didik mengambil alat dan bahan
percobaan sesuai dengan praktikum yang akan
dilakukan



Peserta didik melakukan percobaan gaya



Peserta didik melakukan pengamatan pada saat
melakukan percobaan dan melakukan prediksi
apa yang akan terjadi.

data

(Data Collection)
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TAHAP
PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN


Guru membimbing setiap kelompok selama
melakukan praktikum secara bergiliran, dengan
mengajukan beberapa pertanyaan yang
berkaitan dengan percobaan yang dilakukan
sambil melakukan penilaian sikap dan
psikomotor peserta didik.



Peserta didik memperhatikan pertanyaanpertanyaan pada lembar kegiatan dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
berdasarkan data hasil pengamatan

(Guru melakukan penilaian dalam proses percobaan
dengan memperhatikan rubric yang telah
dikembangkan baik penilaian sikap, keterampilan
dan pengetahuan)
Tahap 4
Pengolahan



Guru memfasilitasi siswa melaksanakan,
mencatat, mengolah, dan menafsirkan data
hasil percobaan macam-macam gaya



Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi
mengenai data pengamatan hasil percobaan



Guru mengajak peserta didik di masing-masing
kelompok untuk menganalisis dan merumuskan
simpulan berdasarkan hasil percobaan

Data

(Data Processing)

(Guru melakukan penilaian dalam proses percobaan
dengan memperhatikan rubric yang telah
dikembangkan baik penilaian sikap, keterampilan
dan pengetahuan)
Tahap 5
Pembuktian
(Verification)
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Peserta didik membandingkan hipotesis awal
dengan simpulan hasil pengolahan data
percobaan.

ALOKASI
WAKTU
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TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap 6



Peserta didik menyimpulkan pembuktian dari
hasil percobaan

Menarik Kesimpulan
(Generalization)



Peserta didik mempresentasikan pembuktian
dari hasil percobaan



Peserta didik melakukan tanya jawab dari hasil
presentasi kelompok lain dengan bimbingan
guru



Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran
melalui percobaan bahwa gaya dapat berbentuk
tarikan atau dorongan, bergerak atau berhenti
serta dapat mengakibatkan perubahan arah
dan perubahan bentuk.



Peserta didik bersama guru menyimpulkan
berdasarkan hasil percobaan macam-macam
gaya adalah :
1. Terjadinya perubahan arah gerak
2. Terjadinya perubahan kondisi dari diam
menjadi bergerak dan sebaliknya
3. Terjadinya perubahan bentuk
4. Terjadinya tarikan atau dorongan



Guru memberikan penguatan akhir



Peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang
diberikan Guru untuk mengukur sejauh mana
pengetahuan peserta didik terhadap materi hari
ini
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul : Kegiatan mengamati gaya otot dan sifat gaya
Tujuan :
Setelah melakukan percobaan mengamati gaya otot dan sifat gaya, siswa
mampu
a. Mengidentifikasi gaya otot
b. Menyebutkan contoh-contoh gaya otot dan sifatnya
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 10 menit
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi beberapa lembar kertas, bola kaki, tanah liat kepada siswa
2. Meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis
3. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
4. Meminta kelompok untuk melakukan langkah sebagai berikut,
a. Mendorong salah satu meja secara bersamaan
b. Mengangkat tas secara bergantian
c. Melempar bola
d. Menendang bola
e. Beberapa siswa di kelompok meremas kertas dan tanah liat
f. Apa yang dirasakan saat saat melakukan kegiatan tersebut.

g. Selanjutnya berikanlah contoh lain berkaitan dengan
pemberian gaya seperti di atas pada tabel dibawah.
h. buatlah dan isilah tabel berikut pada selember kertas HVS
yang sudah dibagikan:
Kegiatan
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Aktivitas yang
dilakukan

Hasil

Unit Pembelajaran
Hubungan Gaya dan Gerak

1
2

Mendorong meja
Menarik meja

Meja bergeser
Meja bergeser

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka:
1. Darimanakah gaya yang diberikan untuk melakukan kegiatan di
atas?
2. Bagaimanakah hasil yang terjadi setelah gaya diberikan?
3. Berikanlah contoh gaya yang menyebabkan perubahan posisi!
Berikanlah contoh gaya yang menyebabkan perubahan bentuk!
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : Percobaan memberikan gaya pada penjepit kertas
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. mengidentifikasi gaya magnet
b. menyebutkan contoh-contoh gaya magnet
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
1. Sediakanlah 10 buah penjepit kertas, 1 lembar kaca, dua buah penyangga
kaca dan sebuah magnet batang
2. Taruhlah paku payung diatas kaca.
3. Taruhlah kaca tersebut diatas penyangga atau dipegang seperti pada
gambar

gambar11 (sumber: maslatif.com)

4. Tempelkan magnet batang dibagian bawah kaca, kemudian gerakkanlah
magnet tersebut.
5. Amati yang terjadi pada penjepit kertas. Apakah penjepit kertas ikut
bergerak seiring dengan arah gerakan magnet?
6. Apakah yang menyebabkannya? Gaya apakah yang timbul?
7.

Berikanlah contoh lain untuk gaya yang sejenis!
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Tuliskanlah kesimpulanmu dalam bentuk laporan sederhana dan bacakan di
depan kelas.
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan 1
Gaya
Setiap hari kita selalu berhubungan dengan gaya. Contohnya, kegiatan
membuka dan menutup pintu, berjalan, berlari dan penerapan gaya pada pintu
lemari es. Bila kamu perhatikan pintu rumahmu yang sedang tertutup, maka
kamu akan memberikan tarikan agar pintu bisa terbuka. Sedangkan untuk
menutup pintu, kamu akan melakukan dorongan terhadap pintu tersebut. Hal
yang sama terjadi ketika pintu lemari es terbuka dan kamu dekatkan pintu
lemari es tersebut ke bingkainya, maka akan kamu rasakan pintu akan tertarik
menuju lemari es dan menutup. Tarikan atau dorongan tersebut merupakan
gaya.
Gaya tidak dapat dilihat tapi dirasakan pengaruhnya. Dalam kehidupan seharihari, gaya dapat dirasakan pengaruhnya, misalnya mengayuh sepeda,
menendang bola, mendorong meja dan lain-lain. Pengaruh gaya pun dapat
berbeda-beda tidak hanya bersifat menarik dan mendorong saja, namun bisa
berupa penyebab benda bergerak atau berhenti. Gaya pun dapat
menyebabkan benda berubah arah atau berubah bentuk. Sehingga dengan
demikian, gaya bisa dibedakan berdasarkan macamnya, yaitu gaya otot, gaya
magnet, gaya listrik, gaya gravitasi dan gaya gesekan.
Dari beberapa percobaan yang dilakukan diatas, yaitu percobaan melempar
dan menendang bola, percobaan mendorong dan menarik meja serta
percobaan mengubah bentuk plastisin, kesemuanya menggunakan gaya yang
berasal dari otot. Ketika aktivitas yang dilakukan menggunakan tangan
(melempar, mendorong, menarik, menekan), maka otot tangan akan bekerja,
maka bisa dikatakan telah terjadi gaya otot pada tangan yang mengakibatkan
aktivitas tersebut. Menendang, mengayuh sepeda, berlari, dan berjalan,
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merupakan kegiatan yang mengandalkan gaya otot pada kaki. Gaya otot adalah
gaya yang menggunakan otot.
Kalian telah mengetahui bahwa apabila penggaris atau mistar plastik digosokgosokkan ke rambu yang kering, kemudian didekatkan pada sobekan kertas
yang kecil, maka sobekan tersebut akan tertarik dan menempel pada
penggaris. Mengapa hal itu dapat terjadi? Setiap benda netral mempunyai dua
muatan, yaitu muatan positif (proton) dan muatan negatif (elektron) dalam
jumlah yang sama. Penggaris yang digosok-gosokkan pada rambut kering
menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik itulah yang mengakibatkan
penggaris plastik dapat menarik sobekan kertas. Mengapa harus rambut yang
kering? Karena rambut kering mengandung muatan negatif yang selanjutnya
disebut elektron. Ketika rambut tersebut digosok-gosok dengan penggaris,
elektron yang menempel pada rambut kering akan berpindah ke penggaris,
sehingga penggaris akan kelebihan elektron. Akibatnya, penggaris dapat
menarik sobekan kertas karena muatan negatif pada sobekan kertas yang
berdekatan dengan sisi penggaris akan menjauhi penggaris, sehingga sobekan
kertas menjadi bermuatan positif. Peristiwa dapat tertariknya sobekan kertas
oleh penggaris yang kelebihan muatan muatan negatif (elektron) disebut
sebagai gaya listrik.
Benda-benda dapat tertarik oleh magnet bila berada dalam daerah yang cukup
dekat dengan magnet. Daerah disekitar magnet yang masih memiliki pengaruh
tarikan magnet selanjutnya disebut medan magnet. Sebuah benda yang berada
di sekitar medan magnet dan dapat tertarik oleh magnet sehingga memiliki
sifat seperti magnet dikatakan telah mengalami gaya magnet. Paku dapat
ditarik oleh magnet, berarti paku tersebut mengalami gaya magnet. Magnet
memiliki dua kutub yaitu kutub Utara (U) dan kutub selatan (S). jika ada dua
magnet didekatkan dengan kutub yang sama, maka akan terjadi gaya tolakan,
namun bila kedua magnet didekatkan dengan kutub yang berbeda, maka akan
terjadi gaya tarikan.
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Uang logam yang dilemparkan ke atas, pasti akan kembali lagi ke bawah. Buah
durian yang sudah matang, akan jatuh ke tanah. Apapun bendanya, bila tidak
ada yang menyangganya, pasti akan jatuh ke tanah. Hal ini menunjukkan
bahwa ada gaya yang menarik benda ke arah bumi. Gaya ini lah yang disebut
dengan gaya gravitasi. Tuhan menciptakan gaya gravitasi ini sebagai fungsi
yang sangat penting bagi kehidupan. Apa yang akan terjadi bila tidak ada gaya
gravitasi di permukaan bumi ini? Silahkan untuk dipikirkan.
Perhatikanlah meja yang ada di ruanganmu, apakah meja tersebut dapat
bergerak sendiri? Tentu tidak bukan. Agar meja dapat berpindah amaka
diperlukan gaya luar yang berasal dari dorongan atau tarikan. Bila meja
teresebut didorong bersama-sama dengan akwanmu, maka meja akan
berpindah. Namun, apda saat bersamaan kamu akan merasakan adanya
hambatan pada saat bersamaan kamu akan merasakan adanya hambatan yang
berasal dari akaki meja. Hambatan inilah yang disebut dengan gaya gesek.
Karena bersifat menghambat, maka gaya gesek memiliki arah berlawanan
dengan arah gerak benda. Ketika berjalan pun kita dapat merasakan mudan
atau tidaknya melangkah di atas lantai. Bila lantai yang kita injak licin, maka
akan menyulitakan kita untuk berjalan, namun bila lantainya cukup kasar,
maka memudahkan kita untuk melangkah. Oleh karena itu, gaya gesek sangat
berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rem pada sepeda, ban mobil
yang kasar, gagang sendok, gagang pisau dan lain-lain.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Perhatikan gambar!
Jenis gaya yang dimanfaatkan pada kegiatan tersebut adalah ….
A. Gaya pegas
B. Gaya magnet
C. Gaya otot
D. Gaya listrik
Pembahasan:
Gaya otot ©
Saat pesepeda mengayuh sepedanya, Dia menekan pedal sepeda sehingga
sepeda bisa melaju. Tekanan yang diberikan berasal dari gaya otot kaki
pesepeda.
2. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda
adalah ….

A.
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B.

C.

D.
Pembahasan :
Gaya yang diberikan kepada benda dapat mengakibatkan perubahan bentuk
pada benda.
Point (A), menunjukkan aktivitas seorang anak yang sedang melempar bola.
Gaya yang diberikan anak tersebut mengakibatkan bola mengalami
perubahan, yaitu dari posisi awal menjadi posisi tertentu.
Point (B) menunjukkan aktivitas dua orang anak sedang bermain jungkat
jungkit. Gaya yang bekerja pada aktivitas ini adalah gaya gravitasi yang
menyebabkan mereka untuk selalu jatuh ke tanah.
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Point (C) menunjukkan seorang pengrajin keramik sedang membentuk tanah
liat menjadi suatu bentuk tertentu. Gaya yang timbul adalah gaya otot yang
mengakibatkan perubahan bentuk pada benda.
Point (D) sekelompok anak berusaha untuk memindahkan lemari, kegiatan ini
merupakan bentuk dari gaya otot yang dapat memindahkan benda.
Jawaban : C
3. Perhatikanlah gambar berikut!
Jenis gaya yang digunakan pada
kegiatan gambar tersebut adalah gaya .…
A. Pegas
B. Otot
C. Gesek
D. Magnet
Pembahasan:
Dalam gambar terlihat bahwa pemanah menggerakkan lengannya hingga tali
busur teregang. Ketika pemanah menarik tali busur hingga teregang seperti
pada gambar, maka timbul gaya otot yang berasal dari otot lengannya.
Sehingga gaya yang bekerja adalah gaya otot (B).

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal yang baik adalah soal yang tidak sekedar mengandung unsur mengingat
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan
pengolahan (recite), namun yang diperlukan adalah bagaimana siswa mampu:
1. Mentransfer satu konsep ke konsep lainnya
2. Memproses dan menerapkan informasi
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3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda.
4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah
5. Menelaah ide dan informasi secara kritis.
Adapun karakteristik soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah:
1. Meminimalkan aspek mengingat dan memahami
2. Berbasis permasalahan kontekstual
3. Adanya stimulus yang menarik.
Stimulus dapat berupa gambar, tabel, grafik, wacana dll: menuntut
kemampuan mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan dan
menciptakan serta terkait langsung dengan pertanyaan.
4. Kebaruan
Langkah-langkah menyusun soal HOTS :
1. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal HOTS
2. Menyusun kisi-kisi soal
3. Pembuatan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun
4. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
5.

Menulis butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai
dengan kaidah penulisan butir soal.

6.

Membuat pedoman penskoran dan kunci jawaban.

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
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: Sekolah Dasar (SD)
: IPA
: menit
:
: 2017/2018
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NO

1

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Pemahaman

Materi

IPA/Indahnya Hubungan

dan

keragaman di

pengetahuan

negeriku

gaya dan
kalor

Indikator
Soal
Disajikan
gambar
magnet
batang
yang
dipotong
menjadi tiga
bagian,
siswa
diminta
untuk
mengidentifikasi
kutub
magnet

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

1

C2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: IV
: IPA

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan ganda
:
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Pilihan
ganda

KOMPETENSI
DASAR
3.3
Mengidentifikasi
macam-macam
Buku Sumber
gaya, antara lain
:
: gaya otot, gaya
listrik, gaya
magnet, gaya
gravitasi, dan
gaya gesekan
Nomor
Soal

√

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut

1

LINGKUP
MATERI
IPA
MATERI
Hubungan
dan gerak

A

gaya

B

C

Sebuah magnet batang dipotong menjadi tiga bagian yaitu
INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
magnet batang
yang dibagi 3,
siswa diminta
untuk
mengidentifikasi
kutub magnet
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Kunci
Jawaban
C

bagian A, B, dan C, maka bagian B akan …
a. Bagian B tidak memiliki kutub
b. Bagian B hanya memiliki satu kutub saja
c. Bagian B memiliki dua kutub berbeda
d. Bagian B memiliki dua kutub yang sama

Unit Pembelajaran
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KESIMPULAN



Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda
bergerak atau berubah bentuk.



Macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya otot,
gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan.



Beberapa contoh gaya otot adalah gaya dorong, gaya tarik, gaya angkat,
gaya tendang.



Fenomena yang memanfaatkan gaya listrik adalah tertariknya sobekan
kertas oleh penggaris.



Gaya magnet dapat dijumpai pada paku yang tertarik oleh magnet. Bila dua
buah magnet didekatkan akan terjadi gaya tarik menarik bila kutub yang
didekatkan berbeda, namun akan terjadi gaya tolak menolak bila kutub
yang didekatkan sama.



Gaya gravitasi menyebabkan benda selalu tertarik ke permukaan bumi



Gaya gesekan adalah gaya yang bersifat menghambat gerakan benda.
Akibatnya, gaya gesekan memiliki arah yang berlawanan dengan gerak
benda.
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UMPAN BALIK

Secara profesional guru bertanggunjawab atas keberhasilan siswanya menuju
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan guru
mampu mengembangkan unit ini kedalam pembelajaran yang lebih menarik
dan menyenangkan. Unit ini dilengkapi dengan beberapa soal UN dan USBN
yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi guru untuk mengembangkan soal
yang sesuai dengan dengan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK).
Unit ini pun dilengkapi dengan langkah-langkah penyusunan soal Higher
Order

Thinking

Skills

(HOTS).

Harapannya

agar

guru

mampu

mengembangkan soal HOTS sendiri sesuai dengan standar yang diinginkan.
Proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan serta melibatkan siswa
secara aktif akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang difasilitasi oleh
guru. Oleh karenanya, unit ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi
skenario pembelajaran secara sederhana yang sudah menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Guru dapat mengembangkan skenario
pembelajaran tersebut dan disesuaikan dengan kondisi di tempat tugas
masing-masing.

Skenario

yang

penulis

susun

diharapkan

mampu

meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran
yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik Energi dan Perubahannya. 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 terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang topik ini, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir
sebagai

acuan

dalam

menyusun

soal

sejenis,

deskripsi

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
mendeskripsikan

Bentuk

Energi

dan

Perubahannya,

melakukan

percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IV:
No

Kompetensi Dasar

Target KD

KD PENGETAHUAN
3.5 Mengidentifikasi berbagai 1. Menyebutkan bentuksumber energi, perubahan
bentuk Energi
bentuk energi, dan sumber 2. Mengidentifikasi
energi alternatif (angin,
Perubahan
bentuk
air, matahari, panas bumi,
Energi.
bahan bakar organik, dan 3. Mengidentifikasi
nuklir) dalam Kehidupan
Berbagai
sumber
sehari-hari.
Energi
alternatif
(angin, air, matahari,
panas bumi, bahan
bakar organik, dan
nuklir)
KD KETERAMPILAN
4.5 Menyajikan laporan hasil Menyajikan laporan hasil
pengamatan
dan pengamatan
dan
penelusuran
informasi penelusuran informasi
tentang
berbagai tentang
berbagai
perubahan bentuk energi
perubahan
bentuk
energi
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Kelas
IV

IV
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.5.1 Menyebutkan pengertian

4.5.1 Melakukan Percobaan

Energi

Perubahan Energi

Indikator Kunci
3.5.2
3.5.3
3.5.5

Mengidentifikasi

Indikator Kunci
Bentuk- 4.5.2 Menyajikan laporan hasil

Bentuk Energi

pengamatan dan

Mengidentifikasi Perubahan

penelusuran informasi

Bentuk Energi

tentang berbagai perubahan

Mengidentifikasi

Berbagai

bentuk energi

Sumber Energi Alternatif
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.5.4 Menganalisis Perubahan

4.5.3 Membuat karya alat yang

Bentuk Energi

memanfaatkan Perubahan Bentuk
Energi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Bentuk-Bentuk Energi

Gambar 1 Pak Andi mengangkat beban
Sumber: https://www.juraganles.com

Gambar di atas menunjukan Pak Andi sedang memindahkan karung beras
dari permukaan tanah ke atas truk. Untuk memindahkan karung beras
tersebut Pak Andi perlu mengeluarkan Energi. Apa yang akan terjadi jika Pak
Andi bekerja terus menerus memindahkan karung-karung ke atas truk ?
Tentu Pak Andi akan kelelahan, hal ini terjadi karena energi Pak Andi
semakin berkurang.
Setiap aktivitas manusia memerlukan energi. Memangkas tanaman, menyapu
halaman, merapikan pot bunga, bermain sepeda, bahkan sekedar bernapas
atau membaca memerlukan energi.
Kata energi dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Yang
disebut kerja disini bukanlah suatu kegiatan yang berat. Hal-hal sepele
seperti bernapas misalnya, dalam ilmu fisika tetap disebut kerja, Jadi apapun
yang kita lakukan, seringan apapun itu tetap membutuhkan energi. Ada
bermacam-macam bentuk energi, ada energi gerak, energi kimia, energi
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listrik dan sebagainya. Energi juga dapat berpindah dan berubah dari satu
bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk
energi terlebih dahulu.

B. Perubahan Bentuk Energi

Gambar 2 Kipas Angin

Sumber: TOKOONLINE88.com

Apa yang terjadi jika kabel kipas angin dihubungkan dengan sumber listrik
PLN ? Tentu kipas angin akan berputar. Sumber Listrik merupakan bentuk
Energi Listrik. Ketika kabeli dihubungkan pada sumber energi lisrik maka
akan terjadi aliran arus listrik menuju ke dinamo kipas angin. Akibat adanya
aliran arus listrik pada dinamo maka terbentuk medan magnet di dalam
dinamo kipas angin akibatnya kipas akan berputar. Putaran kipas angin
menunjukan adanya energi gerak.
Dari uraian di atas maka ketika kipas angin dinyalakan terjadi perubahan
Energi dari Energi listrik berubah menjadi Energi Gerak.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Bentuk-Bentuk Energi dan Perubahannya
No.

Soal

Perubahan energi yang terjadi saat perabat pada gambar difungsikan
adalah…….

1

A.
B.
C.
D.

Energi panas menjadi energi cahaya
Energi listrik menjadi energi cahaya
Energi cahaya menjadi energi panas
Energi cahaya menjadi energi listrik

Identifikasi

Level
Kognitif

: Penalaran

Indikator
: Menganalisa Perubahan bentuk Energi
yang
bersesuaian
Diketahui

: Lampu Belajar yang difungsikan

Ditanyakan

: Perubahan Energi

Materi yang : Perubahan Bentuk Energi
dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,
sehingga IPA bukan hanya penguasaan konsep-konsep atau prinsip tetapi
juga merupakan suatu proses penemuan yang diperlukan dalam kehidupan
sehari-hari. Atas dasar itu maka aktivitas pembelajaran lebih mengaktifkan
siswa, peran guru disini hanya sebagai fasilitator.

