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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

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

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami materi Fungsi Bagian Tubuh Tumbuhan dan Hewan. 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 peserta didik. Selain itu unit ini juga aplikatif untuk
guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan seharihari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengerjakannya, di dalam unit

dimuat kompetensi dasar terkait yang

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan

tentang aplikasi sistem pencernaan pada makhluk hidup pada

kehidupan sehari-hari, soal-soal tes UN dalam unit 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 pengembangan soal
HOTS.
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Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam memahami
materi Fungsi Bagian Tubuh Tumbuhan dan Hewan dan melakukan
pengamatan, 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 1.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1 Menganalisis hubungan antara

Target Kompetensi
1. Menganalisis

hubungan

antara

bentuk dan fungsi bagian tubuh

bentuk dan fungsi bagian tubuh

pada hewan dan tumbuhan

pada hewan di lingkungan darat,
laut atau udara
2. Menganalisis

hubungan

antara

bentuk dan fungsi bagian tubuh
pada tumbuhan
4.1 Menyajikan laporan hasil

1. Menyajikan laporan hasil

pengamatan tentang bentuk dan

pengamatan tentang bentuk dan

fungsi bagian tubuh hewan dan

fungsi bagian tubuh hewan

tumbuhan

2. Menyajikan laporan hasil
pengamatan tentang bentuk dan
fungsi bagian tubuh tumbuhan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
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pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1. di kelas IV di
kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 di
kelas IV.
Indikator Pendukung
3.1.1 Menyelidiki hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan
3.1.2 Menyelidiki hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan
Indikator Kunci
3.1.3 Menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan
3.1.4 Menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh padatumbuhan
3.1.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi
bagian tubuh hewan
3.1.6 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi
bagian tubuh tumbuhan
Indikator Pengayaan
3.1.7 Menyimpulkan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan bagi manusia
3.1.8 Menyimpulkan sikap manusia terhadap pelestarian tumbuhan dan
hewan yang ada disekitarnya
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Manfaat Hewan Bagi Manusia
Manusia untuk bertahan hidup memerlukan makhluk hidup lain, yaitu
tumbuhan dan hewan. Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia baik
sebagai bahan pangan, kesehatan atau lainnya. Keberadaan hewan di bumi
banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan manusia. Di
bawah ini akan diuraikan mengenai manfaat hewan bagi manusia:
1. Hewan sebagai sumber makanan
Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan melakukan
berbagai aktivitasnya. Hewan menjadi salah satu bahan pangan yang penuh
dengan nutrisi yang bermanfaat. Tidak hanya hewannya saja yang dapat
digunakan, namun juga produk lain dari hewan seperti telur, madu dan susu
juga dapat dimanfaatkan manusia untuk diolah menjadi makanan.
2. Hewan sebagai sumber mata pencaharian
Sebagian manusia menggantungkan penghasilannya pada hewan, misalnya
saja hewan ternak. Hewan ternak dapat berupa ayam, ikan lele, kambing dan
lain sebagainya merupakan salah satu sumber penghasilan dari seorang
peternak.
3. Hewan digunakan untuk pengobatan
Tidak hanya menjadi sumber makanan bagi manusia, hewan tertentu juga
memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. Tidak hanya hewan itu sendiri
yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit, namun beberapa hewan
juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat untuk pengobatan penyakit
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Contohnya adalah lintah, timun laut, lebah, ikan, bisa ular dan lain sebagainya
yang digunakan untuk pengobatan.
4. Hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah
Manfaat hewan bagi manusia antara lain adalah untuk membantu kesuburan
tanah. Cacing tanah juga dapat membuat tanah menjadi gembur dan subur.
Tanah yang subur dapat ditanami berbagai tumbuhan yang dapat digunakan
manusia untuk kehidupannya. Selain cacing, kotoran yang dihasilkan oleh
hewan juga dapat digunakan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman.
5. Hewan Sebagai sumber bahan sandang
Kebutuhan pokok lain manusia adalah kebutuhan sandang. Banyak sekali
pakaian yang dibuat dari kulit hewan, malah pada umumnya produk sandang
dari hewan ini harganya mahal. Seperti manfaat bulu domba bisa dijadikan
wol untuk pakaian, ulat sutera yang dapat menghasilkan benang sutera atau
kulit hewan yang dapat digunakan sebagai jaket.
6. Hewan sebagai alat transportasi
Beberapa hewan berukuran besar juga dapat dimanfaatkan tenaganya, untuk
digunakan sebagai alat transportasi atau alat penunjang kegiatan manusia.
Hewan seperti sapi atau kerbau sampai saat ini masih digunakan untuk
membajak sawah, walaupun sudah terdapat traktor yang merupakan alat yang
lebih modern. Selain itu hewan lain seperti kuda juga masih sering digunakan
baik untuk menarik delman maupun untuk aktivitas menunggang kuda.
7. Hewan sebagai bahan kerajinan dan aksesoris
Hewan tidak hanya digunakan untuk pakaian, namun juga dapat digunakan
untuk membuat aksesoris untuk melengkapi kebutuhan sandang manusia
atau kerajinan. Kerang merupakan salah satu dari manfaat sumber daya laut.
Kerang dapat menghasilkan mutiara yang dapat digunakan manusia untuk
membuat kerajinan atau aksesoris. Selain itu, kulit hewan juga dapat
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digunakan untuk kaligrafi atau digunakan untuk pembuatan aksesoris seperti
tas, dompet dan lainnya.
Jadi banyak sekali manfaat hewan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Namun pemanfaatan hewan juga harus terkontrol dan tidak berlebihan
agar tidak terjadi kepunahan.