Aktivitas 1
Bentuk-Bentuk Energi
Segala sesuatu yang hidup di dunia ini membutuhkan energi. Energi
mempunyai banyak bentuk, ada energi listrik, energi panas, energi cahaya,
energi kimia, dan masih banyak lagi macam energi.
Bisa dikatakan energi sudah seperti kebutuhan pokok bagi kehidupan kita.
Tanpa energi, mungkin kita tidak akan bisa menonton televisi, bepergian
dengan sepeda motor, atau merasakan dinginnya ruangan dengan AC.
Bahkan, kita manusia juga memerlukan energi untuk bergerak. Energi itu
dapat ditemukan di mana saja. Hanya, semua itu tergantung dari kita
bagaimana merasakan dan menggunakannya.
Judul

: Bentuk Energi dan Perubahannya

Tujuan

: Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik

mampu :


Menjelaskan Pengertian Energi



Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Energi



Menjelaskan Sumber-Sumber Energi Alternatif
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran 2 : 35 menit
Yang Saudara Lakukan adalah :
1. Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok.
2. Membagi LKPD 1 kepada masing-masing orang.
3. Mengajak peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD 1 yang
telah dibagi.
4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal
yang belum jelas pada LKPD 1.
5. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Hasil kegiatan dituliskan di
LKPD 1.
6. Menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pada setiap meja
diberikan waktu maksimal 10 menit.
7. Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil kegiatan dalam
kelompok masing-masing.
Aktivitas 2
Perubahan Bentuk Energi
Energi dapat dimanfaatkan dengan cara mengubah energi ke bentuk lain.
Untuk itu sangat perlu siswa mengetahui perubahan energi dari satu bentuk
energi ke bentuk energi lain saat dimanfaatkan. Untuk mengetahui
perubahan bentuk energi siswa diajak melakukan praktikum.
Judul : Perubahan Bentuk Energi
Tujuan

: Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik

mampu :


Memahami Perubahan Bentuk Energi



Menganalisis perubahan bentuk Energi

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran 2 : 35 menit
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Alat dan bahan yang dibutuhkan per kelompok
Tabung reaksi

: 1 buah

Burner (Pembakar Spirtus)

: 2 buah

Penjepit tabung reaksi

: 2 buah

Air

Yang Saudara Lakukan adalah :
1. Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok.
2. Membagi LKPD 2 kepada masing-masing orang.
3. Mengajak peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD 2 yang
telah dibagi.
4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal
yang belum jelas pada LKPD 2.
5. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Hasil kegiatan dituliskan di
LKPD 2.
6. Menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pada setiap meja
diberikan waktu maksimal 5 menit.
7.

Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil kegiatan dalam
kelompok masing-masing.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Diskusikan dengan temanmu kemudian isilah Lembar kerja Berikut ini !
1.

Apa yang diperlukan ketika seseorang melakukan kerja ?

2.

Darimana orang tersebut mendapatkannya

3.

Matahari merupakan sumber energi, isilah kotak-kotak kosong di bawah
ini dengan manfaat matahari bagi kehidupan di dunia !
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4. Sebutkan Bentuk-bentuk energi !

5. Sebutkan sumber-sumber energi alternatif !
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
LEMBAR KEGIATAN SISWA ( LKS )
Pertemuan 2
A. Tujuan
1.Dapat membuktikan tentang perubahan perubahan energi
B. Alat dan Bahan
Alat dan bahan terdiri dari :
•

1 buah tabung reaksi

•

1 buah lampu spiritus

•
•
•

1 buah penjepit tabung reaksi,
3-4 buah kerikil kecil,
air.

C. Langkah kegiatan
1. Isilah tabung reaksi dengan air lebih kurang 1/3 bagian
2. Masukkan 3-4 buah kerikil yang sangat kecil kedalam tabung reaksi
3. Isi tabel ! (Sebelum Air dipanaskan)
Adakah ada uap yang terbentuk ?
Apakah kerikil bergerak ?
4. Panaskan tabung reaksi dengan lampu spiritus
5. Isi tabel ! (Saat Air dipanaskan)
Adakah ada uap yang terbentuk ?
Apakah kerikil bergerak ?
6. Matikan lampu spiritus
7. Isi tabel ! (Setelah Air dipanaskan)
Adakah ada uap yang terbentuk ?
Apakah kerikil bergerak ?
No
1

Pertanyaan
Sebelum air dipanaskan

2
3

Saat air dipanaskan
Sesudah air di panaskan
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Uap Air

Keadaan Kerikil
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4. Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada benda perikut ketika
digunakan !
No

Nama

Perubahan Energi yang terjadi

Benda
1

Setrika

2

Lilin

3

Lampu

4

Gitar

5

Kipas Angin

D. Kesimpulan
a.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

b.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

99

C. Bahan Bacaan

Bentuk-bentuk Energi
Pada saat kita berlari terus menerus lama-kelamaan tubuh kita akan terasa
lemas hal ini terjadi karena energi yang ada di dalam tubuh kita berkurang.
Untuk dapat berlari kembali dengan baik maka kita perlu tambahan energi.
Untuk menamba energi kita dapat lakukan dengan cara istirahat dan makan.
Mobil mainan yang mengunakan batere akan berjalan kencang saat batere
masih penuh. Jika mobil ini terus dijalankan semakin lama semakin lambat
bahkan sampai tidak bisa bergerak lagi. Hal ini terjadi karena isi batere
semakin berkurang. Mobil mainan bisa berjalan kencang lagi dengan cara
mengganti batere dengan yang baru atau mengisi ulang batere (charge).
Dari dua uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu benda

dapat

melakukan suatu usaha atau pekerjaan jika memiliki cukup energi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa energi adalah sesuatu yang dapat menyebabkan
benda dapat melakukan suatu pekerjaan.
Energi yang paling besar adalah energi Matahari. Matahari merupakan
sumber energi panas dan energi cahaya. Energi panas dari sinar Matahari
memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini.
Manfaat energi panas Matahari dapat dimanfaatkan

oleh manusia yaitu

untuk mengeringkan pakaian, untuk menghangatkan ruangan, sebagai
penghangat tubuh, untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi,
cengkeh.
Energi cahaya yang dihasilkan Matahari dapat digunakan untuk bermanfaat
bagi tumbuhan yang memiliki klorofil untuk dapat melakukan proses
pembuatanan

makanan

atau

proses

fotosintesis. Tumbuhan

dapat

menghasilkan kayu dan makanan. Makanan menjadi sumber energi bagi
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manusia dan hewan. Kayu yang dihasilkan tanaman bisa menjadi sumber
energi yaitu dengan cara dibuat kayu bakar atau dengan proses alam bisa
menjadi batu bara. Cahaya Matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber
energi listrik.
Dari uraian diatas kita dapat simpulkan bahwa Matahari merupakan sumber
energi utama untuk kehidupan di bumi. Tanpa Matahari tidak akan ada
kehidupan di dunia. Jika tidak ada Matahari maka tumbuhan tidak bisa
melakukan fotosintesis akibatnya tidak ada tumbuhan yang hidup.
Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan maka jika
tidak ada tumbuhan maka manusia dan hewan akan musnah. Matahari
memancarkan energi panas yang berguna untuk memanaskan suhu bumi,
jika matahari tidak ada maka suhu bumi akan turun sampai jauh dibawah 0oC
akibatnya semua mahluk hidap akan mati dan musnah.
Selain energi Matahari yang merupakan energi yang paling besar, secara
umum energi dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk energi yaitu:
1. Energi kimia
Energi kimia adalah energi yang terdapat pada senyawa kimia. Energi kimia
ini dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Besarnya energi yang dihasilkan
tergantung dari jenis dan jumlah pereaksi dalam suatu reaksi kimia. Alat-alat
yang dapat menghasilkan energi dari reaksi kimia misalnya aki, beterai dan
makanan.
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Gambar 3 Aki dan makanan merupakan sumber energy kimia

2. Energi listrik
Energi listrik saat ini merupakan salah satu energi yang paling banyak
digunakan. Energi ini terjadi karena adanya aliran muatan elektron melalui
kawat logam konduktor. Elektron merupakan muatan listrik negatif. Aliran
elektron menimbulkan arus listrik. Arah arus listrik berlawanan dengaan
arah aliran elektron. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang
lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi.
3. Energi panas
Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari
benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas yang paling
besar adalah Matahari. Panas Matahari sangat bermanfaat bagi makhluk
hidup yang ada di muka bumi. Contoh sumber energi panas lain adalah
Setrika, Penanak nasi, Pemanas air dan lain-lain.
4. Energi bunyi
Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara. Bunyi
dihassilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya bunyi gitar, bunyi
bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan.
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5. Energi nuklir
Energi nuklir adalah suatu energi yang terkandung dalam inti atom dari
unsur-unsur nuklir. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti atom berubah
menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir yang dihasilkan tergantung pada
jumlah dan jenis inti. Contohnya Energi atam adalah ledakan yang terjadi
pada bom atom, PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir).

6. Energi mekanik
Energi mekanik merupakan energi yang disebabkan karena keadaan benda.
Keadaan benda yang dimaksud adalah benda yang berada pada posisi
tertentu terhadap suatu acuan dan benda bergerak. Energi mekanik terdiri
atas 2 buah energi yaitu energi potensial dan energi kinetik.

a. Energi potensial
Energi potensial merupakan suatu energi tersimpan yang dimiliki oleh suatu
benda karena posisi (kedudukan) terhadap suatu acuan. Sebagai contoh yaitu
benda yang berada pada ketinggian tertentu apabila benda kita lepas maka
benda tersebut akan bergerak ke bawah atau jatuh. Jika benda tersebut
mengenai tanah yang lembek, akan menyebabkan terjadinya cekungan pada
tanah. Jika masa benda yang jatuh semakin besar maka lubang terbentuk juga
semakin besar dan semakin dalam. Semakin tinggi tempat benda dijatuhkan
semakin besar dan semakin dalam pula lubang yang terbentuk.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa energi potensial suatu
benda dipengaruhi oleh massa benda, dan ketinggian dari suatu benda.
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b. Energi kinetik
Energi kinetik merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang
bergerak. Besarnya suatu energi kinetik dipengaruhi oleh massa suatu benda
dan kecepatan dari suatu benda yang bersangkutan. Semakin besar massa
dari benda yang bersangkutan, maka energi kinetiknya juga akan semakin
besar, begitu pula semakin cepat gerak suatu benda, energi kinetik yang
dihasilkan juga akan semakin besar.

Perubahan Bentuk Energi
Energi akan bermanfaat setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain.
Bentuk energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang
lain. Beberapa bentuk perubahan energi ini dimanfaatkan dalam kehidupan
sehari-hari. Sesuai dengan Hukum Kekekalan Energi, energi tidak dapat
diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari
satu bentuk ke bentuk yang lain. Beberapa perubahan energi tersebut antara
lain sebagai berikut.
1. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contoh kedua telapak
tangan yang digosokan semakin lama akan terasa hangat;
2. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh saat kita memukul
benda dengan pinsil maka akan terdengar bunyi;
3. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contoh kertas yang
dibentuk spiral yang digantung menggunakan benang di atas lilin;
4. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh energi dari
makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Adanya energi
panas ditandai dengan timbulnya keringat setelah makan;
5. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh setrika listrik dan
solder listrik yang dipanaskan;
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6. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh kipas angin dan
blender;
7. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contoh pada
pembakaran kertas menggunakan lup

Energi Alternatif
Energi alternatif merupakan sebuah istilah untuk semua energi yang dapat
digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil
(hidrokarbon). Contoh bahan bakar fosil adalah batubara dan bahan bakar
minyak. Penggunaan energi jenis ini dapat mengurangi kerusakan
lingkungan akibat emisi karbondioksida yang tinggi (pemanasan global)
dalam penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil (batubara dan BBM).
Sejarah bahan bakar alternatif dimulai sejak tahun 1973 terjadi krisis minyak
bumi secara global yang menyita perhatian sebagian besar penduduk dunia.
Kejadian ini mulai mendorong berbagai pihak mencari sumber energi lainnya
yang dapat diperbarui dan dapat dikembangkan untuk mengatasi krisis ini.
Minyak bumi sebagai sumber energi utama memang kini semakin menipis
jumlahnya dan mulai mengalami kelangkaan. Selain itu, kelangkaan sumber
daya terjadi karena adanya sikap ketidakpedulian dan pemborosan sumber
daya itu sendiri, termasuk energi. Padahal energi memiliki peranan penting
dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu perlu
dibangun sikap kepedulian terhadap sumber daya khususnya minyak bumi
yang mulai mengalami kelangkaan. Manusia harus mulai berpikir lebih keras
memikirkan pengganti minyak bumi. Perlu adanya upaya pengembangan dan
penelitian terhadap sumber daya lainnya yang berpotensi menjadi energi
alternatif.
Energi jenis ini akan berperan penting dalam menggantikan energi tak
terbarukan yang mulai mengalami kelangkaan. Adanya energi alternatif
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terbarukan akan mendukung segala kegiatan manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Terdapat berbagai sumber daya yang dapat kita temukan di permukaan
bumi. Berikut syarat-syarat suatu sumber daya dapat digunakan sebagai
sumber energi alternatif:


Tidak Boleh Berasal dari Fosil



Terbarukan (Renewable)



Ramah Lingkungan



Dapat Diproduksi Secara Masal

Jenis-Jenis Sumber Energi Alternatif
Bumi sebagai tempat tinggal kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang
dapat kita manfaatkan untuk sumber energi alternatif. Berikut ini beberpa
jenis sumber energi alternatif yang sudah mulai dikembangkan.
Energi Panas Bumi (Geothermal)

Gambar 4 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal)
Sumber : http://www.worldbank.org
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Energi panas bumi atau yang dikenal dengan nama energi geothermal berasal
dari Bahasa Yunani, “geo” berarti bumi dan “thermal” berarti panas. Energi
geothermal merupakan energi alternatif yang dihasilkan dan tersimpan di
inti

bumi

sehingga

diperlukan

biaya

pengeboran

tinggi

untuk

memperolehnya. Sumber energi panas bumi dapat ditemukan di sekitar
daerah yang memiliki gunung berapi aktif.
Energi Angin
Energi angin sudah dimanfaatkan manusia sejak lama sebagai energi
penggerak kapal layar. Selain itu, tenaga angin juga dapat digunakan untuk
menggerakkan mesin penggiling jagung.

Gambar 5 Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Sumber : Kompasiana.com

Saat ini energi angin juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi
penghasil listrik dengan menggunakan kincir angin raksasa yang akan
menggerakkan turbin penghasil listrik.
Energi Surya
Energi surya yang berasal dari matahari merupakan sumber energi paling
berlimpah yang saat ini tersedia. Energi tersebut terdiri dari energi panas
dan energi cahaya.

107

Energi panas dapat kita manfaatkan pada siang hari, misalnya untuk
mengeringkan pakaian dan lain sebagainya.

Gambar 6 Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Sumber : solarpanelindonesia.wordpress.com

Energi cahaya juga dapat kita gunakan sebagai sumber penerangan sehingga
kita tidak perlu menyalakan lampu. Energi surya juga dapat diubah menjadi
energi listrik menggunakan alat yang disebut sel surya.
Energi Air
Air selalu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah.
Air yang mengalir sangat deras merupakan sumber energi gerak untuk
mengasilkan hydropower atau energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan
air. Pada stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), air dibendung
sehingga permukaanya menjadi lebih tinggi. Kemudian aliran air diarahkan
ke turbin melalui pipa air untuk menghasilkan listrik. Pada umumnya tempat
yang dapat digunakan untuk menampung air dalam jumlah yang besar
adalah danau atau waduk.
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Gambar 7 Pembangkit Listrik Tenaga Air
Sumber : picswe.com

Pembangkit listrik tenaga air bisa juga dibuat dengan sederhana, yaitu
dengan cara memasang kincir pada aliran sungai.
Biogas
Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari sisa atau hasil buangan makhluk
hidup (manusia dan hewan). Biogas ini termasuk dalam kelompok bioenergi.
Pada umumnya pemanfaatan sisa kotoran ini dilakukan dengan membangun
sebuah instalasi dari tangki yang menampung kotoran manusia dan hewan.
Biofuel
Biofuel merupakan energi yang berasal dari bahan-bahan nabati berupa
biodiesel dan bioethanol. Sama halnya dengan biogas, biofuel juga termasuk
dalam tipe bioenergi. Energi ini dapat digunakan sebagai Bahan Bakar Nabati
(BBN) yang dapat menjadi energi alternatif bahan bakar kendaraan. Biofuel
dalam bentuk biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati seperti minyak
tanaman jarak pagar dan minyak kelapa sawit.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Kunci Jawaban: B
Pembahasan:
Lampu yang bersumber listrik akan berubah menjadi cahaya.
2. Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah
cahaya menjadi listrik. Mereka disebut surya atas Matahari atau "sol"
karena Matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat
dimanfaatkan. Panel surya sering kali disebut sel photovoltaic,
photovoltaic dapat diartikan sebagai "cahaya-listrik".
3. Kunci Jawaban : D
Pembahasan :
Pada layar Laptop terjadi perubahan energi listrik menjadi energi
cahaya, kejadian ini sama juga dengan perubahan energi pada Layar
HP

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal yang baik adalah soal yang tidak sekedar mengandung unsur mengingat
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan
pengolahan (recite), namun yang diperlukan adalah bagaimana siswa
mampu:
1. Mentransfer satu konsep ke konsep lainnya
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2. Memproses dan menerapkan informasi
3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda.
4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah
5. Menelaah ide dan informasi secara kritis.

Adapun karakteristik soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah:
1. Meminimalkan aspek mengingat dan memahami
2. Berbasis permasalahan kontekstual
3. Adanya stimulus yang menarik.
Stimulus dapat berupa gambar, tabel, grafik, wacana dll: menuntut
kemampuan mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan dan
menciptakan serta terkait langsung dengan pertanyaan.
4. Kebaruan

Langkah-langkah menyusun soal HOTS :
1. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal HOTS
2. Menyusun kisi-kisi soal
3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
4. Menulis butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai
dengan kaidah penulisan butir soal.
5. Membuat pedoman penskoran dan kunci jawaban.
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Contoh Kisi-kisi Soal :
KISI-KISI PENULISAN SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Kurikulum
Alokasi waktu
Jumlah Soal
Bentuk Soal
Tahun Ajaran

No.

Kompetensi Dasar

1

3.5 Mengidentifikasi
berbagai sumber
energi,
perubahan
bentuk energi,
dan sumber
energi alternatif
(angin, air,
matahari, panas
bumi, bahan
bakar organik,
dan nuklir)
dalam
Kehidupan
sehari-hari.
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Bahan
Kls/
Semester
IV

:
:
: KTSP-2006 /K-13
:
:
: Pilihan Ganda/Uraian
:

Konten/Materi
Perubahan
Bentuk Energi

Indikator Soal
Disajikan gambar
rangaian
campuran lampu
(spesifikasi yang
sama), siswa
dapat
menganalisis
intensitas lampu

Bentuk
Soal
PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019

A. Provinsi/Kota/Kabupaten : Banten
Program Studi
Mata Pelajaran
Kelas
Kurikulum

: SD
: IPA
: VI
: K-2013

KD – Kompetensi
Dasar
3.4 Mengidentifikasi
Komponen komponen
listrik dan
fungsinya dalam
rangkaian listrik
sederhana

Nama Penulis Soal :
1. Tatang Suharta
2.

Buku Acuan /
Referensi:

v
Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

Deskripsi Soal
No. Soal

1.

1
Kunci
Jawaban
D

Konten/Materi
Rangkaian Listrik

Indikator Soal
Disajikan gambar
rangaian campuran
lampu (spesifikasi
yang sama), siswa
dapat menganalisis
intensitas lampu

Ketika lampu menyala perubahan enargi yang terjadi
adalah
a. Energi mekanik menjadi energi Listrik
b. Energi mekanik menjadi enegi panas
c. Energi mekanik menjadi energi listrik, energi
listrik menjadi cahaya
d. Energi mekanik menjadi energi listrik, energi
listrik menjadi energi cahaya dan panas
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5. Mengidentifikasi
berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi
alternatif (angin, air, Matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir)
dalam Kehidupan sehari-hari dan 4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan
dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi di
kelas IV. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan berada pada level pemahaman (C2).

Artinya, untuk

meningkatkan kemampuan siswa perlu menaikan level kognitif menjadi
analisis (C4), dan ini bisa di capai ketika siswa diajak menganalisis
perubahan bentuk energi. 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 Energi dan Perubahannya.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran

di

Sub

unit

Energi

dan

Perubahannya

disarankan

menggunakan model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, dengan
metode praktik dan diskusi dalam durasi satu kali pertemuan. 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.
Berkaitan dengan penilaian, Sub unit 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
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memhami Sub unit ini dengan baik agar siap mengahadapi USBN. Lebih dari
itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan Sub unit 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.

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
Kriteria

No

Aspek

1

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.

2

Mampu menghubungkan konten
fenomena kehidupan sehari-hari.

3

Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik.

4

Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.

5

Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.

6

Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.

7

Mampu melaksanakan dengan baik lembar

1

2

3

dengan
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4

kerja peserta didik yang dikembangkan.
8

Memahami konten secara menyuluh dengan
baik.

9

Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik.

10

Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah
Jumlah Total

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara

70-79

80-89

> 90
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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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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik Listrik dan Magnet. 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

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik ini, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun
terakhir 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 mendeskripsikan Listrik dan Magnet, sekaligus mendorong
peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di
kelas VI. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa
target kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
diuraikan sebagai berikut :
No

Kompetensi Dasar

Target KD

1

3.4 Mengidentifikasi Komponen -

1. Menjelaskan cara menghasilkan

komponen listrik dan
fungsinya dalam rangkaian
listrik sederhana
2

3

4.4 Melakukan percobaan

energi listrik,
2. Menjelaskan cara menyalurkan
energi listrik.
1. Melakukan percobaan rangkaian

rangkaian listrik sederhana

listrik sederhana secara seri dan

secara seri dan paralel

paralel

3.5 Mengidentifikasi sifat-sifat
magnet dalam kehidupan
sehari-hari

1. Menjelaskan sifat-sifat magnet
2. Mengidentifikasi benda magnet
dan non magnet.
3. Mengidentifikasi peralatan yang
memanfaatkan magnet.

4

4.5 Membuat laporan hasil
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1. Membuat

laporan
tentang

hasil

percobaan tentang sifat-sifat

percobaan

sifat-sifat

magnet dan penerapannya

magnet dalam kehidupan sehari-

dalam kehidupan sehari-hari

hari.
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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.
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 3.4 dan KD 4.4 SD Kelas VI untuk Materi
Listrik dan KD 3.5 dan KD 4.5 SD Kelas VI diuraikan sebagai berikut :
Tabel 1.2. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.4 dan KD 4.4 SD
Kelas VI untuk Materi Listrik dan KD 3.5 dan KD 4.5 SD Kelas VI.
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pendukung

IPK Pendukung

Listrik
3.4.1 Mengidentifikasi

peralatan

yang memanfaatkan energi
listrik dalam penggunaannya
Magnet
3.5.1 Menyebutkan pengertian

4.5.1 Melakukan Percobaan tentang

kemagnetan

sifat-sifat magnet

IPK Kunci

IPK Kunci

Listrik
3.4.2 Menjelaskan

cara 4.4.1 Melakukan

menghasilkan energi listrik.

percobaan

rangkaian seri dan rangkaian
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3.4.3 Menyebutkan

jenis-jenis

paralel

pembangkit listrik
3.4.4 Menjelaskan

cara

menyalurkan energi listrik.
Magnet
3.5.2 Mengidentifkasi sifat-sifat
Magnet

4.5.2 Membuat laporan hasil
Percobaan Magnet

3.5.3 Mengidentifikasi jenis magnet
3.5.4 Mengidentifikasi benda
berdasarkan sifat kemagnetan

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

Listrik
4.4.2 Menganalisis rangkaian seri 4.4.2 Membuat rangkaian listrik
dan rangkaian paralel

dengan kreasi sendiri

Magnet
3.5.4 Menganalisis pembentukan
kutub magnet pada magnet
buatan
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4.5.3 Membuat magnet dengan
aliran listrik
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Listrik
Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan
kita. Handphone kalian bisa digunakan karena adanya listrik yang ada pada
baterai Handphone itu. Kalau listriknya habis, apa yang terjadi? Handphone
tersebut akan mati dan tidak dapat digunakan. Ini baru salah satu contoh
penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 1 Telepon Genggam

Sumber : https://www.tabloidpulsa.co.id/

Ketika handphone digunakan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi
cahaya dan energi bunyi, Adanya energi cahaya dapat dilihat dengan
munculnya cahaya pada layer. Energi bunyi pada yang terjadi pada
handphone terdengar dari suara yang dikeluarkan oleh handphone.

B. Magnet
Magnet saat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada
beberapa alat elektronik yang digunakan ternyata menggunakan magnet.
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Magnet dapat memberikan manfaat untuk menunjang kegiatan yang
dilakukan manusia. Contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari hari
antara lain pada pengeras suara (speaker).

Gambar 2 Speaker

Sumber: www.google.com

Pada speaker terdapat magnet permanen yang didalamnya diletakan lilitan
kawat yang salah satu ujungnya diletakan membran. Ketika lilitan kawat
dialiri arus listrik yangf bersumber dari alat elektronik misalnya televisi.
Adanya arus listrik pada lilitan menyebabkan terjadinya medan magnet pada
lilitan. Arus listrik yang dihasilkan pesawat televisi berubah-ubah besarnya
sehingga terjadi perubahan besar medan magnet yang berubah-ubah pada
lilitan. Lilitan yang sudah menjadi magnet dan diletakan di dalam magnet
permanen akan timbul gaya diantara keduanya sehungga menyebakan
getaran. Gtaran ini diteruskan ke membran sehingga timbul suara pada
speaker.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Listrik
1. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Terpasang secara bersusun atau sejajar
2. Hanya ada satu jalur arus
3. Jika 1 lampu dipadamkan lampu lain ikut padam
4. Jika 1 lampu dipadamkan yang lain tetap menyala
Ciri-ciri rangkaian paralel adalah....
A. 1 dan 4
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
2. Perhatikan gambar berikut!

4

1

2

3

Rangkaian listrik pada gambar tersebut merupakan rangkaian….
A. Seri karena lampu disusun sejajar
B. Pararel karena lampu disusun berurutan
C. Campuran karena ada lampu yang sejajar dan berurutan
D. Campuran karena ada lebih dari satu jalan arus
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B. Magnet
1. Perhatikan gambar berikut!

Magnet tersebut dibuat dengan cara....
A. menggosok
B. elektromagnet
C. induksi
D. campuran
2. Perhatikan gambar di bawah ini!

(1)

(2)

Pembuatan magnet pada gambar (1) dan (2) berturut-turut adalah...
A. elektromagnetik dan gosokan
B. elektromagnetik dan induksi
C. induksi dan elektromagnetik
D. induksi dan gosokan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,
sehingga IPA bukan hanya penguasaan konsep-konsep atau prinsip tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Atas dasar itu maka aktivitas pembelajaran lebih mengaktifkan siswa, peran guru
disini hanya sebagai fasilitator.
Aktivitas 1
Listrik
Dalam dunia nyata, hampir setiap orang membutuhkan listrik. Untuk itu perlu kita
mempelajari bagai mana listrik itu dihasilkan sampai dapat digunakan di rumah.
Judul

: Listrik

Tujuan

: Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu

:


Menjelaskan cara menghasilkan listrik



Mengidentifikasi jenis-jenis pembangkit listrik



Menjelaskan cara menyalurkan listrik dari pembangkit sampai bias di
gunakan di rumah



Menganalisis rangkaian seri, parallel dan campuran

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran 4 : 35 menit
Alat dan bahan yang dibutuhkan per kelompok


Bola lampu senter (3,6 V)

: 2 buah



Saklar

: 2 buah



Batu batere

: 2 buah



Sakalar

: 2 buah
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Kabel kecil secukupnya



Yang Saudara Lakukan adalah :
1. Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok.
2. Membagi LKPD 1 kepada masing-masing orang.
3. Mengajak peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD 1 yang telah
dibagi.
4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang
belum jelas pada LKPD 1.
5. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Hasil kegiatan dituliskan di
LKPD 1.
6. Menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pada setiap meja diberikan
waktu maksimal 5 menit.
7. Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil kegiatan dalam
kelompok masing-masing.
Aktivitas 2
Magnet
Dalam dunia nyata, hampir setiap orang membutuhkan listrik. Untuk itu perlu kita
mempelajari bagai mana listrik itu dihasilkan sampai dapat digunakan di rumah.
Judul

: Magnet

Tujuan

: Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu :


Menyebutkan pengertian kemagnetan



Mengidentifkasi sifat-sifat Magnet



Mengidentifikasi jenis magnet



Mengidentifikasi benda berdasarkan sifat kemagnetan



Menganalisis pembentukan kutub magnet pada magnet buatan



Membuat laporan hasil Percobaan Magnet\Membuat magnet
dengan aliran listrik

132

Unit Pembelajaran
[ Listrik dan Magnet ]

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran 4 : 35 menit
Alat dan Bahan (per kelompok)

:



Magnet batang



Benang



Kabel



Kawat email



Batu baterai

: 2 buah



Saklar

: 2 buah



Besi



Batu



Kawat



Kayu



Kain

: 2 buah

Yang Saudara Lakukan adalah:
1. Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok.
2. Membagi LKPD 2 kepada masing-masing orang.
3. Mengajak peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD 2 yang telah
dibagi.
4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang
belum jelas pada LKPD 2.
5. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Hasil kegiatan dituliskan di
LKPD 2.
6. Menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pada setiap meja diberikan
waktu maksimal 5 menit.
7.

Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil kegiatan dalam
kelompok masing-masing.

133

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Listrik
1. Sebutkan peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik dalam
penggunaannya !

2. Sebutkan manfaat energi listrik !

3. Pernahkah aliran listrik di rumah mengalami gangguan ? Sebutkan apa yang
dirasakan jika hal itu terjadi !
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4. Untuk dapat digunakan di rumah energi listrik harus ditrasnmisikan dari
Pusat pembangkit sampai ke rumah, gambarkan dan ceritakan proses
transmisi listrik dari Pusat Pembangkitan sampai di rumah!

5. Berikut ini adalah alat-alat yang memanfaatkan energi listrik dalam
penggunaannya. Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada alat-alat
berikut ini!
No Nama Alat
1

Setrika

2

Kipas angin

3

Televisi

4

Lampu

5

Bel Listrik

Perubahan Energi yang Terjadi
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6. Buat rangkaian seperti dibawah ini!

7. Apa yang terjadi pada 2 lampu ketika saklar pada posisi on?

8. Apa yang terjadi pada 2 lampu ketika saklar pada Posisi off ?

9. Buat rangkaian seperti dibawah ini !
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10. Apa yang terjadi pada 2 lampu ketika saklar pada posisi on?

11. Apa yang terjadi pada 2 lampu ketika salah satu saklar pada Posisi off?

12. Dari nomor 6 dan 7, sebutkan jenis rangkaian listrik yang digunakan di
rumah! mengapa?

Magnet

1. Apakah yang dimaksud dengan kemagnetan ?

2. Amatilah apakah benda benda berikut dapat ditarik magnet atau tidak !
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No.

Nama benda

1

Besi

2

Batu

3

Kawat

4

Kayu

5

Kain

Apakah tertarik magnet ?

Dari hasil pengamatan, benda yang bersifat magnetik adalah
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________

dan yang tidak bersifat magnetik adalah
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sebutkan dan uraikan cara membuat magnet buatan !
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C. Bahan Bacaan
Listrik
Listrik merupakan kebutuhan paling penting bagi umat manusia. Dengan adanya
listrik berbagai aktifitas manusia dapat dengan mudah dilakukan. Sebagai contoh
manfaat energi listrik digunakan untuk penerangan, memasak, mencuci,
menyalakan komputer, mendengarkan musik dari alat audio, menyalakan televisi,
mengoperasikan kendaraan dan lain-lain.
Alat utama untuk menghasilkan energi listrik adalah generator. Generator bekerja
dengan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Generator sederhana terdiri
dari sepasang kutub magnet kuat, sebuah kumparan (lilitan kawat), cincin
konduktor (komutator), dan dua buah sikat penyambung arus induksi (arus yang
keluar dari kumparan). Prinsip kerja generator ada dua macam, yaitu:


Magnet diputar di antara beberapa kumparan.



Kumparan diputar di antara kutub-kutub magnet (dalam medan magnet).

Gambar 3 Generator
Sumber :Amazon.com
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Gambar 4 Komponen Generator

Bagian generator yang berputar disebut rotor. Sedangkan bagian generator yang
diam disebut stator. komponen-komponen generator :


rotor : Komponen yang bergerak



stator : Komponen yang diam



cincin konduktor (komutator)



Sikat karbon : Penghubung rangkaian dalam dinamo dengan luar dinamo

Pada saat kumparan diputar maka kumparan akan memotong medan magnet. Besar
medan magnet yang memengaruhi kumparan akan berubah-ubah akibat putaran.
Karena medan magnet yang memengaruhi kawat berubah-ubah maka pada ujungujung kumparan akan timbul tegangan listrik. Tegangan yang dihasilkan akan
dialirkan melalui cincin konduktor yang dihubungkan dengan ujung kumparan.
Selanjutnya dari cicin konduktor arus listrik yang dihasilkan dialirkan melalui sikat
karbon.
Listrik ditemukan oleh Michael Faraday dan berkat penemuannya, ia
kemudian dijuluki sebagai ‘Bapak Listrik’. Michael Faraday lahir pada tanggal
22 September 1791 di Inggris. Beliau banyak memberi perhatian pada bidang
elektromagnetisme dan elektrokimia.
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Sebenarnya kelistrikan sudah menjadi sebuah
fenomena sejak zaman Yunani kuno. Hal ini
diketahui ketika seorang cendekiawan Yunani
bernama Thales menemukan sebuah fenomena
unik ketika batu ambar yang digosok-gosok
ternyata mampu menarik sehelai bulu. Hal ini
kemudian ia tuliskan dalam catatannya.
Terkenalnya nama Michael Faraday sebagai ‘Bapak Listrik’ bermula ketika ia
melakukan eksperimen pertama kali dengan menggunakan 7 uang logam
yang kemudian ia tumpuk dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas
yang dibasahi air garam. Hal ini ia lakukan mengikuti konstruksi tupukan
Volta ketika menemukan beterai pertama kali. Dari ekperimen faraday ini
kemudian menguraikan magnesium sulfat.
Selanjutnya, di tahun 1821, Christian Oersted mempublikasikan sebuah
jurnal mengenai fenomena elktromagnetisme. Oersted telah menemukan
bahwa jarum magnit kompas yang biasa biasanya menunjuk arah Utara dan
Selatan menyimpang arahnya saat ada penghantar berarus listrik berada di
dekat Kompas. Oersted berkesimpulan bahwa disekitar penghantar berarus
listrik akan timbul medan magnet.
Penemuan Oersted mendorong keyakinan Faraday yakni, jika magnit
diketatkan, yang bergerak justru kawatnya. Bekerja atas dasar dugaan ini, dia
berhasil membuat suatu skema yang jelas dimana kawat akan terus-menerus
berputar berdekatan dengan magnit sepanjang arus listrik dialirkan ke
kawat. Sesungguhnya dalam hal ini Faraday sudah menemukan motor listrik
pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat
sesuatu benda bergerak.
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Faraday juga merupakan orang yang berjasa untuk menghasilkan arus listrik
pada skala praktis. Percobaan Faraday dilakukan dengan menggunakan dua
kumparan yang tidak saling berhubungan. Ketika satu kumparan dialiri arus
listrik. pada kumparan lsatunya timbul arus listrik. Michael Faraday wafat
pada 25 Agustus 1867 di dekat kota London.
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Nikola Tesla dianggap sebagai seorang ilmuwan
listrik

paling

hebat

yang

pernah

ada.

Kebanyakan orang lebih mengenal Thomas Alfa
Edison yang merupakan penemu arus searah.
Jika kita membandingkan keduanya maka bisa
terjadi perang arus dimana Nikola Tesla
merupakan penemu arus listrik bolak-balik
sedangkan Edison merupakan penemu arus searah.
Pria yang lahir pada tahun 1856 adalah penemu arus listrik bolak-balik yang
dalam Bahasa Inggris disebut AC (Alternating Current). AC (Alternating
Current) merupakan arus listrik yang besarannya bisa berubah-ubah ketika
dalam proses bolak balik. Arus listrik bolak balik biasa digunakan untuk
penyaluran listrik dari PLN ke tiap rumah namun bisa juga diaplikasikan
menjadi sinyal radio. Listrik yang Ada gunakan saat ini tidak lepas dari
penemu arus bolak-balik.
Nikola Tesla merupakan anak ke empat dari lima bersaudara ini. Beliau sejak
kecil menyukai pelajaran hitung-hitungan seperti fisika, mekanika dan
matematika. Lalu dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Teknologi
Graz di Austria. Dari sinilah ia belajar tentang ilmu kelistrikan sehingga
mencoba membuat arus listrik bolak-balik.
Penemu yang lahir di Smiljan ini dianggap sebagai salah satu penemu yang
paling penting dalam sejarah dan juga dianggap sebagai ahli teknisi terbesar
yang pernah ada pada masa abad 19 hingga 20.
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Gambar 5 PLTA

Dengan ditemukannya listrik arus bolak balik tesla mengembangkan
Pembangkit listrik tenaga air (PLTA). PLTA merupakan pembangkit listrik
yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan
energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai
hidroelektrik.
Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang
dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Secara
luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah
waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang
menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak.
Hidroelektrisitas adalah sumber energi terbarukan.
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Sistem Tenaga Listrik
Prinsip kerja dalam sistem tenaga listrik dimulai dari bagian pembangkitan. Sistem
pembangkitan tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik yang
bersumber dari alam melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Energi
listrik merupakan hasil perubahan energi mekanik yang berupa putaran. Alat untuk
merubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut Generator.
Energi mekanik yang dirubah menjadi energi listrik merupakan hasil perubahan
dari sumber-sumber energi alam dapat berupa bahan bakar yang berasal dari fossil
(batubara, minyak bumi, gas alam), bahan galian (uranium, thorium), tenaga air,
tenaga angin, tenaga panas bumi dan tenaga matahari.
Berdasarkan sumber alam yang digunakan maka ada beberapa nama pembangkit
listrik antara lain : PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTG (Pembangkit Listrik
Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTD (Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel), PLTMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro), PLTB (Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu), PLTN (Pembangkit Listrik Tenga Nuklir), PLTPB (Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi) dan lain-lain.

Gambar 6 Sistem Transmisi Listrik
Sumber : warriornux.com
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Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik dinaikan tegangannya pada gardu
induk penaik tegangan hingga tegangannya mencapai 150 KV atau 500 KV.
Tegangan dinaikan untuk mengurangi hilangnya energi selama ditransmisikan. Dari
gardu induk penaik tegangan energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi
menuju gardu induk penurun tegangan. Pada gardu induk penurun tegangan energi
listrik diturunkan tegangannya menjadi 20 KV. Setelah diturunkan Energi listrik ini
dialirkan ke Sebuah transformator (trafo). Pada transformator energi listrik
diturunkan lagi tegangannya menjadi 220 V. Setelah tegangannya mencapai 220 V
energi listrik siap digunakan kemudian disalurkan ke rumah-rumah, industri,
kantor dan lain lain.

Beberapa bentuk perubahan energi listrik adalah sebagai berikut.
Energi listrik berubah menjadi energi cahaya
Coba perhatikan gambar berikut! Perubahan energi apa yang terjadi pada lampu
tersebut? Ketika lampu dihubungkan ke sumber energi listrik maka lampu akan
menyala dan ketika lampu dipegang terasa panas. Lampu menyala ditunjukan
dengan adanya energi cahaya. Rasa panas pada lampu menunjukan adanya energi
panas.

Gambar 7 Lampu

Sumber ; www.99.co/blog/indonesia
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa energi listrik dapat dirubah menjadi
energi cahaya dan energi panas.
Energi listrik berubah menjadi energi gerak
Pernahkah kalian melihat bor listrik ketika digunakan? Saat digunakan bor listrik
memerlukan energi listrik. Pada bor listrik terdapat dinamo, dinamo bekerja
dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi gerak.

Gambar 8 Kipas angina dan Bor Listrik
Sumber ; www.99.co/blog/indonesia

Contoh alat-alat listrik yang bekerja dengan prinsip perubahan energi listrik
menjadi energi gerak selain bor listrik adalah Kipas angin, Pompa air, blender,
Mixer, sepeda listrik, mobil mainan yang menggunakan baterai dan lain-lain.
Energi Listrik menjadi Energi Panas
Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas atau kalor. Berbagai alat yang
dapat merubah energi listrik menjadi energi panas, misalnya: pemanas, solder,
setrika, Penenak nasi listrik dan kompor listrik. Alat yang mengubah energi listrik
menjadi energi panas dilengkapi dengan elemen pemanas. listrik yang mengalir
melalaui elemen pemanas diubah menjadi energi panas. Elemen pemanas terbuat
dari bahan yang mempunyai tahanan tinggi, sehingga listrik yang mengalir melalui
bahan tersebut berubah menjadi panas.
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.

Gambar 9 Setrika dan Majic jar

Perubahan Energi Listrik menjadi Bunyi
Energi listrik dapat berubah menjadi energi bunyi. Beberapa alat yang dapat
menubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah bel listrik, radio, sirine, speaker
dan lain-lain.

Gambar 10 Bel Listrik dan Radio

Rangkaian Listrik
Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik
lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering
digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah sakelar dan lampu. Sakelar
adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik.
Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik maka rangkaian listrik tersusun
dengan tiga cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran.
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1. Rangkaian Seri
Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa
cabang. Arus listrik keluar dari kutup positif baterai melalui lampu 1 kemudian arus
listrik melalui lampu 2 dan kembali ke baterai melalui kutub negative baterai 2 dan
masuk kembali ke baterai 1 melalui kutub negatif. Besarnya arus yang melalui
lampu 1 sama besarnya dengan arus yang melalui lampu 2.

Gambar 11 Rangkaian Seri

Berdasarkan gambar, ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut:


Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang..



Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak maka arus listrik akan putus.

2. Rangkaian Paralel
Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara
berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara
paralel adalah lampu dan baterainya. Perhatikan gambar rangkaian paralel di
samping ini !
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Gambar 12 Rangkaian Paralel

Berdasarkan gambar, maka ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut.


Arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1
atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2.



Jika salah satu lampu di lepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir
melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita disusun paralel,
sehingga jika salah satu lampu dipadamkan lampu lainnya tetap menyala.

3. Rangkaian Campuran
Rangkaian Campuran adalah gabungan dari beberapa rangkaian listrik, yang terdiri
dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel.

Magnet
Kemagnetan berasal dari kata dasar magnet, diambil dari kata “magnesia” (Asia
kecil). Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia
menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang
mengandung logam. Ketika batu itu digantung sehingga dapat berputar, salah satu
ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu tersebut ditemukan di
Magnesia, maka kemudian orang-orang Yunani menamai batu tersebut dengan
nama magnetit.
Magnet adalah benda yang mampu menarik benda–benda tertentu di sekitarnya.
Magnet disebut juga dengan besi sembrani. Setiap Magnet memiliki sifat
kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik
benda-benda tetrentu disekitarnya. Kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu
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disebut dengan gaya magnet. Gaya tarik pada magnet yang menarik benda-benda
tertentu, ini berarti tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Magnet atau
Magnit berasal dari Bahasa Yunani..
Berikut nama magnet berdasarkan bentuknya,

Gambar 13 Magnet dan Bentuknya

Dalam bentuk apapun, magnet selalu memiliki dua kutub yaitu: kutub utara (north/
N) dan kutub selatan (south/S). Ketika magnet itu dipotong-potong, potongan
magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Jika dua kutub madnet sejenis,
misalnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan akan terjadi tolak
menolak. Dua kutub yang berlainan, utara dengan selatan jika didekatkan akan tarik
menarik.

Bagaimana cara menentukan kutub magnet ?
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Sebuah magnet batang digantung pada titik beratnya. Sesudah
keadaan setimbang tercapai, ternyata kutub - kutub batang magnet itu
menghadap ke Utara dan Selatan.

Kutub magnet yang menghadap ke utara di sebut kutub Utara.
Kutub magnet yang menghadap ke Selatan disebut kutub Selatan.