Bahan bacaan tersebut disarikan dari: https://manfaat.co.id/manfaathewan-bagi-manusia

B. Manfaat Tumbuhan Bagi Seluruh Makhluk Hidup di Bumi
Tumbuhan adalah sumber kehidupan yang ada di sekitar kita. Bagian-bagian
tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah dan biji. Akar berfungsi
sebagai penyangga dan menyerap air dari dalam tanah. Batang berfungsi
sebagai tempat tumbuhnya daun. Daun yang berfungsi sebagai tempat
fotosintesis. Buah berfungsi sebagai makanan untuk dikonsumsi dan biji
berfungsi

sebagai

bakal

tumbuhan

baru.

Bagian

tumbuhan

dapat

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Bagian akar tumbuhan
sering digunakan sebagai bumbu masak dan bahan obat-obatan tradisional.
Bagian batang dan daun tumbuhan dapat digunakan sebagai sumber makanan.
Tumbuhan dapat memberikan banyak manfaat, seperti:
1. Tumbuhan untuk sumber makanan
Tumbuhan bisa dikonsumsi baik dalam bentuk akar, batang, daun, maupun
buahnya. Tumbuhan mengandung karbohidrat, vitamin, serat, dan lemak.
Dengan mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan maka tubuh kita menjadi sehat.
Beberapa bagian tumbuhan untuk sumber makanan dapat dikategorikan
sebagai berikut:
Sayuran seperti wortel, ubi jalar, dan lobak sebetulnya merupakan bagian akar
tumbuhan. Bagian batang dan daun tumbuhan yang dipergunakan untuk
sumber makanan contohnya seledri, asaparagus, dan kangkung. Bagian daun
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yang dimanfaatkan untuk sumber makanan seperti sayuran selada, kol,
bayam, sawi. Bagian buah merupakan bagian yang terbanyak dikonsumsi
seperti tomat, jeruk, stroberi, paprika. Bagian umbi contohnya bawang merah,
daun bawang, daun bawang. Bagian biji merupakan bagian dari buah seperti
beras, kacang merah, kacang polong, jagung.
2. Tumbuhan penyejuk udara
Dengan banyaknya tumbuhan yang kita tanam, dapat membuat udara yang
kita hirup menjadi bersih dan lingkunganpun akan terasa sejuk sehingga
tubuh dapat merasa nyaman. Tumbuhan pun dapat berfungsi menjadi
pelindung dari panasnya sinar matahari. Dengan adanya tumbuhan kita dapat
merasakan kesejukannya dan sinar matahari pun tidak langsung mengenai
tubuh karena tertutupi oleh rimbunnya dedaunan.
3. Tumbuhan sebagai bahan perabotan rumah tangga
Tumbuhan yang memiliki batang besar, batangnya tersebut bisa dimanfaatkan
untuk membuat perabotan rumah tangga dan nilai-nilai seni lainya. Seperti
Tumbuhan Jati yang batangnya banyak di gunakan untuk keperluan membuat
interior rumah, berupa kursi atau lemari.
4. Tumbuhan sebagai bahan Obat
Bagian-bagian tumbuhan banyak yang dapat diolah menjadi bahan obatobatan seperti jahe, cengkeh, kunyit dan banyak lagi yang lainnya. Jahe dapat
digunakan sebagai obat masuk Angin setelah di olah sedemikian rupa.
Dari bahan bacaan tersebut, tentunya kalian dapat mengetahui manfaat
tumbuhan dalam kehidupan. Dengan mengetahui manfaat tersebut semoga
kalian terdorong untuk ikut melestarikan tumbuhan dan cara menanam dan
memeliharanya di halaman rumahmu.
Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
https://www.yukbelajar.id/manfaat-tumbuhan-bagi-manusia/
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini contoh soal-soal UN/USBN materi Fungsi bagian tubuh pada
tumbuhan dan hewan, pada Kompetensi Dasar 3.1 Menganalisis hubungan
antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan;
Kompetensi Dasar 4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk
dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas IV berdasarkan
Permendikbud Nomor 37 tahun 2018.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta untuk menyelesaikannya.
Selain itu soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan
mengembangkan soal yang setipe pada materi Fungsi bagian tubuh pada
tumbuhan dan hewan.
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Contoh Soal USBN
Soal USBN tahun 2016
No