Hal serupa dapat kita jumpai pada magnet jarum yang dapat berputar
pada sumbu tegak

( jarum deklinasi ). Kutub Utara jarum magnet

deklinasi yang seimbang didekati kutub Utara magnet batang, ternyata
kutub Utara magnet jarum bertolak. Bila yang didekatkan adalah
kutub selatan magnet batang, kutub utara magnet jarum tertarik
Magnet dapat menarik benda lain. Benda-benda yang ditarik oleh magnet disebut
benda magnetis. Benda yang ditarik oleh magnet (benda magnetis) ini terbuat dari
logam. Namun tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap
magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang
tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang mempunyai
daya tarik yang rendah oleh magnet.
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Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda nonmagnetis. Benda-benda tidak ditarik oleh magnet (bersifat tidak magnetis) terbuat
dari kayu, plastik dan karet. Kekuatan gaya tarik magnet tidak sama setiap sisi atau
bagiannya. Daerah disekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet
disebut medan magnet.
Sifat-Sifat Magnet
Magnet memiliki beberapa sifat. Berikut sifat-sifat magnet :
1. Magnet hanya dapat menarik benda–benda tertentu dalam jangkauannya,
artinya tidak semua benda dapat ditarik
2. Gaya Magnet dapat menembus benda, semakin kuat gaya magnet maka
semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut
3. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu Kutub Utara dan Kutub Selatan
4. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet.
5. Apabila kutub yang sejenis / senama didekatkan satu sama lain maka
mereka akan saling tolak menolak, namun apabila kutub yang berbeda
didekatkan satu sama lain maka mereka akan saling tarik menarik

Benda Berdasarkan Sifat Kemagnetanya
Berdasarkan kemagnetannya benda dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :
1. Benda Magnetik (Feromagnetik)
Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda
Magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet, namun setiap benda
memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet.
Bahan ferromagnetik mempunyai resultan medan magnet atomik besar. Medan
magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik sangat kuat, sehingga
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interaksi diantara atom-atom tetangganya menyebabkan sebagian besar atom akan
mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok, kelompok inilah yang dikenal
dengan domain. Bahan feromagnetik sebelum diberi medan magnet luar
mempunyai domain yang momen magnetiknya kuat, tetapi momen magnetik ini
mempunyai arah yang berbeda-beda dari satu domain ke domain yang lain sehingga
medan magnet yang dihasilkan tiap domain saling meniadakan.
Bahan ini jika diberi medan magnet dari luar, maka domain-domain ini akan
mensejajarkan diri searah dengan medan magnet dari luar. Semakin kuat medan
magnetnya semakin banyak domain-domain yang mensejajarkan dirinya. Akibatnya
medan magnet dalam bahan ferromagnetik akan semakin kuat. Contoh benda
feromagnetik adalah besi, baja, nikel, dll.
2. Benda Non–Magnetik
Benda non-magnetik ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu:
a. Paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet
kuat. Pada bahan paramagnetik resultan medan magnet atomik masingmasing atomnya tidak nol, tetapi resultan medan magnet atomik total
seluruh atomnya dalam bahan nol. Hal ini disebabkan karena gerakan
atomnya acak, sehingga resultan medan magnet atomik masing-masing atom
saling meniadakan. Di bawah pengaruh medan eksternal, bahan tersebut
akan mensejajarkan diri.. Sifat paramagnetik ditimbulkan oleh momen
magnetik spin yang menjadi terarah oleh medan magnet luar. Contoh bahan
paramagnetik diantaranya, tembaga, platina, dll.
b. Diamagnetik, yaitu benda menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat
ditarik oleh magnet. Pada bahan diamagnetik resultan medan magnet atomik
dari masing-masing atom/molekulnya adalah nol, tetapi medan magnet
akibat orbit dan spin elektronnya tidak nol. Bahan diamagnetik tidak
mempunyai momen dipol magnet permanen. Jika bahan diamagnetik diberi
medan magnet luar, maka elektron-elektron dalam atom akan mengubah
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gerakannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan resultan medan magnet
atomik yang arahnya berlawanan dengan medan magnet luar. Contoh bahan
diamagnetik diantaranya emas, seng, merkuri, dll.
Macam-Macam Magnet dan Bentuknya
Berdasarkan cara terbentuknya magnet dibedakan menjadi dua, yaitu :
1.

Magnet alam

Magnet alam terbentuk secara alami. Contohnya magnet bumi. Magnet alam
pertama kalinya ditembujan di Magnesia (sekarang mernama Mansia berada di
wilayah Turki)
2.

Magnet buatan

Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ada beberapa bentuk
magnet buatan, antara lain magnet batang, magnet jarum, magnet tabung (silinder),
huruf U, dan magnet ladam (tapai kuda) serta magnet cincin. Magnet magnet ini
memiliki kegunaan yang berbeda-beda.
E.

Cara membuat magnet

Kita dapat membuat magnet dengan besi dan baja. Ada tiga cara membuat magnet,
diantaranya sebagai berikut :
1.

Cara induksi

Cara membuat magnet dengan cara induksi yaitu dengan cara mendekatkan bendabenda feromagnetik (besi atau baja) dengan magnet.benda tersebuat akan menjadi
bersifat magnet, namun hanya sementara karena sifat kemagnetan benda tersebut
akan hilang jika magnet dilepaskan.
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Gambar 14 Pembuatan magnet dengan Induksi
https://www.google.com/

2.

Cara menggosok

Batang besi atau baja yang digosok-gosokan dengan magnet akan menyebabkan
batang besi dan baja mempunyai sifat kemagnetan. Jika semakin lama batang besi
atau baja digosok dengan magnet, maka semakin lama pula sifat kemagnetan di
dalam batang besi dan baja tersebut. Sifat kemagnetan pada batang besi atau
bajadapat berkurang atau hilang jika diguncang kuat, dijatuhkan,atau dipukul.

Gambar 15 Pembuatan magnet dengan digosok
https://www.google.com

3.

Cara dialiri arus listrik

Magnet dibuat dengan cara dialiri arus listri. Magnet yang di timbulkan disebut
elektromagnetik. Magnet yang dibuat dengan cara elektromagnetik hanya bersifat
sementara. Sifat magnet akan hilang jika arud listrik diputus.
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Gambar 16 Pembuatan magnet dengan aliran listrik
Sumber: http://maslatip.com/

Penerapan Konsep Gaya Magnet
Berputarnya kumparan penghantar berarus listrik di dalam medan magnetik
merupakan konsep dasar kerja beberapa alat yang mengubah energi listrik menjadi
energi mekanik. Adapun penerapan konsep gaya magnet dalam kehidupan seharihari adalah sebagai berikut.
1. Motor Listrik Salah satu penerapan konsep gaya magnetik pada kumparan
penghantar di dalam medan magnetik adalah pada motor listrik. Motor
listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Pada motor
listrik, kumparan arus yang dapat berputar dengan bebas diletakkan pada
sebuah medan magnet. Hal inilah yang dapat menggerakkan motor listrik.
2. Pengeras suara (loudspeaker) Pengeras suara bekerja berdasarkan prinsip
bahwa induksi magnetik memberikan gaya pada kawat berarus listrik.
Melalui arus bolak-balik dengan frekuensi sinyal audio, corong loudspeaker
bergerak maju mundur dengan frekuensi yang sama. Hal ini menyebabkan
rapatan dan renggangan pada udara di sekitarnya, sehingga energi bunyi
dapat dihasilkan.
3. Alat ukur listrik (galvanometer) Galvanometer merupakan sebuah peralatan
yang menggunakan medan magnet untuk mendeteksi besarnya arus yang
mengalir. Dalam mengukur kuat arus listrik, galvanometer bekerja
berdasarkan prinsip bahwa sebuah kumparan yang dialiri arus listrik dapat
berputar ketika diletakkan dalam suatu daerah medan magnet.
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4. Detektor logam Detektor logam bekerja berdasarkan konsep gaya magnet,
yaitu fluks magnet. Peningkatan fluks magnet biasanya disertai peningkatan
tegangan di dalam arus yang mengalir lewat kurnparan penerima yang
memicu alarm. Kumparan penerima yang melarik badan seseorang segera
menyiagakan bila sejumlall 'ogam dapat terdeteksi,
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. KUNCI JAWABAN: A
PEMBAHASAN:
Ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah semua komponen listrik terpasang
secara bersusun atau sejajar. Pada rangkaian paralel arus yang mengalir
pada setiap cabang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung
dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, sehingga
setiap komponen mempunyai jalur arus sendiri. Jika salah satu lampu
diputuskan atau rusak, maka lampu yang lain tetap berfungsi atau
menyala.
8. Jawaban: C
Pembahasan:
Rangkaian campuran terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian pararel.
Magnet
1. Kunci Jawaban: C
PEMBAHASAN:
Batang besi yang didekatkan pada magnet akan terinduksi dan menjadi
magnet, sehingga paku-paku kecil dapat menempel.
2. Kunci Jawaban : A
Penjelasan :
Pada gambar (1) dilakukan pembuatan magnet dengan induksi
elektromagnetik dan gambar (2) adalah dengan gosokan
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal yang baik adalah soal yang tidak sekedar mengandung unsur mengingat
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan
pengolahan (recite), namun yang diperlukan adalah bagaimana siswa
mampu:
1. Mentransfer satu konsep ke konsep lainnya
2. Memproses dan menerapkan informasi
3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda.
4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah
5. Menelaah ide dan informasi secara kritis.
Adapun karakteristik soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah:
1. Meminimalkan aspek mengingat dan memahami
2. Berbasis permasalahan kontekstual
3. Adanya stimulus yang menarik.
Stimulus dapat berupa gambar, tabel, grafik, wacana dll: menuntut
kemampuan mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan dan
menciptakan serta terkait langsung dengan pertanyaan.
4. Kebaruan
Langkah-langkah menyusun soal HOTS :
1. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal HOTS
2. Menyusun kisi-kisi soal
3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
4. Menulis butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai
dengan kaidah penulisan butir soal.
5. Membuat pedoman penskoran dan kunci jawaban.
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KISI-KISI PENULISAN SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Kurikulum
Alokasi waktu
Jumlah Soal
Bentuk Soal
Tahun Ajaran
Bahan
Kls/
Semester

:
:
: KTSP-2006 /K-13
:
:
: Pilihan Ganda/Uraian
:
Konten/Mater
i

Kompetensi Dasar

1

3.4 Mengidentifikasi
Komponen komponen
listrik dan
fungsinya dalam
rangkaian listrik
sederhana

VI

Rangkaian
Listrik

Disajikan gambar
rangaian campuran
lampu (spesifikasi
yang sama), siswa
dapat menganalisis
intensitas lampu

PG

2

3.5 Mengidentifikasi
sifat-sifat magnet
dalam kehidupan
sehari-hari

VI

Jenis-jenis
Magnet

DIsajikan Gambar
pembuatan magnet
dan narasi tentang
interaksi yang terjadi
antara magnet
buatan dan magnet
permanen yang tidak
diketahui kutubnya,
siswa menganalisis
kutub magnet pada
magnet buatan dan
megnet permanen
yang tidak diketahui
kutubnya.

PG
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Indikator Soal

Bentuk
Soal

No.
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KARTU SOAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN
Tahun Pelajaran 2019

Program Studi
Mata Pelajaran
Kelas
Kurikulum

: SD
: IPA
: VI
: K-2013

KD –
Kompetensi
Dasar
3.4 Mengidentifikasi
Komponen komponen listrik
dan fungsinya
dalam rangkaian
listrik sederhana

Nama Penulis Soal :
1. Tatang Suharta
2.

Buku Acuan /
Referensi:

v
Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

Deskripsi Soal
No.
Soal

1.

1
Kunci
Jawaban
C

Konten/Materi
Rangkaian Listrik

Jika spesifikasi keempat lampu sama dan saklar
dalam posisi on, pernyataan yang benar adalah….

Indikator Soal
Disajikan gambar
rangaian campuran
lampu (spesifikasi
yang sama), siswa
dapat menganalisis
intensitas lampu

a.
b.
c.
d.

Lampu 1 sama terang dengan lampu 2
Lampu 1 sama terang dengan lampu 3
Lampu 2 lebih terang dari lampu 3
Lampu 4 lebih terang dari lampu 3
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KARTU SOAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN
Tahun Pelajaran 2019

Program Studi
Mata Pelajaran
Kelas
Kurikulum

: SD
: IPA
: VI
: K-2013

KD –
Kompetensi
Dasar
3.5 Mengidentifikasi
sifat-sifat magnet
dalam kehidupan
sehari-hari

Nama Penulis Soal :
1. Tatang Suharta
2.

Buku Acuan /
Referensi:

v
Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

Deskripsi Soal
No.
Soal

2.

2
Kunci
Jawaban
D

Konten/Materi
Jenis-jenis Magnet
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Ketika ujung batang A didekatkan dengan ujung
batang Y didekatkan terjadi tolak menolak, maka
pernyataan yang benar adalah ….
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Indikator Soal
DIsajikan Gambar
pembuatan magnet
dan narasi tentang
interaksi yang terjadi
antara magnet
buatan dan magnet
permanen yang tidak
diketahui kutubnya,
siswa menganalisis
kutub magnet pada
magnet buatan dan
megnet permanen
yang tidak diketahui
kutubnya.

a. Y kutub Selatan dan A kutub Selatan
b. Y kutub utara dan A kutub Selatan
c. kutub Selatan dan B Kutub Utara
d. X kutub Selatan dan B Kutub Selatan

Jika spesifikasi keempat lampu sama dan saklar
dalam posisi on, pernyataan yang benar
adalah….
a. Lampu 1 sama terang dengan lampu 2
b. Lampu 1 sama terang dengan lampu 3
c. Lampu 2 lebih terang dari lampu 3
d. Lampu 4 lebih terang dari lampu 3
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4

Mengidentifikasi

Komponen - komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik
sederhana dan 4.4

Melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana

secara seri dan paralel, dan 3.5

Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam

kehidupan sehari-hari dan 4.5

Membuat laporan hasil percobaan tentang

sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang
diajarkan di kelas VI. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa
indikator yang dikembangkan berada pada level pemahaman (C2). Artinya,
untuk meningkatkan kemampuan siswa perlu menaikan level kognitif
menjadi analisis (C4), dan ini bisa di capai ketika siswa diajak menganalisis
menganalisis rangkaian listrik dan menganalisis pembentukan kutub magnet
pada magnet. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi
peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan
waktu kepada untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan
pada praktikum rangkaian listrik dan pembuatan laporan hasil percobaan
sifat sifat magnet.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di Sub unit Listrik dan Magnet disarankan menggunakan
model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, dengan metode praktik
dan diskusi dalam durasi satu kali pertemuan. 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.
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Berkaitan dengan penilaian, Sub unit 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
memhami Sub unit ini dengan baik agar siap mengahadapi USBN. Lebih dari
itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan Sub unit 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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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 menyuluh 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

Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai
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Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Kriteria
2
3

4
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Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: 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.
70-79
: 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.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: 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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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik penghematan energi listrik. 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 seharihari.
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 penghematan energi listrik, soal-soal tes USBN untuk topik tersebut
sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas
pembelajaran, Lembar Kerja 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
upaya penghematan energi listrik, masalah-masalah yang berhubungan
dengan keterbatasan sumber energi listrik, melakukan percobaannya,
sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
Topik penghematan energi listrik yang dikembangkan pada bahan bacaan
terdiri atas bahan bacaan 1 tentang penghematan energi listrik dan bahan
bacaan 2 tentang alternatif sumber energi listrik. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan dua buah LKPD, yaitu 1) menghemat listrik; dan 2) energi alternatif.
LKPD

yang

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
VI. 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 5.1.
Tabel 5. 1. Kompetensi dasar dan target kompetensi.
No
1

Kompetensi Dasar
3.6 Menjelaskan cara
menghasilkan,
menyalurkan, dan
menghemat energi
listrik

Target KD
1. Menjelaskan cara menghasilkan
energi listrik
2. Menjelaskan cara menyalurkan
energi listrik
3. Menjelaskan cara menghemat
energi listrik

2

4.6 Menyajikan karya
tentang berbagai cara
melakukan
penghematan energi dan

1. Membuat karya tentang cara
penghematan energi listrik
2. Membuat karya tentang usulan
sumber alternatif energi listrik

usulan sumber alternatif
energi listrik

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 3.6 dan 4.6. di kelas VI di
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kembangkan menjadi lima indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
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 3.6 dan KD 4.6 SD Kelas VI diuraikan pada
Tabel 5.2.
Tabel 5. 2. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.6 dan KD 4.6 SD Kelas
VI.
IPK Pengetahuan
IPK Pendukung

IPK Keterampilan
IPK Pendukung

3.6.1 Menjelaskan cara
menghasilkan energi listrik
3.6.2 Menjelaskan cara
menyalurkan energi listrik
3.6.3 Menjelaskan cara
menghemat energi listrik
IPK Kunci

IPK Kunci

3.6.4 Menerapkan cara

4.6.1 Membuat poster tentang cara

menghemat energi listrik

penghematan energi listrik

3.6.5 Mengemukakan sumber
alternatif energi listrik
IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.6.6 Menganalisis cara

4.6.2 Membuat karya tulis tentang

menghemat energi listrik

usulan

sumber

alternatif

energi listrik
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Penghematan Energi Listrik
Perhatikan teks bacaan berikut.
Tagihan listrik yang membengkak dapat membuat orang senewen.
Anda mungkin sudah merasa hemat dalam menggunakan listrik, tetapi di akhir
bulan ternyata tagihan Anda tetap membengkak sehingga uang bulanan
kembali terpotong. Jika sudah seperti ini, apakah Anda perlu menggunakan
alat penghemat listrik? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena Anda bisa
menghemat listrik dengan cara yang sangat sederhana dan juga praktis.
1. Nyalakan alat yang menggunakan listrik seperlunya.
2. Cabut kabel dan peralatan yang tidak digunakan dari stop kontak.
3. Matikan lampu di jam tertentu.
4. Gunakan AC seperlunya.
5. Pakai setrika dengan pengatur panas otomatis.
6. Pilih mesin cuci sesuai dengan kebutuhan.
7. Gunakan lemari es dengan bijaksana.
8. Matikan alat elektronik sebelum tidur.
9. Gunakan lampu LED.
10. Jangan menghidupkan alat pemanas nasi terus menerus.

Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
Linda. (2019). 10 Cara Menghemat Listrik Rumah Tangga yang Efektif. Dimuat
di https://bacaterus.com/cara-menghemat-listrik/ Diunduh pada tanggal
26 Maret 2019; Jam 11.00
Dari bahan bacaan tersebut, cara-cara penghematan manakah yang sudah
kalian laksanakan di rumah? Adakah cara penghematan lainnya yang belum
disebutkan pada bahan bacaan?
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B. Matahari sebagai Sumber Energi Alternatif
Perhatikan teks bacaan berikut.
Matahari adalah sumber energi utama untuk planet bumi. Energi yang
dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas.Selama ribuan tahun, manusia
telah memanfaatkan energi matahari dalam kehidupannya. Energi matahari
dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia, seperti menjemur hasil panen,
membuat garam, dan sebagainya. Pemanfaatan langsung energi sinar
matahari dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengumpul panas yang
disebut kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada
suatu tempat sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi.

Gambar 5. 1. Sel Surya.
(Sumber : https://www.ilmusiana.com/2016/01/15-sumber-energi-alternatif-di-alam.html)

Selain itu, energi matahari juga dapat di ubah menjadi energi listrik. Listrik
dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang
terdiri dari rangkaian panel unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur
silikon yang tipis.
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Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
......... (2016). 15 Sumber Energi Alternatif di Alam. Dimuat di
https://www.ilmusiana.com/2016/01/15-sumber-energi-alternatif-dialam.html. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019; Jam 11.44
Dari bahan bacaan tersebut, pernahkan kalian melihat dan menggunakan
panel surya? Adakah sumber energi alternatif lain di sekitar rumah mu?
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SOAL-SOAL USBN
Berikut ini contoh soal-soal USBN topik penghematan energi listrik dan
sumber alternatif energi listrik, pada Kompetensi Dasar 3.6. Menjelaskan cara
menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, Kelas VI
(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 2016/2017
NO
26

SOAL
Perhatikan gambar berikut!

Energi alternatif yang ditunjukkan gambar merupakan pemanfaatan dari
energi ....
A. matahari
B. mesin
C. angin
D. gerak
Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi (L2)

Indikator yang bersesuaian

:

Mengemukakan sumber alternatif energi
listrik
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Diketahui

:

Gambar perahu layar

Ditanyakan

:

Energi alternatif yang digunakan

Materi yang dibutuhkan

:

Contoh-contoh energi alternatif

NO

SOAL

27

Persediaan batu bara dan minyak bumi semakin menipis, tanpa
penghematan, kita dapat mengalami krisis energi di masa depan. Salah satu
cara untuk menghemat energi listrik adalah ....
A. menggunakan lampu hemat energi
B. mematikan semua alat elektronik
C. menyetrika pakaian bila mau digunakan
D. membiarkan pintu kulkas terbuka

Identifikasi
Level Kognitif

:

Aplikasi (L2)

Indikator yang bersesuaian

:

Menerapkan cara menghemat energi listrik

Diketahui

:

Persediaan batu bara dan minyak bumi
semakin menipis

Ditanyakan

:

cara untuk menghemat energi listrik

Materi yang dibutuhkan

:

Cara-cara menghemat energi listrik
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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 penghematan energi listrik. 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
penghematan energi listrik. 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 Lampu Hemat Energi
Aktivitas ke satu terkait dengan Materi Kelas VI, Tema 4 “Globalisasi” Subtema
2 : “Globalisasi dan Manfaatnya”. Aktivitas pembelajaran ke-1 ini akan
mencapai IPK nomor 3.6.4, 3.6.6, dan 4.6.1. Aktivitas ini menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning dengan sintak 1) Pemberian rangsangan
(Stimulation); 2) Pernyataan/Ientifikasi 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’.

185

Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 5.1. lampu hemat energi. 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 3.6.1, 3.6.2, dan 3.6.3. mengenai kemampuan peserta
didik dalam menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat
energi listrik. Pada kegiatan penutup, guru dapat melakukan penilaian
formatif dan atau memberi penugasan membuat poster “menghemat energi
listrik”.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 1
1. Lampu Hemat Energi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan melakukan aktivitas 1 diharapkan peserta mampu:
a. Mengidentifikasi jenis-jenis lampu listrik
b. Memilih lampu yang hemat energi
c. Membuat poster tentang “hemat energi"
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 X 35 Menit.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1) File video masalah kelangkaan energi listrik;
2) LCD Proyektor/komputer;
Alternatif :
1. Printout teks bacaan tentang masalah penghematan energi listrik
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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 kelangkaan sumber energi listrik

https://www.youtube.com/watch?v=e154eeiaIlU (atau guru juga bisa
mengunduhnya). Alternatif lain menggunakan teks bacaan
c. Memfasilitasi peserta didik untuk mengingat kembali pengertian dari

energi dan daya listrik. Misalnya guru memberi instruksi “Diskusikan
dalam kelompok, apa yang kalian ketahui tentang energi dan daya listrik!”
Problem Statement (Identifikasi masalah)
d. Memfasilitasi Peserta didik untuk merumuskan masalah yang akan

dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya “bagaimana memilih lampu
yang hemat energi?”
Data Collection (Pengumpulan data)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1) Lampu bohlam (pijar) 5 watt 1 buah;
2) Lampu led 5 watt 1 buah;
3) Lampu neon 5 watt 1 buah;
4) 3 buah dudukan lampu yang sudah terpasang kabel dan colokan
5) Terminal listrik AC 3 lubang dan dilengkapi saklar
6) Aplikasi “light Meter” atau “Lux Meter” di android
Apa yang saudara lakukan:
e. Memfasilitasi peserta didik secara kelompok menyelidiki lampu hemat

energi menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD 5.1)
Langkah kegiatan:
1) Pasang masing-masing lampu pada dudukan lampu.
2) Letakkan ketiga lampu berjajar untuk memudahkan pengamatan
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3) Colokan steker ke terminal listrik
4) Hubungkan terminal listrik ke stop kontak PLN
5) Tekan saklar pada terminal listrik untuk menyalakan ketiga lampu
6) Amati lampu mana yang menyala paling terang, dan paling redup. Catat
hasil pengamatan pada lembar yang telah disediakan.
7) Untuk meyakinkan hasil pengamatan, gunakan “Light Meter” catat
angka intensitas cahaya yang terdeteksi dari masing-masing lampu
Data Processing (Pengolahan data)
f. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengolah data hasil pengamatan,

dan menentukan lampu mana yang cahayanya paling terang
g. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber bacaan

tentang kaitan antara daya lampu, terang cahaya lampu, dan hemat energi
h. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat poster hemat energi.

Verification (Pembuktian)
i. Memfasilitasi

peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya
Generalization (Kesimpulan)
j.

Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan hasil
penyelidikannya tentang hemat energi listrik dalam bentuk poster.

Aktivitas Pembelajaran 2 Sumber Alternatif Energi Listrik
Aktivitas ke dua terkait dengan Materi Kelas VI, Tema 4 : “Globalisasi” Subtema
3 : “Globalisasi dan Cinta Tanah Air” Pembelajaran 1. Aktivitas pembelajaran
ke-2 ini akan mencapai IPK nomor 3.6.5, dan 4.6.2. Aktivitas ini menggunakan
model

pembelajaran
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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 5.2. Energi alternatif serta
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 3.6.4, dan 4.6.1. mengenai penghematan energi listrik.
Pada kegiatan penutup, guru dapat melakukan penilaian formatif dan atau
memberi penugasan untuk membuat karya tulis tentang usulan sumber
alternatif energi listrik yang tersedia di lingkungan sekitar.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 2
1. Sumber Alternatif Energi Listrik
Setelah melakukan melakukan aktivitas 2 diharapkan peserta mampu:
a. Menganalisis sumber alternatif energi listrik
b. Membuat karya tulis tentang usulan sumber alternatif energi listrik
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 X 35 Menit.
Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1) File video tentang sumber-sumber energi listrik;
2) LCD Proyektor/komputer;
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Alternatif :
3) Printout teks bacaan tentang sumber-sumber energi listrik
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 sumber alternatif energi listrik

https://www.youtube.com/watch?v=wz5IUvXFkUI (atau guru juga bisa
mengunduhnya). Alternatif lain menggunakan teks bacaan
c. Memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan masalah terkait dengan

dampak masalah kelangkaaan sumber energi dan alternatif energi baru
dan terbarukan.
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar
Apa yang saudara lakukan:
d. Memfasilitasi peserta didik untuk memecahkan masalah terkait dengan

bagaimana mengatasi kelangkaan sumber energi dan mencari sumber
alternatif energi listrik, misalnya membuat karya tulis tentang usulan
sumber energi listrik yang mungkin di lingkungan sekitar peserta didik.
e. Memfasilitasi peserta didik untuk menyiapkan alat bahan untuk membuat

karya tulis, misalnya kertas folio bergaris, ballpoint, penggaris.
f.

Memfasilitasi peserta didik untuk mempelajari bermacam-macam sumber
alternatif energi listrik.

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok
g. Memfasilitasi peserta didik untuk memecahkan masalah melalui kajian

sumber alternatif energi listrik.
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Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
h. Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

membuat

karya

tulis

dan

mempresentasikan/memamerkan karya tulis.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
i.

Memfasilitasi peserta didik untuk mengevaluasi karya tulis yang telah
mereka buat menggunakan rubrik penilaian karya tulis yang terdapat pada
LKPD 5.2.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 5.1. Lampu Hemat Energi
LKPD 5.1.
Judul : Lampu Hemat Energi
Tujuan : Eksperimen ini bertujuan menyelidiki jenis lampu hemat energi.
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1) Lampu bohlam (pijar) 5 watt 1 buah;
2) Lampu led 5 watt 1 buah;
3) Lampu neon 5 watt 1 buah;
4) 3 buah dudukan lampu yang sudah terpasang kabel dan colokan
5) Terminal listrik AC 3 lubang dan dilengkapi saklar
6) Aplikasi “light Meter” atau “Lux Meter” di android
Pra Kegiatan:
Jelaskan dengan bahasa sendiri pengertian energi, daya, dan hemat
listrik!
Langkah kegiatan:
1) Pasang masing-masing lampu pada dudukan lampu.
2) Letakkan ketiga lampu berjajar untuk memudahkan pengamatan
3) Colokan steker ke terminal listrik
4) Hubungkan terminal listrik ke stop kontak PLN
5) Tekan saklar pada terminal listrik untuk menyalakan ketiga lampu
6) Amati lampu mana yang menyala paling terang, dan paling redup.
Catat hasil pengamatan pada lembar yang telah disediakan.
7) Untuk meyakinkan hasil pengamatan, gunakan “Light Meter” catat
angka intensitas cahaya yang terdeteksi dari masing-masing lampu.
sentasikan hasil kerja kelompok mu
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LKPD 5.1.
Langkah kegiatan:
8) Manakah lampu yang paling terang cahayanya?

9) Manakah lampu yang paling redup cahayanya?

10)Mengapa jenis lampu yang memiliki daya yang sama yaitu 5 watt, bisa
berbeda terangnya?

11)Untuk menghemat penggunaan energi listrik di rumah mu, manakah
jenis lampu yang kamu pilih? Jelaskan
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LKPD 5.2. Sumber Alternatif Energi Listrik
LKPD 5.2
Judul : Sumber Alternatif Energi Listrik
Tujuan : mencari solusi alternatif sumber energi listrik di lingkungan
sekitar.
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1) Kertas folio bergaris
2) Penggaris
3) ballpoint
4) Printout bahan bacaan Alternatif sumber-sumber energi listrik
Pra Kegiatan:
1. Jelaskan dengan bahasa sendiri jenis-jenis energi alternatif untuk
pembangkit tenaga listrik!
2. Apa kaitan antara energi baru dan terbarukan dengan sumber alternatif
energi listrik?
Langkah kegiatan:
1) Bacalah bahan bacaan tentang alternatif sumber – sumber energi
listrik.
2) Buatlah karya tulis dengan tema usulan alternatif sumber energi
listrik yang tersedia di lingkungan sekitar.
3) Presentasikan karya tulis yang telah kalian buat.
4) Nilailah karya tulis mu menggunakan rubrik penilaian karya tulis

195

Rubrik Penilaian Karya Tulis

No

Aspek yang dinilai

Bobot

5 4
Keaslian, Alur Logika, dan Sistematika Penulisan
1. karya tulis memuat ide yang 25%
baru
2.

Tema yang dimuat dalam
karya tulis jelas

30%

3.

Tata tulis: ukuran kertas,
kerapian
penulisan,
dan
jumlah halaman sesuai

10%

4.

Sistematika
penulisan:
pendahuluan
teori
pembahasan - penutup- daftar
pustaka.

15%

5.

Kemampuan menyimpulkan
bahasan
Jumlah

20%
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100%

Rubrik

Penilaian
3 2

1
5 = sangat setuju
4 = setuju
3 = kurang setuju
2 = tidak setuju
1 = sangat tidak setuju
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C. Bahan Bacaan

Hemat Energi Listrik
Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik,
mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik/industri,
bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik
kehidupan manusia akan terhambat. Namun, dibalik manfaatnya, energi
listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di Bumi jika kita
menggunakannya secara berlebihan.
Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan
meningkatnya suhu Bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global.
Meningkatnya suhu Bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari
produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari
kendaraan bermotor.
Kondisi

tersebut

diperparah

dengan

semakin

berkurangnya

lahan

hijau yang berfungsi sebagai penyaring udara kotor tersebut. Pemanasan
global menyebabkan cuaca tidak teratur, musim panas yang sangat panjang
hingga berakibat kekeringan di mana-mana.
Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang
akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka
manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global.
Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa
dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh
sederhanya yang dapat kita lakukan adalah:
Memilih peralatan listrik hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar
dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi
orang terakhir di ruangan, pastikan semua peralatan listrik yang tidak dipakai
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seperti lampu, kipas angin, tape, dan tv, dimatikan sebelum meninggalkan
ruangan.
Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita
secara nyata. Kita bisa membayangkan berapa besar energi listrik yang kita
hemat dengan melakukan gerakan hemat energi.
Disarikan dari Buku Siswa Kelas VI tema 4

Sumber-Sumber Alternatif Energi Listrik

Gambar 5. 2. Pembangkit listrik tenaga surya.
(Sumber: https://imamahipa.wordpress.com/kelas-ix/karakteristik-listrik/sumber-sumber-energilistrik-alternatif/)

Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan
suatu negara kepada negara yang menjadi pemasok sumber energi utama
seperti minyak bumi. selain itu juga bertujuan untuk mengantikan
penggunaan sumber energi utama seperti bahan bakar minyak yang tidak
terbarukan dan mengurangi efek pencemaran lingkungan yang semakin parah
saat ini.

198

Unit Pembelajaran
Penghematan Energi Listrik

Jenis-Jenis Sumber Energi Alternatif
Berikut ini merupakan contoh mengenai macam-macam sumber energi
alternatif.
1. Energi Tenaga Nuklir
Energi nuklir dianggap sebagai energi alternatif yang mempunyai potensi
hasil yang paling besar bagi kebutuhan energi manusia. Tetapi selain
memiliki banyak kelebihan, energi nuklir juga mempunyai bahaya yang
menakutkan bagi lingkungan dan makhluk hidup.
2. Energi Biomassa
Biomassa terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu.
3. Energi Gas Alam
Merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau
daripada bahan bakar minyak.
4. Energi Panas Bumi
Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga
tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya
yang melimpah energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah
terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia
yang kaya akan energi panas bumi, hal ini di karenakan Indonesia
mempunyai banyak gunung berapi aktif

yang menjadi keuntungan

tersendiri bagi negara kita. Contoh pemanfaatan panas bumi adalah
dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik.
5. Pembangkit Listrik Tenaga Air
Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama di manfaatkan oleh
manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik
tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air
untuk kehidupan yang lebih baik.
6. Tenaga Angin
Pemanfaatan tenaga angin saat ini sedang gencar-gencarnya di lakukan di
banyak negara di dunia. Karena jumlahnya yang tidak terbatas.
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Kebanyakan negara mengubah energi angin menjadi energi untuk
memutar turbin pembangkit listrik.
7. Tenaga Matahari
Tenaga surya banyak digunakan untuk pembangkit listrik, baik itu untuk
perseorangan atau untuk perusahaan. Perkembangan energi ini cukup
pesat karena teknologi sel surya yang semakin canggih.
8. Energi Pasang Surut
Pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasil yang maksimal bila
di bandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. tetapi pemanfaatan
energi pasang surut masih sedikit hal ini di karenakan biayanya yang
mahal.
Kutipan tulisan dari: https://imamahipa.wordpress.com/kelas-ix/karakteristiklistrik/sumber-sumber-energi-listrik-alternatif/
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Bagian ini memuat contoh soal-soal topik penghematan energi listrik 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 2016/2017
26. Perhatikan gambar berikut!

Energi alternatif yang ditunjukkan gambar merupakan pemanfaatan dari
energi....
A. matahari
B. mesin
C. angin
D. gerak
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Pembahasan:
Perahu layar memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahu.
Jawaban : C
27. Persediaan batu bara dan minyak bumi semakin menipis, tanpa
penghematan, kita dapat mengalami krisis energi di masa depan. Salah
satu cara untuk menghemat energi listrik adalah ....
A. menggunakan lampu hemat energi
B. mematikan semua alat elektronik
C. menyetrika pakaian bila mau digunakan
D. membiarkan pintu kulkas terbuka
Pembahasan:
Beberapa cara menghemat energi listrik:
1. Nyalakan alat yang menggunakan listrik seperlunya.
2. Cabut kabel dan peralatan yang tidak digunakan dari stop kontak.
3. Matikan lampu di jam tertentu.
4. Gunakan AC seperlunya.
5. Pakai setrika dengan pengatur panas otomatis.
6. Pilih mesin cuci sesuai dengan kebutuhan.
7. Gunakan lemari es dengan bijaksana.
8. Matikan alat elektronik sebelum tidur.
9. Gunakan lampu LED.
10. Jangan menghidupkan alat pemanas nasi terus menerus.
Jawaban : A
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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

Materi

Menjelaskan cara

Energi dan

menghasilkan,

Perubahannya energi

Penghematan

Indikator Soal
Disajikan beberapa data kapasitas dan

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

1

C3

PG

2

C4

PG

3

C4

PG

No

daya alat listrik, peserta didik dapat

menyalurkan, dan

memilih alat listrik yang sesuai dengan

menghemat energi

kebutuhan.

listrik.
2

Menjelaskan cara

Energi dan

menghasilkan,

Perubahannya listrik

Alternatif energi Disajikan gambar instalasi suatu
pembangkit listrik, peserta didik dapat

menyalurkan, dan

menentukan jenis pembangkit listrik yang

menghemat energi

sesuai dengan gambar.

listrik.
3

Menjelaskan cara

Energi dan

menghasilkan,

Perubahannya energi

Penghematan

Disajikan beberapa aktivitas penghematan
listrik, peserta didik dapat menentukan

menyalurkan, dan

aktivitas-aktivitas penghematan listrik

menghemat energi

yang tepat.

listrik.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.6

: SD
: VI

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku Sumber
:
Pengetahuan/
Buku Guru
√ Aplikasi
Pemahaman
dan
Buku
Siswa
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Perhatikan tabel alat listrik berikut.
1

LINGKUP
MATERI
Energi
dan
Perubahannya

Nomor Mesin Cuci
1
2
3
4

Kapasitas
6 kg
8 kg
8 kg
9 kg

Penalaran

Daya Lsitrik
100 watt
150 watt
200 watt
250 watt

MATERI

Jika tiap hari akan digunakan untuk mencuci pakaian 5 kg dan

Penghematan
energi

handuk 3 kg, maka pilihan mesin cuci yang hemat dan sesuai
kebutuhan adalah ....

Kunci
Jawaban

INDIKATOR
SOAL

B

Disajikan
beberapa

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

data

kapasitas dan daya
alat listrik, peserta
didik

dapat

memilih alat listrik
yang

sesuai

dengan kebutuhan.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.6

: SD
: VI

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 gambar berikut.

√

Penalaran

2

LINGKUP
MATERI
Energi
dan
Perubahannya

MATERI
Alternatif
listrik

energi

Kunci
Jawaban

INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
instalasi

suatu

C

Gambar di atas adalah skema yang menjelaskan tentang
mekanisme kerja sebuah pembangkit listrik ....
A. tenaga air
B. tenaga uap

pembangkit listrik,

C. tenaga nuklir

peserta

D. tenaga matahari

didik

dapat menentukan
jenis pembangkit
listrik yang sesuai
dengan gambar.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.6

: SD
: VI

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku Sumber
:
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku Guru
√ Penalaran
Pemahaman
dan
Buku
Siswa
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Perhatikan upaya penghematan energi listrik berikut.
3

LINGKUP
MATERI
Energi
dan
Perubahannya

Nomor
1
2
3
4

Kegiatan
Mengganti lampu led dengan lampu pijar
Mematikan lampu ruangan jika tidak dipakai
Memilih mesin cuci yang memiliki daya rendah
walaupun kapasitasnya terkecil
Mengganti lampu neon dengan lampu led

MATERI
Kegiatan yang dapat menghemat energi listrik adalah ....

Penghematan
energi

A. 1 dan 2
B. 2 dan 3

Kunci
Jawaban

INDIKATOR
SOAL

C. 3 dan 4
D. 2 dan 4

D

Disajikan
beberapa aktivitas
penghematan
listrik,

peserta

didik

dapat

menentukan
aktivitas-aktivitas
penghematan
listrik yang tepat.
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KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.6. Menjelaskan cara
menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik dan 4.6
Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan
usulan sumber alternatif energi listrik, di kelas VI. 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 penghematan energi listrik menggunakan model discovery learning,
dengan metode praktik dan diskusi dalam durasi dua 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 sumber alternatif energi listrik merupakan
konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya,
Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk
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menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan subtopik ini.
Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan sumber daya alam di
beberapa wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit
energi listrik. Fenomena kontektual lainnya yang dapat disajikan oleh Saudara,
di antaranya upaya mencari sumber energi alternatif yang tersedia 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, namun untuk kasus ini hanya ditemukan satu soal
di tahun 2015/2016 . Jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam level
kogintif C4. Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik
memhami 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 menyuluh 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

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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4

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90

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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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik suhu dan kalor. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada subunit 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 terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pernapasan pada manusia di kehidupan seharihari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir 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. Komponenkomponen di dalam subunit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan sistem
pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan, masalahmasalah yang berhubungan dengan sistem pernapasan, melakukan
percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Topik suhu dan kalor yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
subtopik kalor, suhu,

dan perubahan wujud benda. Selain itu, unit ini

dilengkapi dengan enam buah LKPD, yaitu 1) perubahan wujud (mencair); 2)
perubahan mengembun dan menyublim; 3) pengaruh kalor terhadap
perubahan wujud dan suhu zat; dan 4) menganalisis pengaruh kalor terhadap
perubahan wujud zat. LKPD yang 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 kelas V:
Tabel 6. 2 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Dasar
No

Kompetensi Dasar

KD PENGETAHUAN
3.3 Menganalisis
pengaruh
kalor terhadap perubahan
suhu dan wujud benda
dalam kehidupan seharihari
KD KETERAMPILAN
4.3 Melaporkan hasil
percobaan pengaruh kalor
pada benda

Target KD

Kelas

1. Menganalisis
V
pengaruh kalor terhadap
perubahan suhu
2. Menganalisis
pengaruh kalor terhadap
perubahan wujud benda .
Menyajikan hasil
percobaan pengaruh
kalor dalam bentuk
laporan

V

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.3.1. Menyebutkan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari
3.3.2. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dalam
kehdupan sehari-hari
3.3.3. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam
kehidupan sehari-hari.
3.3.4. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda
3.3.5. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda.
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Indikator Kunci
3.3.6 Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu
benda
Indikator Pengayaan
3.3.7 Menyimpulkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu
bendar
Indikator Pendukung
4.3.1. Melakukan percobaan mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan
suhu benda
4.3.2. Melakukan percobaan mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan
wujud benda
4.3.3. Menyusun laporan berdasarkan data yang diperoleh dari percobaan
pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda
Indikator Kunci
4.3.4

Menyajikan hasil percobaan pengaruh kalor dalam bentuk

laporan
Indikator Pengayaan
4.3.5

Membuat bagan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan

suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Kalor
Pernahkan kalian menaruh sendok di gelas yang berisi air panas? Ternyata
sendoknya manjadi panas juga kan? Darimana panas sendok ini berasal? Atau
apa yang terjadi bila gelas yang berisi air dingin dicampur dengan es? Apakah
air dalam gelas menjadi lebih dingin? Mengapa terjadi hal demikian?

Gambar 6. 1 .(sumber : www.imron.web.id)

Gambar 6. 2 (sumber : manfaat.co.id)

Gambar 1 menunjukkan air panas yang berasal dari termos dituangkan ke
dalam gelas yang telah berisi sendok, tidak berapa lama kemudian, sendok pun
akan terasa panas. Panas yang diperoleh sendok berasal dari air panas
tersebut. Berarti, panas dapat berpindah menuju benda yang leibh dingin.
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Apabila gelas itu kita sentuh, maka gelas pun akan terasa panas. Panas yang
dimiliki gelas saat ini pun berasal dari air yang dituangkan ke dalamnya.
Gambar 2 menunjukkan beberapa butir es dicampurkan ke dalam air yang ada
dalam gelas. Tidak berapa kemudian, air dan gelas akan menjadi dingin juga.
Apakah yang berpindah dalam hal ini? Air dingin yang ada dalam gelas
memiliki panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan es, sehingga ketika es
dicampurkan ke dalam air dingin, maka panas yang dimiliki air dan gelas
diserap oleh es, hingga mencapai kestabilan panas tertentu. Akibatnya, air dan
gelas akan mendingin.
Penjelasan dua gambar tersebut diatas, menunjukkan bahwa panas dapat
berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke yang
lebih rendah.
Kata panas sudah sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Panas
adalah suatu bentuk energy yang dapat berpindah karena perbedaan suhu
antara dua benda atau lebih. Panas juga biasa disebut dengan kalor. Kalor juga
suatu energy yang dapat berpindah dari benda yang kelebihan panas ke benda
yang kekurangan panas. Jadi perpindahan panas atau kalor adalah
perpindahan energy dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke yang bersuhu
lebih rendah.

B. Suhu
Pemaparan sebelumnya telah dibahas tentang benda yang bersuhu lebih tinggi
dan rendah, serta benda yang kelebihan energy dan kekurangan energy.
Seperti yang dibahas diatas juga bahwa panas atau kalor berpindah dari benda
yang berenergi lebih tinggi ke benda yang berenergi lebih rendah. Benda yang
lebih panas dikatakan bahwa benda tersebut bersuhu lebih tinggi, sebaliknya
benda yang lebih dingin berarti memiliki suhu lebih rendah.
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Sehingga, dapat dikatakan bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya
sebuah benda ketika dirasakan saat menyentuhnya. Atau, dapat juga
dikatakan bahwa suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat
yang digunakan untuk mengetahui derajat panas atau dinginnya suatu benda
dinamakan thermometer.

C. Perubahan Wujud Benda
Dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai bermacam-macam benda. Di
rumahmu terdapat banyak contoh benda dengan berbagai wujudnya,
misalnya air, minyak goreng, meja, kursi, bahkan kamu bisa melihat uap air
yang keluar saat memasak air. Apakah semua benda yang disebutkan diatas
memiliki wujud yang sama?
Benda-benda yang ada di sekeliling kita kita pada dasarnya terdiri atas 3
wujud, yakni padat, cair dan gas. Minyak goreng dan air termasuk dalam
kelompok wujud cair; meja dan kursi termasuk dalam kelompok wujud padat
dan uap air termasuk dalam kelompok gas. Dari tiga wujud zat tersebut ada
beberapa benda yang mampu berubah wujud bila diberikan kalor atau
dilepaskan kalor. Simak gambar berikut.