Soal

1.

Pernyataan yang tepat tentang pemanfaatan bagian tubuh hewan
bagi manusia adalah :
A. daging sapi dapat digunakan sebagai sumber makanan dan bulu
ayam digunakan sebagai obat
B. kulit sapi digunakan sebagai keset dan bulu ayam dapat
digunakan sebagai bahan dasar kok
C.

daging sapi dapat digunakan sebagai sumber makanan dan bulu
ayam dapat digunakan sebagai bahan dasar kok

D. kulit sapi dapat digunakan sebagai bahan kerajinan sementara
bulu ayam dapat digunakan sebagai obat
Identifikasi
Level Kognitif

: L3 (Evaluasi)

Indikator

: 3.1.7 Menyimpulkan bagian tubuh hewan yang
digunakan untuk kepentingan manusia

Diketahui

: Tidak ada

Ditanyakan

: pemanfaatan bagian tubuh hewan bagi manusia

Materi yang

: manfaat bagian tubuh hewan bagi manusia

dibutuhkan
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Soal USBN tahun 2016
No
2.

Soal
Pernyataan yang tepat tentang pemanfaatan bagian tubuh hewan bagi
manusia adalah :
A. Kulit harimau digunakan sebagai obat
B. Bulu ayam digunakan untuk membuat korek kuping
C. Daging ayam digunakan sebagai bahan kerajinan
D. Daging sapi dibuat sebagai bahan makanan

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3 (analisis)

Indikator

:

3.1.7 Menyimpulkan pemanfaatan bagian tubuh
hewan bagi manusia

Diketahui

:

Tidak ada

Ditanyakan

:

Pemanfaatan bagian tubuh hewan bagi manusia

Materi yang

:

Manfaat bagian tubuh hewan bagi manusia

dibutuhkan

23

Soal USBN 2018
No

Soal

3.

Perhatikan gambar berikut!

Pernyataan yang sesuai dengan gambar kaki no 4 adalah :
A. kuku pendek dan kuat yang berfungsi untuk mengais makanan
B. selaput di antara jari yang berfungsi untuk berjalan di tanah becek
C. cakar tajam untuk menyerang dan mencengkram magsa
D. kuku runcing dan ramping memudahkan hinggap di dahan pohon
Identifikasi
Level Kognitif

: L3 (Analisis)

Indikator

: 3.1.3 Menganalisis hubungan bentuk dan fungsi
bagian tubuh pada hewan

Diketahui

: Gambar bentuk kaki pada binatang

Ditanyakan

: Hubungan antara bentuk kaki dan fungsinya pada
burung dan unggas

Materi yang
dibutuhkan

: Bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan
(bentuk kaki dan fungsinya pada burung dan
unggas)
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan materi Fungsi Bagian Tubuh Tumbuhan dan Hewan. 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 materi
Fungsi Bagian Tubuh Tumbuhan dan Hewan. 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
Aktivitas pembelajaran ke-1 ini akan mencapai Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK) nomor 3.3.1; 3.3.3; 3.3.5 dan 3.3.7. Pembelajaran dilakukan
selama 2X35”. Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1 dan LKPD 2.
Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan alat, bahan, media, dan LKPD
yang akan digunakan supaya tersedia dan mencukupi untuk semua peserta
didik. Pada akhir kegiatan guru dapat melakukan penilaian formatif terhadap
penyajian laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh
hewan. Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 1.
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Tujuan aktivitas pembelajaran 1
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran 1 diharapkan peserta mampu :
a. Menyelidiki hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan
b. Menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan
c. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian
tubuh hewan
Media, Alat dan bahan yang digunakan adalah :
1. LKPD 1 dan 2
2. Bahan Bacaan tentang “Bagian tubuh hewan dan fungsinya”
1. Menyelidiki bagian tubuh hewan dan fungsinya
Apa yang saudara lakukan :
a. membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 – 5
orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Membagikan LKPD 1 pada masing-masing kelompok dan meminta peserta
didik untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD 1 yang telah dibagikan
2. Membuat laporan hasil pengamatan terhadap salah satu jenis hewan
Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan terhadap salah satu
jenis hewan dengan memberi pertanyaan “Apa nama hewan yang yang ingin
kamu amati”? Dilanjutkan dengan pertanyaan “Bagaimana manfaat bagian
tubuh hewan bagi manusia?”
Apa yang saudara lakukan :
a. Memfasilitasi peserta didik secara kelompok untuk memilih hewan yang
akan diselidiki.
b. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya
dengan membaca buku atau mencari di internet tentang hewan yang
diselidiki.
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c. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat laporan hasil pengamatan
dengan menggunakan LKPD 2
d. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya.
e. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil pengamatan tentang
fungsi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya serta manfaat hewan yang
diamati bagi manusia.

Aktivitas Pembelajaran 2
Aktivitas pembelajaran ke-2 ini akan mencapai Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK) nomor 3.1.2; 3.1.4; 3.1.6 dan 3.1.8. Pembelajaran dilakukan
selama 3X35”. Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 3 dan LKPD 4.
Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan alat, bahan, media, dan LKPD
yang akan digunakan supaya tersedia dan mencukupi untuk semua peserta
didik. Pada akhir kegiatan guru dapat melakukan penilaian formatif terhadap
penyajian laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh
tumbuhan. Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 2.
Tujuan aktivitas pembelajaran 2
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran 2 diharapkan peserta mampu :
a. Menyelidiki hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan
b. Menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan
c. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian
tubuh tumbuhan
Media, Alat dan bahan yang digunakan adalah :
1. LKPD 3 dan 4
2. Tanaman tomat, tanaman cabe yang sudah memiliki bunga dan buah
3. Bahan Bacaan tentang “Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya”
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1. Menyelidiki bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya
Apa yang saudara lakukan :
a. membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 – 5
orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Membagikan LKPD 3 pada masing-masing kelompok dan meminta peserta
didik untuk bekerja secara kelompok dan mengerjakan LKPD 3 yang telah
dibagikan.
c. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penyelidikan terhadap satu
jenis tumbuhan dan menggambarkan bagian-bagian tumbuhan.
d. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat laporan hasil pengamatan
dengan menggunakan LKPD 3.
e. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil pengamatan tentang
fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya.
2. Menghubungkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya sebagai
sumber makanan
Apa yang saudara lakukan :
a. Membagikan LKPD 4 pada masing-masing kelompok dan meminta peserta
didik untuk bekerja secara kelompok
b. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan dan melengkapi
LKPD 4.
c. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil pengamatan
tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya sebagai sumber
makanan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul : Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya
Tujuan : Menyelidiki bagian tubuh hewan dan fungsinya
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan : Gambar ikan, ayam, sapi
Langkah kegiatan :
Cermatilah gambar hewan-hewan berikut ini!
Bagian apa saja yang terdapat pada tubuh hewan-hewan tersebut? apa
fungsinya?
Berilah keterangan pada gambar dan tuliskanlah fungsinya!