Gambar 6. 3 (sumber : perubahanttgbenda.blogspot.com)

Apa yang terjadi bila es balok dipanaskan? Es balok tersbut akan mencair
bukan? Mengapa es balok tersebut mencair? Kondisi awal dari sebuah es balok

225

adalah berwujud padat, bila diberi kalor, maka es balok tadi akan mencair. Hal
ini berarti bahwa es balok menyerap panas, panas yang diserap digunakan
untuk mencairkan es. Bila panas terus diberikan, maka es akan berubah wujud
menjadi air hingga akhirnya akan mendidih dan menguap. Proses penguapan
inilah yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan wujud pada air
menjadi gas.
Penyerapan dan pelepasan panas/kalor terjadi pada siklus perubahan wujud
benda seperti yang ditampilkan pada gambar 4. Penyerapan kalor
mengakibatkan suhu benda meningkat sehingga dapat terjadi perubahan
wujud dari padat

cair

gas (misalnya pada es). Pelepasan kalor terjadi

ketika gas berubah menjadi cair dan akhirnya menjadi padat. Menyublim
adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang mengakibatkan
terjadi pelepasan kalor, peristiwa ini terjadi pada kapur barus.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Pengaruh Kalor terhadap Perubahan Suhu
Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik pengaruh kalor terhadap perubahan
suhu dan wujud benda. 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 pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda.
Kompetensi Dasar :
3.7. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda
dalam kehidupan sehari-hari.
1. Contoh Soal UN Tahun 2017
No.
1

Soal

Amatilah table berikut ini :
Kegiatan

Perubahan Wujud

(1) Menyalakan lilin

(a)

Membeku

(2) Meletakkan bensin di tempat terbuka

(b)

Mencair

(3) Memasukkan air ke dalam freezer (c)
kulkas

Menguap

(4) Memasukkan es ke dalam gelas, bagian (d)
luar gelas jadi basah

Mengembun

Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud benda
adalah….
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A. (1) – (c) dan (2) – (a)
B. (2) – (b) dan (3) – (d)
C. (3) – (a) dan (4) – (d)
D. (3) – (d) dan (4) – (a)
Identifikasi

Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
:
yang
bersesuaian

3.3.4. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan
wujud benda dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

: Tabel berisi aktivitas

Ditanyakan

: Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud

Materi yang : Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda.
dibutuhkan

2. Contoh Soal UN Tahun 2018
No.
1

Soal

Peristiwa berikut yang menunjukkanproses penyubliman yaitu:
A. Mentega yang dipanaskan
B. Balok es pada suhu ruangan
C. Bunga es yang terbentuk di freezer
D. Kapur barus yang digunakan dalam almari

Identifikasi

228

Unit Pembelajaran
Suhu dan kalor

Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Proses penyubliman

Ditanyakan

: Peristiwa yang menunjukkan proses penyubliman

3.3.5. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan
wujud benda dalam kehidupan sehari-hari

Materi yang : Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda.
dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran dalam sub unit gaya menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Contoh yang diberikan langsung pada
kegiatan inti pembelajaran dengan sintaks/tahap pembelajaran sesuai model
dan indicator pembelajaran. Model yang digunakan adalah Discovery
Learning..
TAHAP
PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Inti (2 x 35 menit)
Tahap 1



Setelah membahas tentang kedatangan
bangsa-bangsa eropa ke Indonesia, guru
mengajak siswa untuk mengenali wujud
benda yang ada di sekeliling kita.



Guru kemudian meminta siswa untuk
membaca, pada kegiatan ‘Ayo Membaca’ .



Setelah kegiatan membaca, guru kemudian
menanyakan kepada siswa, ada berapa
wujud benda yang ada di sekeliling kita.



Siswa menjawab pertanyaan guru.



Guru menyampaikan agar siswa bisa lebih
memahami wujud benda maka melakukan
kegiatan pada percobaan 1, 2 dan 3 secara
bersemangat.



Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok,
dan menginformasikan bahwa kelompok 1
dan 4 mengerjakan percobaan 1, kelompok
2 dan 5 mengerjakan percobaan 2, serta
kelompok 3 dan 6, mengerjakan percobaan
3.

Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

Tahap 2
Pernyataan/
Identifikasi Masalah
(Problem Statement)
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WAKTU
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TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN


Guru meminta perwakilan tiap kelompok
untuk mengambil alat peraga yang sudah
disiapkan.



Peserta didik di bimbing oleh guru saat
kerja kelompok dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan:
Apakah pada benda-benda tersebut
terjadi perubahan bentuk?
Hal apakah yang menyebabkannya?
Apakah air mempertahankan bentuk
awalnya? Mengapa demikian?
Apakah yang menyebabkan gelembung
udara keluar dari dalam gelas?

Tahap 3
Pengumpulan data
(Data Collection)



Peserta didik membuat hipotesis atau
jawaban sementara dari pertanyaan yang
telah mereka susun.



Peserta didik mendengarkan arahan Guru
tentang perubahan wujud benda.



Guru membagikan lembar kegiatan
tentang perubahan wujud benda, dan
meminta beberapa kelompok untuk
membahas dan menjawabnya.



Guru membagikan lembar kegiatan
tentang peristiwa mengembum dan
menyublim, dan meminta kelompok yang
lain untuk membahas dan menjawabnya.



Guru membagikan lembar kegiatan
tentang pengaruh kalor terhadap
perubahah suhu benda kepada beberapa
kelompok untuk membahas dan
menjawabnya.

(Guru melakukan penilaian dalam proses
percobaan dengan memperhatikan rubric
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KEGIATAN PEMBELAJARAN
yang telah dikembangkan baik penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan)
Siswa bersama-sama guru menyayikan lagu
“Rayuan Pulau Kelapa”.

Tahap 4
Pengolahan



Peserta didik mengkaji dan menjawab
lembar kegiatan perubahan wujud benda
serta lembar kegiatan mengembun dan
menyublim.



Peserta didik mengkaji dan menjawab
lembar kegiatan pengaruh kalor terhadap
perubahan suhu benda.



Setelah mengkaji dan menjawab
pertanyaan pada lembar kegiatan, guru
meminta kelompok untuk membuat poster
tentang perubahan wujud benda dan
perubahan wujud karena peristiwa
mengembun dan menyublim



Guru meminta beberapa kelompok untuk
mempresentasikan hasilnya di depan kelas
dan kelompok yang lain memperhatikan
dan memberikan tanggapan.



Guru mengajak peserta didik di masingmasing kelompok untuk menganalisis dan
merumuskan simpulan berdasarkan hasil
percobaan

Data

(Data Processing)

(Guru melakukan penilaian dalam proses
percobaan dengan memperhatikan rubric
yang telah dikembangkan baik penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan)
Tahap 5
Pembuktian
(Verification)
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Peserta didik membandingkan hipotesis
awal dengan simpulan hasil pengolahan
data percobaan.
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TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap 6



Peserta didik menyimpulkan pembuktian
dari hasil kegiatan

Menarik
Kesimpulan
(Generalization)



Peserta didik mempresentasikan
pembuktian dari hasil percobaan



Peserta didik melakukan tanya jawab dari
hasil presentasi kelompok lain dengan
bimbingan guru



Peserta didik menyimpulkan hasil
pembelajaran melalui percobaan bahwa
pengaruh kalor dapat mengakibatkan
perubahan suhu dan wujud benda.



Peserta didik bersama guru menyimpulkan
berdasarkan hasil percobaan sebagai
berikut:
1. Perubahan wujud yang membutuhkan
kalor
2. Perubahan wujud yang melepaskan
kalor
3. Pengaruh kalor yang mengakibatkan
perubahan suhu benda.



Guru memberikan penguatan akhir



Peserta didik mengerjakan soal evaluasi
yang diberikan Guru untuk mengukur
sejauh mana pengetahuan peserta didik
terhadap materi hari ini
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul : Percobaan perubahan wujud 1
Tujuan :
Setelah melakukan percobaan mengamati gaya otot dan sifat gaya, siswa
mampu
a. Menyebutkan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari
b. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam
kehidupan sehari-hari
c. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam
kehidupan sehari-hari
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 10 menit
Apa yang saudara lakukan:
1. Menyiapkan alat bahan sebagai berikut : Es batu, mangkuk, paluk/martil.
2. Meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis
3. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
4. Meminta kelompok untuk melakukan langkah sebagai berikut,
a. Menyiapkan alat dan bahan
b. Pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil
c. Letakkan beberapa potong es di mangkuk
d. Letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari
e. Biarkan es selama lima menit
f. Amatilah perubahan pada es
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5. Simpulkan hasil percobaanmu, tuliskan pada kolom berikut.
Kesimpulan hasil percobaan
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : Membuat poster perubahan wujud
Tujuan :
Setelah melakukan percobaan mengamati gaya otot dan sifat gaya, siswa
mampu
a. Menyebutkan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari
b. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam
kehidupan sehari-hari
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 10 menit
Apa yang Anda lakukan:
1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan
2. Tulislah tahap dan langkah-langkahnya
3. Gambarlah setiap tahapan yang kamu rancang
4. Lakukan percobaan sesuai tahap yang telah dirancang
5. Catalah setiap perubahan yang terjadi dengan seksama
6. Buatlah laporan hasil percobaanmu ke dalam sebuah poster
7. Pada poster, jelaskan perbedaan utama ketiga peristiwa perubahan wujud
benda tersebut
8.

Gambarkanlah hubungan antara ketiga perubahan wujud benda tersebut
dalam sebuah bagan, dan jelaskanlah.

9.

Presentasikan hasil percobaanmu dengan percaya diri.
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul : menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu zat
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda
b. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu
benda
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Yang harus Anda lakukan:
1. Membaca referensi mengenai peristiwa mengembun dan menyublim
2. Menjawab dengan berdiskusi dalam kelompok soal-soal pada lembar
kegiatan sebagai berikut:
1. Jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap
berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki
2. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim !
3. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi!
4. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal!
5. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun,
menyublim dan mengkristal?
6.

Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya
peristiwa mengembun? Jelaskan!

7.

Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjuukkan terjadinya
peristiwa menyublim? Jelaskan!
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul : Percobaan pengaruh kalor terhadap perubawah wujud dan suhu zat
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda
b. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu benda
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Yang harus Anda lakukan:
1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan, yaitu: sebuah gelas ukur,
beberapa batang es batu, pembakar bunsen (bisa diganti dengan lilin), alat
penyangga untuk gelas ukur.
2. Lakukan tahapan dan langkah-langkah berikut:
a. Masukkan es batu ke dalam gelas ukur
b. Taruh gelas ukur diatas penyangga
c. Nyalakan lilin
d. Letakkan lilin dibawah penyangga, sehingga dapat memanaskan gelas
ukur.
1. Lakukanlah percobaan sesuai tahap yang telah kamu rancang
2. Catat setiap perubahan yang terjadi dengan seksama
3. Buatlah laporan hasil percobaanmu ke dalam sebuah poster
4. Pada poster, jelaskan perbedaan utama kedua peristiwa perubahan wujud
benda tersebut
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul : Pengaruh kalor dapat mengubah suhu benda.
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda
b. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu
benda
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Yang harus Anda lakukan:
3. Membaca referensi mengenai peristiwa perubahan suhu benda
4. Menjawab dengan berdiskusi dalam kelompok soal-soal pada lembar
kegiatan sebagai berikut:
1. Jelaskan bagan perubahan suhu benda di atas dengan lengkap
berdasarkan pengamatan dan pemahama sebelumnya dan bacaan yang
kamu miliki
2. Apakah peran kalor dalam perubahan suhu benda!
3. Mengapa kalor dapat mengakibatkan perubahan suhu benda?
4. Sebutkanlah peran kalor yang mengakibatkan perubahan suhu benda
dalam kehidupan sehari-hari!

Lembar Kerja Peserta Didik 6
Judul : Percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat
Tujuan :
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siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda
b. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu benda
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Yang harus Anda lakukan:
1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan, yaitu: cerek, kompor, dan air
secukupnya.
2. Lakukan tahapan dan langkah-langkah berikut:
a. Tuangkan air ke dalam cerek
b. Letakkan cerek di atas kompor
c. Nyalakan kompor
d. Amati apa yang terjadi

Gambar 4 (sumber : buku siswa SD/MI kelas V)
3. Ceritakanlah pengalamanmu saat melakukan percobaan ini!
Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan ini!

C. Bahan Bacaan

Suhu
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Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau
dinginnya suatu benda. Contoh, apa yang kamu rasakan ketika kita minum es,
dingin bukan? Air yang dimasak menggunakan kompor, lama kelamaan akan
menjadi mendidih dan panas, bisakah kita merasakannya? Bisakah tangan kita
digunakan untuk menentukan panas atau dinginnya suatu benda? Tentu tidak,
tangan kita hanya bisa digunakan untuk menentukan panas atau dinginnya
suatu benda sesuai dengan kemampuan kulit kita, jangan sampai terbakar atau
terluka. Alat yang dapat menentukan ukuran panas atau dingin suatu benda
dinamakan termometer.

Kalor
Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena memiliki perbedaan
suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda
bersuhu rendah. Abad ke 17 orang beranggapan bahwa kalor merupakan
suatu zat tersendiri yang dapat berpindah bila terjadi perbedaan suhu.
Ternyata penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kalor bukanlah zat
karena tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki massa.
Kalor atau panas merupakan bentuk energi yang diterima oleh suatu benda
dapat menyebabkan benda berubah suhu atau wujudnya. Kalor berbeda
dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor
merupakan jumlah panas yang diserap ataupun dilepaskan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Amatilah table berikut ini!
Kegiatan

Perubahan Wujud

(1) Menyalakan lilin

(a)

Membeku

(2) Meletakkan bensin di tempat terbuka

(b)

Mencair

(3) Memasukkan air ke dalam freezer (c)
kulkas

Menguap

(4) Memasukkan es ke dalam gelas, bagian (d)
luar gelas jadi basah

Mengembun

Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud benda adalah….
A. (1) – (c) dan (2) – (a)
B. (2) – (b) dan (3) – (d)
C. (3) – (a) dan (4) – (d)
D. (3) – (d) dan (4) – (a)
Pembahasan:
Menyalakan lilin akan mengakibatkan lilin mencair. Meletakkan bensin di
tempat terbuka akan menyebabkan bensin menguap. Memasukkan air ke
dalam freezer kulkas mengakibatkan air akan membeku menjadi es.
Memasukkan es ke dalam gelas, akan mengakibatkan uap air yang terkandung
dalam udara di sekitar gelas akan mengembun.
Jawaban : D.
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2. Peristiwa berikut yang menunjukkanproses penyubliman yaitu:
A. Mentega yang dipanaskan
B. Balok es pada suhu ruangan
C. Bunga es yang terbentuk di freezer
D. Kapur barus yang digunakan dalam almari
Pembahasan :
Mentega yang dipanaskan akan mencair, balok es yang disimpan pada suhu
ruangan akan mencair. Bunga es yang terbentuk di freezer merupakan
peristiwa uap air yang berubah menjadi padat (mengkristal). Kapur barus
yang digunakan dalam almari akan habis dengan sendirinya, berarti kapur
barus berubah dari padatan menjadi gas (menyublim)
Jawaban : D

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal yang baik adalah soal yang tidak sekedar mengandung unsur mengingat
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan
pengolahan (recite), namun yang diperlukan adalah bagaimana siswa mampu:
1. Mentransfer satu konsep ke konsep lainnya
2. Memproses dan menerapkan informasi
3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda.
4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah
5. Menelaah ide dan informasi secara kritis.
Adapun karakteristik soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah:
1. Meminimalkan aspek mengingat dan memahami
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2. Berbasis permasalahan kontekstual
3. Adanya stimulus yang menarik.
Stimulus dapat berupa gambar, tabel, grafik, wacana dll: menuntut
kemampuan mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan dan
menciptakan serta terkait langsung dengan pertanyaan.
4. Kebaruan
Langkah-langkah menyusun soal HOTS :
1. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal HOTS
2. Menyusun kisi-kisi soal
3. Pembuatan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun
4. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
5.

Menulis butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai
dengan kaidah penulisan butir soal.

6.

Membuat pedoman penskoran dan kunci jawaban.

Contoh :

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
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: Sekolah Dasar (SD)
: IPA
: menit
:
: 2017/2018

Unit Pembelajaran
Suhu dan kalor

NO

1

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Penalaran

Materi

IPA/peristiwa Suhu
dalam
kehidupan

Indikator
Soal
Disajikan
gambar es
mencair,
siswa
diminta
untuk
memberikan
alasan es
dapat
mencair

dan
Kalor

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C4

1

1

KARTU SOAL
Tahun Ajaran : 2018/2019
PROVINSI: JAWA BARAT
Jenis Sekolah: ........SD...............
Bahan Kelas/Semester: ...V/2....................

Nama Penyusun:
Unit Kerja :

Muatan Pelajaran/tema IPA/peristiwa dalam
kehidupan.
Bentuk soal

:pilihan ganda

Kurikulum

: 2013..............
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KompetensiDasar

3.7
menganalisis
pengaruh
kalor
terhadap perubahan
suhu dan wujud
benda
dalam
kehidupan seharihari.

Buku Sumber
Pengetahuan dan

Aplikasi

Penalaran

Pemahaman

RumusanButirSoal
No soal

1.

Perhatikan gambar diatas, es batu dapat mencair
disebabkan karena….
A. Es melepaskan kalor yang mengakibatkan suhunya naik,
sehingga dapat mencair
B. Es melepaskan kalor yang mengakibatkan suhunya turun,
sehingga tidak semuanya mencair.
C. Es menyerapkan kalor yang digunakan untuk menaikkan
suhunya, sehingga dapat mencair
D. Es menyerap kalor yang digunakan untuk menurunkan
suhunya secara bersamaa dengan kenaikan suhu. Akibatnya
tidak semua es dapat mencair.

Materi

Suhu dan Kalor

Indikator
Kunci

Disajikan gambar es
mencair,
siswa
diminta
untuk
memberikan alasan
es dapat mencair
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KESIMPULAN



Panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih
tinggi ke yang lebih rendah.



Panas juga biasa disebut dengan kalor. Kalor juga suatu energy yang dapat
berpindah dari benda yang kelebihan panas ke benda yang kekurangan
panas. Jadi perpindahan panas atau kalor adalah perpindahan energy dari
benda yang bersuhu lebih tinggi ke yang bersuhu lebih rendah



Benda yang lebih panas dikatakan bahwa benda tersebut bersuhu lebih
tinggi, sebaliknya benda yang lebih dingin berarti memiliki suhu lebih
rendah.



Suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda ketika dirasakan
saat menyentuhnya. Atau, dapat juga dikatakan bahwa suhu adalah derajat
panas atau dinginnya suatu benda.



Wujud (zat) benda terbagi dalam tiga bagian yaitu padat, cair dan gas.
Benda tertentu dapat berubah wujud bila diberi kalor atau melepaskan
kalor.



Penyerapan kalor mengakibatkan suhu benda meningkat sehingga dapat
terjadi perubahan wujud dari padat



cair

gas (misalnya pada es)

Pelepasan kalor terjadi ketika gas berubah menjadi cair dan akhirnya
menjadi padat
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UMPAN BALIK

Secara profesional guru bertanggunjawab atas keberhasilan siswanya menuju
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan guru
mampu mengembangkan unit ini kedalam pembelajaran yang lebih menarik
dan menyenangkan. Unit ini dilengkapi dengan beberapa soal UN dan USBN
yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi guru untuk mengembangkan soal
yang sesuai dengan dengan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK).
Unit ini pun dilengkapi dengan langkah-langkah penyusunan soal Higher
Order

Thinking

Skills

(HOTS).

Harapannya

agar

guru

mampu

mengembangkan soal HOTS sendiri sesuai dengan standar yang diinginkan.
Proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan serta melibatkan siswa
secara aktif akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang difasilitasi oleh
guru. Oleh karenanya, unit ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi
skenario pembelajaran secara sederhana yang sudah menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Guru dapat mengembangkan skenario
pembelajaran tersebut dan disesuaikan dengan kondisi di tempat tugas
masing-masing.

Skenario

yang

penulis

susun

diharapkan

mampu

meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran
yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik sistem pernapasan pada manusia. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada subunit 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 terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pernapasan pada manusia di kehidupan seharihari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir 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. Komponenkomponen di dalam subunit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan sistem
pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan, masalahmasalah yang berhubungan dengan sistem pernapasan, melakukan
percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Topik bunyi berikut sifat-sifatnya dan keterkaitan dengan indera pendengaran
yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik bunyi, sifat-sifat
bunyi, proses terjadinya bunyi pada alat musik serta proses terdengarnya
bunyi oleh indera pendengaran manusia. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan
tiga buah LKPD, yaitu 1) Definisi bunyi; 2) sifat-sifat bunyi; 3) proses
terdengarnya bunyi oleh indera pendengaran; dan 4) penerapan bunyi dalam
alat musik. LKPD yang 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 kelas IV:
Tabel 7. 2 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Dasar
No

Kompetensi Dasar

KD PENGETAHUAN
3.6 Menerapkan
sifat-sifat
bunyi dan keterkaitannya
dengan
indera
pendengaran

KD KETERAMPILAN
4.6 Menyajikan laporan
tentang sifat-sifat bunyi

Target KD

Kelas

3.6.5 Menerapkan sifat- IV
sifat
bunyi
dalam
kehidupan sehari-hari
3.6.6 Menerapkan sifatsifat
bunyi
dalam
keterkaitannya dengan
indera penglihatan.
4.6.3. Menyusun
IV
laporan mengenai
sifat-sifat bunyi
dan
keterkaitannya
dengan
indera
penglihatan
4.6.4. Menyajikan hasil
percobaan
mengenai
sifatsifat bunyi dan
keterkaitannya
dengan
indera
pendengaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.6.1. Menyebutkan sifat-sifat bunyi
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3.6.2. Menyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera
pendengaran
3.6.3. Menjelaskan sifat-sifat bunyi
3.6.4. Menjelaskan keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran.

Indikator Kunci
3.6.5. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari
3.6.6. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam keterkaitannya dengan indera
pendengaran.
Indikator Pengayaan
3.6.7.Menyimpulkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera
pendengaran.
Indikator Pendukung
4.6.1. Melakukan percobaan mengenai sifat-sifat bunyi
4.6.2. Melakukan

percobaan

mengenai

sifat-sifat

bunyi

dan

keterkaitannya dengan indera pendengaran
Indikator Kunci
4.6.3. Menyusun laporan mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya
dengan indera pendengaran
4.6.4

Menyajikan hasil percobaan mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya
dengan indera pendengaran
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Indikator Pengayaan
4.6.5 Membuat bagan tentang sifat-sifat bunyi dalam kehidupan seharihari
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Bunyi
Pernahkah kalian bermain telepon menggunakan media tali dan kaleng bekas?
Permainan ini membutuhkan dua orang yang berperan sebagai pendengar dan
pembicara. Bila tali yang menghubungkan kedua kaleng tersebut ditarik
hingga cukup kencang, maka pendengar akan mampu mendengar suara
pembicara melalui kaleng yang didekatkan ke telinganya. Perhatikan gambar
berikut.

Gambar 7. 2.(sumber : gurupintar.com)

Mengapa orang yang menjadi pendengar mampu mendengar kalimat yang
disampaikan oleh pembicara? Hal ini terjadi karena suara yang dihasilkan oleh
pembicara dirambatkan melalui tali yang menghubungkan kedua kaleng.
Getaran suara yang dihantarkan melalui tali tersebut berubah menjadi bunyi
ketika diterima oleh pendengar. Berarti, bunyi dihasilkan oleh getaran yang
dirambatkan.
Bunyi dapat timbul bila ada zat yang menghantarkan, pada gambar 1 diatas,
zat penghantarnya adalah zat padat (tali). Apakah bunyi dapat timbul bila zat
perantaranya udara? Tentu saja bisa. Kita bisa mengobrol dengan orang lain
karena ada zat perantaranya yaitu udara. Zat perantara selanjutnya disebut
sebagai medium.
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Apakah bunyi dapat merambat di zat cair, misalnya air? Apabila merujuk pada
definisi diatas, maka air pun dapat berfungsi sebagai medium, sehingga dapat
dipastikan bahwa bunyi pun dapat merambat dalam zat cair.
Apakah cepat rambat bunyi pada medium padat, cair dan gas, sama?
Kecepatan rambat bunyi melalui berbagai medium tidaklah sama. Kecepatan
bunyi melalui medium padat lebih tinggi bila dibandingkan dengan medium
lainnya, misalnya cepat rambat bunyi pada baja adalah 6000 m/s.