Mata berfungsi untuk ....
Mulut berfungsi untuk ....
Lubang hidung berfungsi untuk ....
Sirip berfungsi untuk ....
Ekor berfungsi untuk ....
Perut berfungsi untuk ....
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1
2

3
4

8

5
6

7

Tulislah nama bagian tubuh ayam dan fungsinya di bawah ini!
No

Bagian Tubuh
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Fungsinya
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1. Tunjuklah pada gambar dengan menggunakan tanda panah dan tulislah
nama bagian tubuh sapi yang kamu ketahui !
2. Tuliskan fungsi masing-masing bagian tubuh sapi pada kolom di bawah ini
Nama Bagian Tubuh Sapi dan Fungsinya
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : Manfaat bagian tubuh hewan bagi manusia
Tujuan : Membuat laporan hasil pengamatan terhadap salah satu jenis hewan
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan : Buku-buku tentang hewan dan Internet
Langkah kegiatan :
Tentukanlah nama hewan yang ingin kamu selidiki!
Carilah informasi sebanyak-banyaknya dengan membaca buku atau mencari
di internet tentang hewan yang kamu selidiki.
Tulislahlah hasil penyelidikanmu dalam bentuk laporan sebagai berikut :
a. Judul laporan : Pengamatan bagian tubuh hewan dan Manfaatnya bagi
manusia
b. Nama Hewan : ...........................................
Bagian tubuh hewan
dan fungsinya
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Unit Pembelajaran
Fungsi bagian tubuh tumbuhan dan hewan
a. Kesimpulan

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul : Bagian tumbuhan dan fungsinya
Tujuan : Mengamati bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1. Tanaman tomat, Tanaman cabe
2. Kertas Karton
3. Spidol
4. LKPD 3
Langkah kegiatan:
1. Bekerjalah dalam kelompok yang beranggotakan 4 – 5 orang.
2. Bacalah LKPD 3 dan berdiskusilah dalam kelompok sebelum melakukan
pengamatan terhadap tanaman.
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3. Lakukanlah penyelidikan terhadap tanaman tomat atau tanaman cabe
secara berkelompok.
4. Buatlah gambar tanaman tersebut pada kertas karton ukuran A3 dan
berilah keterangan pada bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya.
5. Buatlah laporan hasil pengamatan tanaman sertakan gambar dalam
laporan tersebut.
6. Buatlah kesimpulan terhadap hasil pengamatan tentang fungsi bagianbagian tubuh tumbuhan dan fungsinya.

Kesimpulan :
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Judul : Bagian tumbuhan dan fungsinya sebagai sumber makanan
Tujuan : Menyelidiki bagian-bagian tumbuhan dan menghubungkan dengan
fungsinya sebagai sumber makanan
Alat dan Bahan : gambar buah dan sayuran
Prosedur Kegiatan :
1. Apa sajakah bagian-bagian tumbuhan yang sudah kamu pelajari?
2. Amatilah gambar di bawah ini dan isilah titik-titik dibawah gambar dengan
menuliskan nama bagian tumbuhan!

seledri

Sawi putih

brokoli

tomat

beras

bawang

....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

wortel

...................

3. Tulislah berbagai bagian tumbuhan yang termasuk dalam kategori sumber
makanan
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C. Bahan Bacaan
Bahan bacaan 1. Bagian tubuh hewan dan fungsinya
Tuhan telah menciptakan keanekaragaman bentuk pada makhluk hidup.
Begitu pula dengan hewan, berbagai jenis hewan memiiki bentuk bagian tubuh
yang bervariasi sesuai dengan fungsinya masing-masing, Terdapat hubungan
antara bentuk bagian tubuh hewan dan fungsinya.
1. Ikan
Ikan memiliki bagian tubuh yang terdiri dari mata, mulut, sirip dan ekor.
Fungsi bagian-bagian tubuh ikan :

Gambar 1 Bagian-bagian tubuh ikan
Sumber : http://pgsdunram15.blogspot.com
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2. Burung
Fungsi bagian tubuh burung adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Bagian-Bagian Tubuh Burung
Sumber : http://pgsdunram15.blogspot.com

Bentuk paruh burung bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya
Tabel 2 Berbagai Bentuk Paruh Burung
No
1.

Contoh
Burung
Ayam

2.

Jenis
Makanan

Ciri Paruh

Biji-bjian,
cacing

Paruh pendek, Tebal, Runcing

Ayam, ular

Paruh tajam, kuat, runcing dan agak
membengkok untuk mengoyak
makanan berupa daging

Elang
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3.

Pelikan

ikan

Paruh panjang dan berkantong besar
pada bagian bawah untuk menyimpan
ikan

4.

Itik

Ikan, cacing Paruh seperti sudu dan pangkal
bergerigi berguna untuk menyaring
makanan dari air dan lumpur

5.

Pelatuk

Serangga

Paruh runcing agak panjang untuk
memahat kayu pohon dan menangkap
serangga di dalamnya

6.

Pipit

Biji-bijian

Paruh pendek, tebal, dan runcing
untuk memecah biji-bijian seperti
padi

Bentuk cakar burung juga bermacam-macam sesuai dengan fungsinya
Tabel 3 Berbagai Bentuk Cakar pada Unggas
No
1.

Contoh
Burung
Elang

2.

Bebek

3.

Pelatuk

4.

Kutilang

Kaki
Petengger

5.

Ayam

Kaki Pengais
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Jenis Kaki

Ciri Cakar

Kaki
Pemangsa
Kaki
Perenang
Kaki Pemanjat

Jari kaki kokoh dan kuku melengkung
tajam untuk mencengkeram mangsa
Bentuk kaki berselaput untuk berenang
di air ataupun lumpur
Terdapat 4 jari kaki, 2 kaki mengarah ke
depan, dan 2 kaki mengarah ke belakang
berfungsi untuk memanjat
Jari kaki panjang dan telapak kaki datar
berfungsi untuk bertengger di dahandahan pohon
Tiga kaki mengarah ke depan dan satu
jari kaki mengarah ke belakang tumbuh
tidak sempurna fungsinya untuk
mengais makanan di tanah
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Gambar 3 Berbagai Bentuk Cakar pada burung
Sumber : http://www.frewaremini.com

3. Mamalia
Hewan mamalia umumnya memiliki bentuk ciri-ciri sebagai berikut : memiliki
kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut, dan memiliki daun telinga. Contoh
hewan mamalia : Kucing, kelinci, harimau, gajah, sapi. Perhatikan bagianbagian tubuh harimau pada gambar dibawah ini! Marilah kita lihat bagianbagian tubuh harimau sebagai salah satu contoh hewan mamalia yang hidup
di darat.

Gambar 4 Tubuh Harimau
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Sumber : https://www.google.com

Harimau memiliki mulut yang berfungsi untuk kegiatan makan dan minum
dan alat untuk mengaum saat berkomunikasi dengan sejenisnya. Harimau
memiliki gigi yang besar dan bertaring tajam untuk mengoyak, merobek dan
memakan mangsanya. Mata harimau berfungsi untuk melihat keadaan
sekelilingnya dan memantau mangsanya. Telinga untuk mendengar suara di
sekitarnya. Hidung untuk menghirup udara, mencium, dan mengatur suhu
tubuh saat harimau berlari kencang.
4. Reptilia
Reptil merupakan hewan melata yang memiliki tubuh yang bersisik dan
menggunakan paru-paru untuk bernapas. Contoh reptil : Kadal, ular, komodo
dll. Perhatikan bagian-bagian tubuh kadal sebagai salah satu hewan reptil
pada gambar dibawah ini! Marilah kita lihat bagian-bagian tubuh kadal dengan
fungsinya. Bagian tubuh dilindungi oleh sisik untuk melindungi dari
kekeringan. Kaki pendek dengan kuku jari yang tajam untuk pertahanan diri
dan menangkap mangsanya. Lidah bercabang untuk mendeteksi dan mencium
bau mangsanya.