B. Pemantulan Bunyi
Sebagaimana cahaya, bunyi pun dapat mengalami pemantulan. Bila suatu
rambatan bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, maka benda
tersebut akan memantulkan bunyi. Terdapat beberapa jenis pemantulan
bunyi yang dapat diketahui, yaitu:
a. Bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli
Hal ini terjadi bila sumber bunyi terletak dekat dengan permukaan keras
yang menghalanginya, sehingga ketika sumber bunyi dibunyikan akan
timbul bunyi pantul yang waktunya hampir bersamaan dengan bunyi
aslinya. Akibatnya bunyi yang terdengar akan lebih keras.
b. Gaung
Gaung terjadi bila jarak antara sumber bunyi dengan penghalang cukup
jauh, sehingga bunyi pantul yang terjadi mengiringi bunyi aslinya.
Akibatnya bunyi aslinya terkadang menjadi tidak jelas. Gaung berarti bunyi
pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung
bisa terjadi di ruangan yang cukup luas, misalnya aula, gedung biokop dan
lain-lain.
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c. Gema
Gema adalah bunyi pantul yang dapat terdengar setelah bunyi aslinya selesai.
Gema dapat terjadi di lereng gunung, gua yang permukaannya keras dan rapat.

C. Telinga
Telinga sebagai organ dari indera pendengaran kita, secara umum terbagi atas
tiga bagian, yaitu bagian yang menerima getaran udara (gelombang bunyi),
meneruskan getaran dan menyampaikan getaran ke saran pendengar di otak
besar. Mekanismenya adalah bunyi diterima oleh daun telinga menuju liang
telinga, kemudian diteruskan ke gendang telinga menuju rumah siput
kemudian saraf pendengaran dan akhirnya menuju otak besar yang akan
memproses sinyal-sinyal getaran menjadi bunyi sehingga dipahami oleh
pendengar.

Gambar 7. 3 (sumber: www.berpendidikan.com)

Perhatikan gambar 12, gelombang bunyi diterima oleh daun telinga (1),
gelombang bunyi disalurkan melalui liang telinga (2),

gelombang bunyi

menggetarkan gendang telinga (3), getaran diteruskan oleh tulang-tulang
pendengaran (4), getaran diteruskan ke tingkat jorong dan menggetarkan
cairan limfa di dalam kokhlea (5), dan akhirnya cairan limfa dalam kokhlea
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menggetarkan menggerak sel reseptor menghasilkan sinyal-sinyal bunyi yang
kemudian diartikan oleh otak.

D. Penerapan Bunyi
Dalam kehidupan sehari-hari, bunyi sangat besar manfaatnya, selain sebagai
sarana berkomunikasi, bunyi pun dapat pula berfungsi sebagai hiburan
(music, informasi), keselamatan (sirine, klakson) dan lain-lain. Dalam
beberapa kepentingan, bunyi hanya dibutuhkan bunyi aslinya saja, misalnya
penggunaan bahan-bahan dengan permukaan kasar dan lunak untuk
menyerap pantulan bunyi. Prinsip ini biasa dipakai di gedung-gedung
pertemuan, bioskop bahkan studio rekaman.

E. Perubahan Energi Bunyi Melalui Penggunaan Alat Musik
Alat-alat music seperti gitar, biola, bas, piano, gendang dan lain-lain
memanfaatkan getaran udara untuk menghasilkan bunyi. Alat-alat music
tersebut memiliki kolom-kolom udara untuk menghasilkan bunyi. Ketika
dawai bergetar, udara yang ada dalam kolom/tabung udara turut bergetar,
getaran udara ini yang akhirnya menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar.
Turut bergetarnya udara yang ada dalam kolom/tabung udara tersebut
dinamakan resonansi.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Bunyi
Berikut ini contoh soal-soal UN dengan topik sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya
dengan indera pendengaran. 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 bunyai dan keterkaitannya dengan indera pendengaran.
Kompetensi Dasar :
3.7.

Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera
pendengaran.

1. Contoh soal UN tahun 2017/2018
No.
1

Soal

Salah satu benda yang digunakan untuk menyerap bunyi adalah ….
A. Batu
B. Besi
C. Keramik
D. Karpet

Identifikasi

Level
Kognitif
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: Pemahaman dan pengetahuan
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3.6.2. Meyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Benda yang dapat menyerap bunyi

Ditanyakan

: Benda yang dapat menyerap bunyi

dengan indera pendengaran

Materi yang : Sifat-sifat bunyi
dibutuhkan

2. Contoh soal UN tahun 2017/2018
No.
1

Soal

Alat music biola dimainkan dengan cara ….
A. Ditiup
B. Dipukul
C. Digesek
D. Dipetik

Identifikasi

Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Proses penyubliman

Ditanyakan

: Peristiwa yang menunjukkan proses penyubliman

3.6.2. Menyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya
dengan indera pendengaran

Materi yang : Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda.
dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran dalam sub unit gaya menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Contoh yang diberikan langsung pada
kegiatan inti pembelajaran dengan sintaks/tahap pembelajaran sesuai model
dan indicator pembelajaran
Model Pembelajaran: Discovery Learning
TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Inti (2 x 35 menit)
Tahap 1



Setelah membahas tentang keragaman budaya,
agama dan bahasa yang ada di Indonesia, guru
meminta siswa untuk membaca kegiatan “Ayo
Mengamati”.



Secara mendiskusikan bacaan yang terdapat
pada kegiatan “Ayo Mengamati”



Setelah kegiatan membaca, guru kemudian
menanyakan kepada siswa, ada berapa alat
musik yang dikenali dan ada di sekeliling kita.



Siswa menjawab pertanyaan guru.



Guru bertanya apakah alat musik yang
dituliskan memiliki sumber bunyi yang sama.



Siswa menjawab pertanyaan guru.



Guru menyampaikan agar siswa bisa lebih
memahami jenis-jenis alat musik yang dapat
menghasilkan bunyi dengan cara ditiup, digesek
dan dipukul.

Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)
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TAHAP
PEMBELAJARAN
Tahap 2
Pernyataan/
Identifikasi Masalah
(Problem Statement)

KEGIATAN PEMBELAJARAN


Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, dan
menginformasikan bahwa tiap kelompok
mengerjakan kegiatan mengindentifikasi alat
musik dan cara menghasilkan gede.



Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan
alat peraga yang telah disiapkan oleh guru dan
diperkaya dengan mencari informasi dari
sumber-sumber belajar yang lain.



Guru meminta perwakilan tiap kelompok untuk
mengambil alat peraga yang sudah disiapkan.



Peserta didik di bimbing oleh guru saat kerja
kelompok dengan memberikan pertanyaanpertanyaan:
Apakah pada alat-alat musik tersebut mudah
digunakan?
Bagian manakah dari alat musik tersebut
yang menyebabkannya berbunyi?
Bagaimanakah bunyi bisa dihasilkan dari alat
musik tersebut?
Apakah dari kelompok ini ada yang bisa
menggunakan alat musik tersebut?

Tahap 3
Pengumpulan

data



Peserta didik membuat hipotesis atau jawaban
sementara dari pertanyaan yang telah mereka
susun.



Peserta didik mendengarkan arahan Guru
tentang alat yang menghasilkan nada.



Guru memberikan penjelasan mengenai
perbedaan bunyi dan nada..



Guru membagikan lembar kegiatan tentang
menghasilkan bunyi dan nada dan meminta
kelompok untuk membahas dan menjawabnya.

(Data Collection)
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TAHAP
PEMBELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

KEGIATAN PEMBELAJARAN


Setelah bekerja kelompok, guru memberikan
penjelasan mengenai medium rambat bunyi dan
adanya perbedaan kecepatan rambat bunyi
untuk medium yang berbeda.

(Guru melakukan penilaian dalam proses
percobaan dengan memperhatikan rubric yang
telah dikembangkan baik penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan)

Tahap 4
Pengolahan



Setelah siswa melakukan kerja kelompok dan
mendengarkan penjelasan guru mengenai
medium rambat bunyi



Peserta didik mengkaji dan menjawab lembar
kegiatan mengenai budaya dan alat musik dari
beberapa daerah..



Setelah mengkaji dan menjawab pertanyaan
pada lembar kegiatan, guru meminta kelompok
untuk melakukan percobaan identifikasi sifat
bunyi merambat melalui medium udara, benda
padat dan zat cair (air).



Guru mengingatkan tiap kelompok untuk tidak
lupa mengisi tabel pengamatan yang sudah
disediakan.



Setelah mengisi tabel pengamatan, guru
meminta tiap kelompok untuk membuat
laporan sederhana yang formatnya telah
disediakan.



Guru meminta beberapa kelompok untuk
mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan
kelompok yang lain memperhatikan dan
memberikan tanggapan.

Data

(Data Processing)
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TAHAP
PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN


Guru mengajak peserta didik di masing-masing
kelompok untuk menganalisis dan merumuskan
simpulan berdasarkan hasil percobaan

(Guru melakukan penilaian dalam proses percobaan
dengan memperhatikan rubric yang telah
dikembangkan baik penilaian sikap, keterampilan
dan pengetahuan)


Peserta didik membandingkan hipotesis awal
dengan simpulan hasil pengolahan data
percobaan.

Tahap 6



Peserta didik menyimpulkan pembuktian dari
hasil kegiatan

Menarik Kesimpulan
(Generalization)



Peserta didik mempresentasikan pembuktian
dari hasil percobaan



Peserta didik melakukan tanya jawab dari hasil
presentasi kelompok lain dengan bimbingan
guru



Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran
melalui percobaan bahwa medium memiliki
peranan dalam rambatan bunyi.



Guru memberikan penguatan akhir



Peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang
diberikan Guru untuk mengukur sejauh mana
pengetahuan peserta didik terhadap materi hari
ini

Tahap 5
Pembuktian
(Verification)
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul : Mencari keberagaman suku, budaya dan alat musik dari teman sekelas
Tujuan :
Setelah melakukan percobaan mengamati gaya otot dan sifat gaya, siswa
mampu
a. Menyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera
pendengaran
b. Menjelaskan sifat-sifat bunyi
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 10 menit
Apa yang saudara lakukan:
1. Menyiapkan alat bahan sebagai berikut : lembar pengamatan
2. Meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis
3. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok
4. Meminta kelompok untuk melakukan langkah sebagai berikut,
a. Melakukan wawancara dengan anggota satu kelompok
b. Setelah wawancara dengan anggota satu kelompok, kemudian
melakukan wawancara dengan anggota kelompok lain secara
bergantian
c. Mengisi lembar pengamatan
5. Simpulkan hasil percobaanmu, tuliskan pada kolom berikut.
No
1

Nama Siswa
Siti

Daerah Asal

Alat musik khas

Padang

Talempong
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : menjelaskan alat musik tradisional daerah
Tujuan :
Setelah melakukan percobaan mengamati gaya otot dan sifat gaya, siswa
mampu
a. Menyebutkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera
pendengaran
b. Menjelaskan sifat-sifat bunyi
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 10 menit
Apa yang Anda lakukan:
1. Siapkanlah lembar pengamatan
2. Tiap kelompok diminta untuk mencari informasi dari perpustakaan atau
nara sumber yang kompeten.
3. Catalah setiap informasi yang diperoleh dalam tabel pengamatan
4. Presentasikan hasil percobaanmu dengan percaya diri.
No

Alat Musik

Daerah Asal

Cara memainkan dan cara
menghasilkan bunyi
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul : Percobaan mengamati benda-benda sekitar yang dapat menghasilkan
bunyi
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menyebutkan sifat-sifat bunyi
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Yang harus Anda lakukan:
1 Membagikan lembar pengamatan kepada tiap kelompok
2 Tiap kelompok diminta untuk mencari 5 benda yang ada di sekitar yang
dapat menghasilkan bunyi
3 Siswa mengisi lembar pengamatan dan mendiskusikan cara bunyi yang
dapat dihasilkan.
4 Tiap kelompok menyimpulkan bunyi yang dapat dihasilkan
Nama Benda

Cara bunyi dihasilkan

Peluit

Peluit ditiup, sehingga terjadi getaran
udara dalam peluit, getaran udara
tersebut menghasilkan bunyi
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul : Percobaan menyelidiki benda-benda sekitar yang dapat menghasilkan
bunyi
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari
b. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam keterkaitannya dengan indera
pendengaran
Estimasi waktu : 10 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Yang harus Anda lakukan:
1. Siapkanlah lembar pengamatan
2. Siapkanlah barang-barang sebagai berikut: botol gelas bekas, gelas, panci,
tutup panci, sendok, ember, .
3. Lakukan tahapan dan langkah-langkah berikut:
a. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mengambil satu jenis
barang yang telah disediakan
b. Setelah mengambil satu barang, siswa diminta untuk melakukan
eksperimen ringan secara mandiri yaitu membuat barang tersebut
dapat berbunyi dengan bunyi yang enak didengar
c. Kemudian, guru meminta perwakilan kelompok tadi untuk memainkan
barang-barang yang sudah dipilih sehingga dihasilkan nada yang enak
didengar.
4.

Lakukanlah kegiatan tersebut beberapa kali hingga diperoleh bunyi yang
enak didengar

5.

Tiap kelompok mengisi lembar pengamatan berikut:
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6.

Buatlah laporan hasil pengamatanmu dengan mengisi lembar pengamatan
berikut:
A. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda tersebut sudah
enak didengar? Mengapa?
B. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga
alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi?

Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang
beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar?

Lembar Kerja Peserta Didik 5
Judul : Percobaan cepat rambat bunyi di medium udara, benda padat dan cair
Tujuan :
siswa melakukan percobaan ini, siswa mampu:
a. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari
b. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam keterkaitannya dengan indera
pendengaran
Estimasi waktu : 20 menit
Muatan pelajaran : IPA SD
Percobaan 1
Alat dan bahan : slang plastik (panjang 2 m)
Yang harus Anda lakukan:
1. Pegang salah satu ujung slang dan meminta siswa yang lain untuk
memegang ujung yang satunya lagi
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2. Dekatkan salah satu ujung slang ke telinga, siswa lain yang ada di ujung
satunya lagi diminta untuk bersuara
3. Siswa yang mendengar melalui ujung slang satunya lagi diminta untuk
mencatat kalimat yang disampaikan temannya.
Percobaan 2
Alat dan bahan: gelas plastik (4 buah), benang kasur, paku.
Yang harus Anda lakukan:
1. Buat lubang kecil di tengah-tengah dasar gelas plastik dengan
menggunakan paku.
2. Potong tali kasur sepanjang 2 hingga 3 meter.
3. Masukkan benang kasur ke dalam gelas melalui lubang kecil yang sudah
dibuat tadi. Buat simpul pada ujung benang sehingga benang tidak dapat
keluar dari lubang kecil.
4. Mintalah salah satu siswa untuk memegang gelas plastik yang telah diberi
simpul di ujung satunya lagi.
5. Mintalah kedua siswa yang telah memegang gelas plastik tersebut untuk
menarik tali sehingga tali cukup tegang.
6. Mintalah salah satu siswa untuk berbicara, sedangkan siswa lain
mendengarkan melalui gelas. Kemudian mencatat kalimat yang telah
disampaikan.
Percobaan 3
Alat dan bahan : ember besar, air, batu koral dan corong kecil
Langkah kerja :
1. Isi ember dengan air hingga penuh
2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian ujungnya terendam
dalam air.
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3. Ketuklah sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan,
sementara itu dekatkan telinga ke mulut corong tadi.
4. Dengarkan dan catat hasilnya.
Isilah tabel berikut!
Percobaan ke

1
2
3
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Media
atau Bunyi yang dihasilkan
perantara
terdengar
Tidak terdengar
perambatan
bunyi
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C. Bahan Bacaan

Bunyi
Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu getaran. Benda yang
menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang
bergetar juga akan menggetarkan molekul-molekul udara (medium) yang ada
disekitarnya. Bergetarnya molekul-molekul medium disekitar sumber bunyi
yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran, ditangkap sebagai bunyi oleh
indera pendengaran. Dengan demikian, bunyi akan terdengar bila ada medium
yang menghantarkan.
Adanya medium penghantar merupakan syarat agar bunyi yang dihasilkan
oleh sumber bunyi dapat terdengar oleh telinga kita. Namun, perlu juga
diperhatikan beberapa hal berikut ini:
1. Bunyi dapat terdengar bila ada sumber bunyi
2. Terdapat medium yang bisa menghantarkan/merambatkan bunyi
3. Terdapat penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi.
Bunyi memiliki cepat rambat. Cepat rambat bunyi adalah kecepatan yang
dibutuhkan oelh bunyi mulai dari timbulnya sumber bunyi hingga terdengar
oleh indera pendengaran. Cepat rambat bunyi berbeda untuk medium yang
berbeda. Semakin rapat mediumnya, maka semakin besar cepat rambat bunyi.

Sifat dan jenis Bunyi
Sifat-sifat bunyi adalah sebagai berikut:
1. Tidak dapat merambat di ruang hampa
2. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya (padat, cair
dan gas)
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3. Bunyi dapat dipantulkan
4. Bunyi dapat mengalami resonansi
Jenis-jenis Bunyi
1. Nada adalah bunyi yang frekuensinya beraturan
2. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur
3. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi
asli, sehingga dapat mengganggu dan mengaburkan bunyi aslinya.
4. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli, sehingga dapat
memperkuat bunyi aslinya.
Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya:
1. Infrasonik, adalah bunyi yang memiliki frekuensi dibawah 20 Hz (hanya
dapat didengar oleh beberapa hewan tertentu, misalnya anjing dan jangkrik)
2. Audiosonik, adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz - 20.000 Hz. Bunyi
ini dapat didengar oleh manusia.
Ultrasonik, adalah bunyi yang frekuensinya diatas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak
dapat didengar oleh telinga manusia, namun ada beberapa hewan yang dapat
mendengar bunyi ini, misalnya kelelawar dan lumba-lumba.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Salah satu benda yang digunakan untuk menyerap bunyi adalah ….
A.

Batu

B.

Besi

C.

Keramik

D.

Karpet

Pembahasan :
Benda yang dapat menyerap bunyi dengan baik adalah benda yang memiliki
permukaan kasar dan cenderung lunak, sehingga dari pilihan diatas dapat
disimpulkan sebagai berikut:


Batu merupakan benda padat, bersifat memantulkan bunyi



Besi merupakan benda padat, bersifat memantulkan bunyi



Keramik merupakan benda padat, bersifat memantulkan bunyi



Karpet memiliki permukaan kasar dan lunak, sehingga dapat menyerap
bunyi.
Jawaban : D

2. Alat music biola dimainkan dengan cara ….
A. Ditiup
B. Dipukul

281

C. Digesek
D. Dipetik
Pembahasan :
Biola adalah alat musik yang menggunakan dawai sebagai media untuk
menghasilkan bunyi. Agar dawai dapat menghasilkan bunyi, maka biola harus
digesek. (jawaban C)

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal yang baik adalah soal yang tidak sekedar mengandung unsur mengingat
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan
pengolahan (recite), namun yang diperlukan adalah bagaimana siswa mampu:
1. Mentransfer satu konsep ke konsep lainnya
2. Memproses dan menerapkan informasi
3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda.
4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah
5. Menelaah ide dan informasi secara kritis.
Adapun karakteristik soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) adalah:
1. Meminimalkan aspek mengingat dan memahami
2. Berbasis permasalahan kontekstual
3. Adanya stimulus yang menarik.
Stimulus dapat berupa gambar, tabel, grafik, wacana dll: menuntut
kemampuan mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan dan
menciptakan serta terkait langsung dengan pertanyaan.
4. Kebaruan
Langkah-langkah menyusun soal HOTS :
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1. Menganalisis Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal HOTS
2. Menyusun kisi-kisi soal
3. Pembuatan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun
4. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
5. Menulis butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai
dengan kaidah penulisan butir soal.
6. Membuat pedoman penskoran dan kunci jawaban.
Contoh:

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

1

: Sekolah Dasar (SD)
: IPA
: menit
:
: 2017/2018

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Aplikasi

Materi

IPA/peristiwa Bunyi
dalam
kehidupan

Indikator
Soal
Disajikan
narasi
tentang
bunyi
supersonik,
siswa
diminta
untuk
menentukan
contoh
penerapan
dalam
kehidupan
sehari-hari

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C3

1

1
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NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator
Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

KARTU SOAL
Tahun Ajaran : 2018/2019
PROVINSI: JAWA BARAT
Jenis Sekolah: ........SD...............
Bahan Kelas/Semester: ...IV/1....................

Nama Penyusun:
Unit Kerja :

Muatan Pelajaran/tema IPA/Indanya
kebersamaan.
Bentuk soal

:pilihan ganda

Kurikulum

: 2013..............

KompetensiDasar

Buku Sumber

3.6 Menerapkan
sifat-sifat bunyi
dalam
keterkaitannya
dengan indera
pendengaran.

Pengetahuan dan
Pemahaman

RumusanButirSoal
No soal: 1

1.
Perhatikan narasi berikut:
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Aplikasi

Penalaran

Unit Pembelajaran
Bunyi

Supersonik adalah bunyi yang ditimbulkan oleh benda
yang mampu bergerak dengan kecepatan melebihi
kecepatan suara. Bunyi ini mampu memekakan telinga bila
benda tersebut melintas berdekatan dengan pendengar.
Supersonik termasuk dalam jenis bunyi audiosonik.
Materi

Bunyi

Berdasarkan narasi diatas, manakah benda-benda berikut
ini yang mampu menghasilkan bunyi supersonik ….

Indikator

A.

Disajikan narasi
tentang bunyi
supersonik, siswa
diminta untuk
menentukan contoh
penerapan dalam
kehidupan seharihari

B.

C.

D.

.

Kunci

A
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KESIMPULAN



Bunyi adalah getaran yang dirambatkan melalui medium dan diterima oleh
indera pendengaran.



Bunyi timbul karena ada medium yang merambatkan. Medium yang
merambatkan bunyi adalah gas, zat padat dan cair. Semakin rapat medium
yang menghantarkan, semakin tinggi kecepatan rambat bunyi.



Bunyi dapat mengalami kejadian pemantulan. Contoh bunyi karena
pemantulan adalah gaung dan gema.



Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya terbagi menjadi tiga macam,
yaitu infrasonik, audiosonik dan ultrasonik.

Bunyi yang masih dapat didengar oleh telinga manusia termasuk dalam jenis
bunyi audiosonik.
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UMPAN BALIK

Secara profesional guru bertanggunjawab atas keberhasilan siswanya menuju
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan guru
mampu mengembangkan unit ini kedalam pembelajaran yang lebih menarik
dan menyenangkan. Unit ini dilengkapi dengan beberapa soal UN dan USBN
yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi guru untuk mengembangkan soal
yang sesuai dengan dengan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK).
Unit ini pun dilengkapi dengan langkah-langkah penyusunan soal Higher
Order

Thinking

Skills

(HOTS).