Gambar 5 Tubuh Kadal

Sumber : https://www.google.com/
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Bahan bacaan 2. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya
Pernahkah kamu menanam atau memelihara tumbuhan? Cobalah kamu
perhatikan ada bagian-bagian apa saja pada tumbuhan. Mari kita lihat apa
saja bagian tumbuhan dan fungsinya, cari tahu sama-sama.
Perhatikan pada saat tumbuhan
baru dicabut dari tanah. Bagian
tumbuhan secara umum terdiri
dari :
1. Akar
2. Batang
3. Daun
4. Bunga
5. Buah
6. Biji

Gambar 6 Bagian-bagian tumbuhan
sumber : www. Info-visual.com

1. Akar
Merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh ke bawah. Dengan akar tumbuhan
tetap berdiri di tanah. Akar memiliki rambut akar yang berfungsi untuk
menyerap air dan mineral atau zat hara di dalam tanah untuk disalurkan ke
seluruh bgaian tumbuhan.
2. Batang
Batang tumbuhan memiliki fungsi mengantarkan air dan nutrisi dari akar ke
seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuhan juga mengantarkan makanan ke
seluruh bagian tumbuhan. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu
seperti pohon mangga, jeruk dan jambu. Ada juga tumbuhan yang memiliki
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batang basah seperti tumbuhan Gambar rumput, bayam dan jenis tanaman
sayuran lainnya.

Gambar 7 Berbagai bentuk batang tanaman
Sumber : www.amongguru.com/

3. Daun
Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh mengikuti arah
cahaya matahari. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Pada daun
tumbuhan akan memproduksi makanan dengan bantuan cahaya matahari dan
klorofil. Berdasarkan bentuk tulang daunnya terdapat beberapa bentuk daun
yaitu : daun menyirip, daun menjari, daun melengkung dan daun sejajar.

Gambar 8 Berbagai Bentuk Daun

Sumber : http://sallingberbagii.blogspot.com/

4. Bunga
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Bunga adalah bagian penting dari tumbuhan. Bunga berfungsi untuk
perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga terdapat alat perkembangbiakan
berupa putik dan benang sari. Bunga biasanya memiliki warna-warni dan
terlihat sangat cantik untuk menarik perhatian serangga dan hewan lainnya,
yang akan membantu proses penyerbukan.

Gambar 9 Bagian-bagian Bunga

Sumber : https://kependidikan.com/bagian-bagian-bunga/

5. Buah
Buah merupakan hasil perkembangan dari bunga. Buah berfungsi untuk
melindungi biji pada saat berkembang.
6. Biji
Biji terdapat di bagian dalam bunga atau buah dari tumbuhan. Jika ditanam biji
kemudian tumbuh menjadi bakal tumbuhan yang disebut dengan kecambah.
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Gambar 10 Buah dan Biji

Sumber : http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.com

Manfaat Bagian Tumbuhan bagi manusia
Selain memiliki fungsi khusus bagi tubuhnya, bagian tumbuhan juga ada yang
bisa dimanfaatkan manusia, Misalnya manusia bisa mendapatkan makanan
dari umbi akar wortel, atau daun dan batang kangkung. Kemudian manusia
bisa mendapatkan bahan pewangi dari bunga mawar atau bahan pewarna dari
daun pandan. Bahkan manusia juga memanfaatkan batang tumbuhan untuk
membuat rumah dan perabotan seperti meja dan kursi.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik Fungsi bagian tubuh pada hewan
dan tumbuhan yang muncul di UN 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.

D. Pembahasan Soal-soal
Topik Fungsi bagian tubuh tumbuhan dan hewan merupakan topik yang
muncul pada soal UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER
UN, topik ini termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di
lingkup nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Fungsi bagian tubuh
pada hewan dan tumbuhan.
Soal USBN tahun 2015/2016
1.