Harapannya

agar

guru

mampu

mengembangkan soal HOTS sendiri sesuai dengan standar yang diinginkan.
Proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan serta melibatkan siswa
secara aktif akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang difasilitasi oleh
guru. Oleh karenanya, unit ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi
skenario pembelajaran secara sederhana yang sudah menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Guru dapat mengembangkan skenario
pembelajaran tersebut dan disesuaikan dengan kondisi di tempat tugas
masing-masing.

Skenario

yang

penulis

susun

diharapkan

mampu

meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran
yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami materi cahaya. 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

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang cahaya, soal-soal tes USBN 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. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam memahami materi cahaya
dan melakukan percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
IV. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi target kompetensi.
Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh peserta
didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan 1. Menerapkan sifat-sifat cahaya
keterkaitannya

dengan

indera 2. Menerapkan keterkaitan sifat-

penglihatan

sifat cahaya pada indera
penglihatan

4.7 Menyajikan laporan hasil percobaan menyajikan laporan hasil
tentang sifat-sifat cahaya

percobaan sifat-sifat cahaya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.7.1 Menjelaskan sifat-sifat cahaya.
Indikator Kunci
3.7.2 Menyelidiki sifat-sifat cahaya
4.7.1 Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya
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Indikator Pengayaan
3.7.3 Menyimpulkan

keterkaitan

sifat-sifat

cahaya

dengan

indera

penglihatan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Tentu kita sering melihat seolah-olah di jalan beraspal terdapat air yang
tergenang, padahal hari tidak sedang hujan. Tentunya bukan air yang tampak
di jalan beraspal itu. Itu hanyalah fatamorgana. Fatamorgana adalah sesuatu
yang semu, yaitu suatu bayangan yang tampak seperti ada tapi sebenarnya
tidak ada.

Gambar 1. Jalan tampak berair
Sumber: riawanielyta.com

Diagram proses terjadinya fatamorgana digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Gejala fatamorgana
Sumber : kamusq.com
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Fatamorgana adalah peristiwa pembelokan cahaya dari medium yang
kerapatan optiknya kurang rapat menuju medium yang kerapatan optiknya
lebih rapat.
Selain gejala fatamorgana, pernahkah Anda memperhatikan kolam renang
yang airnya jernih? Jika pernah, Anda akan melihat dasar kolam tersebut
tampak dangkal. Namun jika Anda menceburkan diri ke dalam kolam
tersebut, ternyata dasar kolam tidak sedangkal yang kita lihat ketika berada
di darat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi akibat adanya
pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat
cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya.

Gambar 3. Dasar kolam tampak dangkal
Sumber: fisikaABC.com

Dasar kolam akan terlihat dangkal bila dilihat dari darat. Ini disebabkan
karena cahaya datang dari medium kurang rapat (udara) menuju medium
yang lebih rapat (air). Cahaya tersebut akan dibiaskan menjauhi garis
normal. Proses pembiasan cahaya berlangsung di dalam kolam, sehingga
yang terlihat sebagai dasar kolam adalah bayangan dasar kolam dan bukan
dasar kolam yang sesungguhnya.
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Cahaya pada Kompetensi Dasar 3.7.
Menerapkan

sifat-sifat

cahaya

dan

keterkaitannya

dengan

indera

penglihatan, kelas IV (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 setara pada topik Cahaya.
1.

Contoh Soal UN Tahun 2018

No.
1

Soal
1. Perhatikan gambar di bawah ini !

Matahari berpindah posisi dari nomor 1 ke nomor 2, maka posisi bayangbayang orang berpindah dari….
A. P ke Q
B. Q ke R
C. R ke Q
D. R ke P`
Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2

Indikator

:

Diberikan gambar bayangan orang, siswa dapat menerapkan
posisi bayangan karena adanya pemantulaoleh matahari.

Diketahui

:

Perpindahan posisi matahari
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Ditanyakan

:

Bayangan akibat pemantulan oleh matahari

Materi yang
dibutuhkan

:

Pemantulan cahaya

2.

Contoh Soal UN Tahun 2017

No.
1

Soal
Seorang pengendara sepeda motor dapat melihat pengendara lain yang
berada di belakangnya melalui spion. Hal ini membuktikan bahwa cahaya
bersifat….

A.
B.
C.
D.

dapat dipantulkan
menembus benda bening
merambat lurus
dapat dibiaskan

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1

Indikator

:

Diberikan gambar spion sepeda motor, siswa dapat
menjelaskan sifat-sifat cermin

Diketahui

:

Spion sepeda motor

Ditanyakan

:

Sifat cahaya pada cermin

Materi yang
dibutuhkan

:

Pemantulan cahaya
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan disini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan materi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera
penglihatan. 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
Dalam dunia nyata, kita sering jumpai peristiwa yang diakibatkan oleh sifatsifat cahaya. Misalnya fatamorgana, dasar kolam tampak dangkal, dan
terjadinya pelangi. Mari kita lakukan aktivitas untuk menyelidiki sifat-sifat
cahaya.
Judul

: Sifat-Sifat Cahaya

Tujuan

:

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu :


Menjelaskan sifat-sifat cahaya



Menyelidiki sifat-sifat cahaya

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 x 35 menit
Alat dan Bahan







:

Gelas bening 2 buah
Laser pointer 2 buah
Karton 1 lembar
Gunting 1 buah
Lilin 1 buah
Korek api 1 buah
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Cermin datar 2 buah
Pensil 1 buah
Baskom 1 buah
Kertas manila putih 1 lembar
Air bening 1 baskom

Yang Saudara Lakukan adalah :
1.

Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 4-5
orang atau disesuaikan dengan jumlah siswa dalam kelas.

2.

Membagi LKPD kepada masing-masing orang.

3.

Mengajak peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD yang telah
dibagi.

4.

Menjelaskan bahwa terdapat 5 meja yang harus dikunjungi. Pada setiap
meja terdapat kegiatan yang harus dilakukan. Hasil kegiatan dituliskan di
LKPD.

5.

Menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pada setiap meja
diberikan waktu maksimal 5 menit.

6.

Memfasilitasi peserta didik untuk mendiskusikan hasil kegiatan dalam
kelompok masing-masing.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran.
Judul

: Sifat-Sifat Cahaya

Tujuan

:

Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu :
 Menjelaskan sifat-sifat cahaya
 Menyelidiki sifat-sifat cahaya
Prosedur Kegiatan :
1.

Lakukan kegiatan pada setiap meja. Lama waktu kegiatan pada setiap
meja maksimal 5 menit.
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Meja 1

a.

Nyalakan laser pointer.

b.

Arahkan laser pointer ke gelas bening. Amati, apa yang terjadi.

c.

Tulis hasil pengamatan pada kolom berikut ini.

Meja 2
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a. Nyalakan lilin.
b. Lihat nyala lilin dari lobang karton. Amati, apa yang terjadi.
c. Geser salah satu karton. Amati apa yang terjadi.
d. Tulis hasil pengamatan pada kolom berikut ini.

Meja 3

a. Nyalakan laser pointer.
b. Arahkan laser pointer ke cermin datar.
c. Amati, apa yang terjadi.
d. Tulis hasil pengamatan pada kolom berikut ini.
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Meja 4

a.

Celupkan sebatang pencil pada segelas air.

b.

Amati apa yang terjadi pada pencil.

c.

Tulis hasil pengamatan pada kolom berikut ini.

Meja 5

Alat dan bahan :


Baskom berisi air



Cermin datar



Kertas manila putih

Langkah-langkah :
a. Bawalah semua peralatan ke luar ruangan yang cukup sinar matahari.
b. Aturlah baskom, cermin datar, dan kertas manila putih sehingga
pantulan cahaya matahari dapat dipantulkan cermin ke kertas manila
putih.
c. Isilah baskom dengan air bening sampai hampir penuh.
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Gambar 4. Membuat pelangi

Sumber : galerypendidikan.blogspot.com

Pertanyaan :
a. Apa yang tertangkap oleh kertas manila putih?

b. Mengapa bisa terjadi?

2.

Setelah kalian melakukan kegiatan di setiap meja, simpulkan hasil
kegiatan secara menyeluruh tentang Sifat-Sifat Cahaya. Tulis pada kolom
berikut!
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C. Bahan Bacaan
Mengapa kita dapat melihat benda-benda di alam? Kita dapat melihat benda
di alam karena adanya cahaya. Cahaya yang berasal dari sumber cahaya
mengenai

benda-benda

tersebut,

kemudian

oleh

benda-benda

itu

dipantulkan dan sebagian sinar pantulnya sampai ke mata kita. Sinar pantul
dari benda yang sampai ke mata selanjutnya mengalami pembiasan, kesan
melihat baru terjadi jika di retina terbentuk bayangan.
Apa itu cahaya? Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang dan
membantu kita melihat. Cahaya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari manakah datangnya cahaya? Cahaya datang dari sumber cahaya.
1)

Sumber Cahaya

Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat menghasilkan dan
memancarkan cahaya sendiri. Sumber cahaya dapat dikelompokkan menjadi
2 yaitu sumber cahaya alam dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alam
contohnya matahari dan bintang. Sumber cahaya alam tidak dapat kita
kendalikan. Sedangkan sumber cahaya buatan misalnya lampu listrik dan
lilin dapat kita kendalikan, karena dapat dinyalakan atau dipadamkan sesuai
dengan keinginan kita. Matahari merupakan sumber cahaya utama di Bumi.
Apa yang terjadi jika Matahari tidak bersinar lagi?

Gambar 5. Lampu sumber cahaya buatan
Sumber : resepidaria.blogspot.com
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Gambar 6. Matahari sumber cahaya alami
Sumber : flickr.com

2)

Sifat-Sifat Cahaya

Beberapa sifat-sifat cahaya antara lain sebagai berikut :
a) Cahaya dapat bergerak lurus ke semua arah

Lampu
senter

Pola titik yang terbentuk
dari sinar lampu senter

Cahaya lampu
senter
Kertas yang
dilobangi
seperti bintang

Gambar 7. Arah perambatan cahaya dari lampu senter
Sumber : dok. pribadi

Cahaya yang berasal dari lampu senter mengenai kertas yang
ditengahnya dilobangi berbentuk titik. Karena cahaya dapat merambat
lurus, maka cahaya tersebut menerobos celah. Akhirnya di layar
terbentuk pola titik seperti tampak pada gambar di atas.
Gambar di samping merupakan bukti bahwa cahaya bergerak lurus.
Cahaya merambat dalam garis lurus.
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Gambar 8. Bayang-bayang orang
Sumber : id.wikipedia.org

Bila cahaya terhalang sesuatu maka akan timbullah bayang-bayang.
Apabila suatu benda bergerak mendekati cahaya, bayang-bayang benda
menjadi membesar. Sebaliknya jika bendanya digerakkan menjauhi
sumber cahaya, maka bayang-bayangnya menjadi semakin kecil.
b) Cahaya dapat dibiaskan

Gambar 9. Sedotan minuman terlihat bengkok dalam gelas berisi air
Sumber : slideshare.net

Jika kita memasukkan sedotan minuman ke dalam gelas berisi air,
sedotan minuman akan terlihat menjadi seperti bengkok. Peristiwa
terlihat menjadi seperti bengkoknya sedotan minuman di dalam air
menunjukkan pembiasan. Sedotan minuman menjadi seperti bengkok di
dalam air karena indeks bias air berbeda dengan indeks bias udara.
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c) Cahaya dapat dipantulkan
Jika kita berdiri di depan cermin, kita dapat melihat bayangan kita
dengan jelas. Mengapa? Bayangan yang dapat kita lihat di dalam cermin
karena ada pantulan cahaya. Cermin adalah benda mengkilap yang dapat
menciptakan pantulan bayangan. Cermin terdiri dari tiga jenis, yaitu
cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung.

Gambar 10. Anak bercermin
Sumber : rumusdasar.com

Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan bidang pantul
berupa bidang datar. Contoh cermin datar adalah cermin rias. Sifat-sifat
dari cermin datar adalah bayangan yang terbentuk maya, bayangan
berkebalikan dengan benda, jarak benda sama dengan jarak bayangan,
tinggi benda sama dengan tinggi bayangan.

Gambar 11. Spion kendaraan
Sumber :
google.co.id/search?q=spion+kendaraan
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Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar
menyerupai permukaan bola. Cermin cembung dimanfaatkan sebagai
spion mobil atau motor. Bayangan yang terbentuk dari cermin cembung
adalah maya, tegak, diperkecil.

Gambar 12. Kompor tenaga surya
Sumber : google image

Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung
menyerupai bagian dalam permukaan bola. Cermin cekung bersifat
mengumpulkan berkas cahaya. Contoh sederhana dari cermin cekung
adalah permukaan dari kompor tenaga surya.
Terdapat dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan
pemantulan baur. Berikut diuraikan pemantulan teratur dan pemantulan
baur.
Pemantulan Teratur
Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada saat cahaya
mengenai permukaan bidang pantul yang halus. Contohnya pemantulan
oleh cermin dan pemantulan oleh air yang tenang.
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Gambar 13. Pemantulan oleh kaca dan pemantulan oleh air yang tenang
Sumber : fisikabc.com

Jika digambarkan, maka jalannya sinar pada pemantulan teratur adalah
sebagai berikut :
r
i
i

i

i

r r r
i i i
i

Gambar 14. Pemantulan teratur
Sumber : Dok. Pribadi

i adalah sinar datang dan r adalah sinar pantul. Sinar datang pada
permukaan yang halus akan dipantulkan secara teratur. Pemantulan
teratur terjadi jika berkas cahaya sejajar dipantulkan menjadi berkas
cahaya yang saling sejajar pula.
Pemantulan Baur
Pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi pada saat cahaya
mengenai permukaan bidang pantul yang tidak rata. Contoh pemantulan
baur adalah pemantulan pada jalan dan pemantulan pada batu. Jika
digambarkan, maka jalannya sinar pada pemantulan baur adalah sebagai
berikut :
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r

i

r

r
i

i

Gambar 15. Pemantulan baur
Sumber : google.image

Sinar datang akan dipantulkan oleh permukaan yang tidak rata.
Akibatnya kita tidak dapat melihat bayangan dari hasil pantulannya.
Pemantulan baur ini sangat membantu pengemudi mobil saat malam hari
yang gelap. Pada saat jalanan kering, sinar lampu mobil akan dipantulkan
ke segala arah oleh permukaan yang tidak rata sehingga jalanan terlihat
terang. Akan tetapi, pada saat jalanan basah karena hujan permukaan
jalan menjadi rata sehingga sinar lampu mobil hanya dipantulkan ke arah
tertentu saja. Sehingga pengemudi mengalami kesulitan karena tidak
dapat melihat jalanan dengan baik. Pemantulan tidak teratur terjadi jika
berkas cahaya tidak sejajar dipantulkan menjadi berkas cahaya yang
saling tidak sejajar pula.
d) Cahaya dapat menembus benda bening
Dapatkah kita melihat benda-benda dari balik kaca jendela? Kaca jendela
termasuk benda bening sehingga sinar matahari bisa menerobos masuk
ke dalam rumah. Benda bening yang lain adalah gelas bening, plastik, air
jernih dan botol bening. Apakah ada benda yang tidak bening? Benda
yang tidak bening disebut dengan benda gelap. Benda gelap adalah benda
yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda gelap adalah
kertas, tirai jendela, kayu.
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Gambar 16. Benda bening dan benda gelap
Sumber : google.image

e) Cahaya dapat diuraikan
Kenapa langit di siang hari yang cerah berwarna biru? Kenapa langit di sore
hari yang cerah berwarna kuning keemasan? Dan kenapa juga pelangi
mempunyai warna-warni yang indah? Jawaban dari semua pertanyaan
tersebut terletak pada proses penguraikan cahaya. Cahaya matahari
termasuk cahaya tampak. Sebenarnya cahaya matahari tersebut terdiri dari
campuran warna-warna yang berbeda. Warna-warna tersebut dapat terlihat
jika cahaya putih melewati kaca atau air. Jika panjang gelombang cahaya
semakin pendek, maka gelombang cahaya itu semakin mudah diuraikan.

Gambar 17. Langit berwarna biru dan berwarna orange
Sumber : google.image

Langit di siang hari berwarna biru karena cahaya matahari mengandung
lebih banyak cahaya biru dan cahaya biru mempunyai panjang gelombang
yang pendek, sehingga mudah terurai.
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Saat matahari terbenam, perlahan-lahan langit berubah menjadi jingga dan
kemudian merah (kuning keemasan). Hal ini terjadi karena matahari
mendekati cakrawala. Cahaya matahari bergerak melalui banyak udara,
sehingga semua cahaya biru terurai. Cahaya merah, jingga dan kuning
tertinggal, hal ini yang menyebabkan matahari berubah warna. Warna-warna
ini juga diuraikan oleh debu di udara dan menghasilkan pola warna yang
indah di langit sore hari.

Gambar 18. Pelangi

Sumber : google.image

Setelah hujan kita akan bisa melihat pelangi di langit yang indah. Terjadinya
pelangi akibat terurainya cahaya matahari yang melewati titik-titik hujan.
Penguraian cahaya ini terdiri dari tujuh warna yaitu merah, jingga, kuning,
hijau, biru, nila dan ungu.

317

PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal materi cahaya 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 pada bagian ini.
1.

Soal USBN tahun 2018/2019
Perhatikan gambar di bawah ini !

Matahari berpindah posisi dari nomor 1 ke nomor 2, maka posisi bayangbayang orang berpindah dari….
A. P ke Q
B. Q ke R
C.

R ke Q

D. R ke P
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PEMBAHASAN:
Jatuhnya bayang-bayang sebuah obyek tergantung arah datangnya sinar yang
mengenainya. Jika arah datangnya cahaya berasal dari depan maka bayangbayang sebuah obyek ada di belakang. Begitu pun sebaliknya jika arah
datangnya cahaya berasal dari belakang maka bayang-bayang sebuah obyek
ada di depan. Kalau arah datangnya cahaya ada diatas sebuah obyek maka
bayang-bayang terbentuk bertepatan dengan obyek tersebut.
Jawaban : C
2.

Soal USBN tahun 2017/2018

Seorang pengendara sepeda motor dapat melihat pengendara lain yang
berada di belakangnya melalui spion. Hal ini membuktikan bahwa cahaya
bersifat….

A. dapat dipantulkan
B. menembus benda bening
C.

merambat lurus

D. dapat dibiaskan
PEMBAHASAN:
Bayangan pada spion sepeda motor membuktikan bawa cahaya dapat
dipantulkan.
Jawaban : A
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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 UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1.

Kompetensi
yang Diuji
3.7 Menerapkan
sifat-sifat
cahaya dan
keterkaitannya

: Sekolah Dasar (SD)
: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 120 menit
:2
: 2018/2019
Lingkup
Materi
Energi

Sifat-Sifat

dan

Cahaya

Perubaha
nnya

Materi

Indikator Soal

No

Disajikan suatu

1

Level
Kognitif
L2

Bentuk
Soal
PG

L3

PG

pernyataan
tentang
penguraian

dengan indera

cahaya dari

penglihatan

cahaya putih,
siswa dapat
menyimpulkan
sifat cahaya dari
pernyataan
tersebut.

2.

Disajikan suatu

2

cerita seorang
anak yang sedang
dipotong
rambutnya, siswa
dapat
menemukan cara
untuk melihat
bagian belakang
rambutnya.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.6 Menerapkan
sifat-sifat cahaya
dan keterkaitannya
dengan indera
penglihatan

: SD
: IV

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku Sumber
:
Buku Guru
dan Buku
Siswa

Nomor
Soal

Pengetahuan/
Pemahaman

√

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

1

LINGKUP
MATERI
Energi dan
Perubahannya

MATERI
Sifat cahaya dari gambar tersebut adalah….

Cahaya

A. cahaya dapat dibiaskan
B. cahaya dapat diuraikan

Kunci
Jawaban

INDIKATOR
SOAL
Disajikan suatu
pernyataan
tentang
penguraian cahaya
dari cahaya putih,
siswa dapat
menyimpulkan
sifat cahaya dari
pernyataan
tersebut.

322

B

C. cahaya dapat dipantulkan
D. cahaya merambat lurus

Penalaran

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Muatan
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.6 Menerapkan
sifat-sifat cahaya
dan keterkaitannya
dengan indera
penglihatan

LINGKUP
MATERI

: SD
: IV

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku Sumber
:
Buku Guru
dan Buku
Siswa

Nomor
Soal
1

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Ari sedang dipotong rambutnya oleh Ayah. Ayah Ari meminta
Ari melihat bagian belakang rambutnya. Cara Ari untuk melihat
bagian belakang rambutnya adalah….

Energi dan
Perubahannya

A. meletakkan satu cermin di depan wajahnya
B. meletakkan satu cermin di belakang kepalanya

MATERI

C. meletakkan satu cermin di depan wajahnya, dan satu cermin

Cahaya

di atas kepalanya
D. meletakkan satu cermin di depan wajahnya, dan satu cermin

INDIKATOR
SOAL
Disajikan suatu

Kunci
Jawaban

di belakang kepalanya

C

cerita seorang
anak yang sedang
dipotong
rambutnya, siswa
dapat menemukan
cara untuk melihat
bagian belakang
rambutnya.
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KESIMPULAN

Subunit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.6. Menerapkan sifatsifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dan 4.6.
Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya untuk kelas IV
Sekolah Dasar. Berdasarkan KD pengetahuan, indikator pencapaian
kompetensi yang dikembangkan harus mencapai level aplikasi (C3). Artinya,
KD ini menuntut Saudara untuk melatih kemampuan berfikir tingkat
menengah. Untuk KD keterampilan menuntut Saudara memberikan
percobaan atau eksperimen tentang sifat-sifat cahaya, sehingga peserta didik
mampu menarik kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya berdasarkan
percobaan yang telah dilakukan.
Penguasaan berfikir tingkat tinggi, dilatihkan melalui pencapaian indikator
pengayaan. Proses aktivitas dalam pembelajaran dilengkapi dengan kegiatan
yang menarik yang bisa merangsang kemampuan berfikir tingkat tinggi
dengan dipandu oleh Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Peserta didik
diharapkan mampu membangun sendiri konsep yang diinginkan oleh KD
melalui aktivitas belajar tersebut.
Berkaitan dengan penilaian, subunit ini dilengkapi dengan instrumen tes
USBN untuk mengetahui apakah soal pada USBN itu sudah sesuai dengan
capaian level pada KD. Sub unit ini juga dilengkapi dengan pengembangan
soal HOTS yang dapat dijadikan referensi dalam menyusun soal HOTS untuk
materi lainnya.

324

UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit 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 Sub 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.
Memahami 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

Jumlah Total
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4

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang subunit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di KKG sampai
Saudara memahaminya.
70-79
: 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 KKG.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di KKG untuk
membelajarkan subunit 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 IPA lainnya dalam Program
Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di KKG di wilayah masingmasing. 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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