Pernyataan yang tepat tentang pemanfaatan bagian tubuh hewan bagi
manusia adalah :
A. daging sapi dapat digunakan sebagai sumber makanan dan bulu ayam
digunakan sebagai obat
B. kulit sapi digunakan sebagai keset dan bulu ayam dapat digunakan
sebagai bahan dasar kok
C. daging sapi dapat digunakan sebagai sumber makanan dan bulu ayam
dapat digunakan sebagai bahan dasar kok
D. kulit sapi dapat digunakan sebagai bahan kerajinan sementara bulu
ayam dapat digunakan sebagai obat
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Kunci Jawaban: C
Pembahasan: daging sapi dapat digunakan sebagai sumber makanan dan
bulu ayam dapat digunakan sebagai bahan dasar kok.
Soal USBN 2016/2017
2. Pernyataan yang tepat tentang pemanfaatan bagian tubuh hewan bagi
manusia adalah :
A. Kulit harimau digunakan sebagai obat
B. Bulu ayam digunakan untuk membuat korek kuping
C. Daging ayam digunakan sebagai bahan kerajinan
D. Daging sapi dibuat sebagai bahan makanan
Kunci Jawaban: D
Pembahasan : Pemanfaatan tubuh hewan yang paling tepat adalah daging sapi
dibuat sebagai bahan makanan.
Kulit harimau biasa digunakan sebagai hiasan bukan sebagai obat; Bulu ayam
digunakan untuk membuat kemoceng atau bahan kerajinan bukan untuk
membuat korek kuping; Daging ayam digunakan sebagai bahan makanan
bukan bahan kerajinan.
Soal USBN tahun 2017/2018
3. Perhatikan gambar berikut!

Pernyataan yang sesuai dengan gambar kaki no 4 adalah :
A. kuku pendek dan kuat yang berfungsi untuk mengais makanan
B. selaput di antara jari yang berfungsi untuk berjalan di tanah becek
C. cakar tajam untuk menyerang dan mencengkram magsa
D. kuku runcing dan ramping memudahkan hinggap di dahan pohon
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Kunci Jawaban: B
Pembahasan : No 4 pada gambar adalah kaki yang memiliki selaput yang
berfungsi untuk berjalan di tanah becek seperti kaki pada bebek

E. 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

Lingkup

Diuji

Materi

1.1. Menganalisis
hubungan
antara bentuk
dan fungsi
bagian tubuh
pada hewan
dan
tumbuhan

Struktur dan
fungsi
Makhluk
hidup

: Sekolah Dasar (SD)
: IPA
:
: 3
: 2018/2019

Materi

Indikator Soal

Fungsi bagianbagian tubuh
pada tumbuhan

1. Disajikan gambar tentang bagianbagian pada tumbuhan meliputi
akar, batang, daun, bunga dan
buah. Ditanyakan fungsi dari
bagian akar dan bunga

2. Disajikan pernyataan tentang
fungsi bagian-bagian tumbuhan.
Ditanyakan pernyataan yang
benar tentang fungsi akar.

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

1

L3

2

L3

Pilihan
Ganda

Pilihan
Ganda

NO

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

Materi

3.

3.

4.1 Menyajikan
laporan hasil
pengamatan
tentang bentuk dan
fungsi bagian tubuh
hewan dan
tumbuhan

Fungsi bagianbagian tubuh
pada hewan

Disajikan berbagai gambar
alpukat, kacang tanah, kacang
polong dan kelapa. Ditanyakan
bagian pada tumbuhan yang
memiliki biji pada gambar
tersebut

4. Disajikan gambar angsa.
Ditanyakan manfaat bulu
angsa dalam kehidupan
manusia pada bidang olahraga

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

3

L3

4

L3

Pilihan
Ganda

Pilihan
Ganda
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4.

Indikator Soal

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:

Mata Pelajaran
: IPA
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
3.1. Menganalisis
hubungan antara
bentuk dan fungsi
bagian tubuh
pada hewan dan
Nomor
tumbuhan
Soal
LINGKUP MATERI
Struktur dan
fungsi Makhluk
hidup

Disajikan gambar
tentang bagianbagian pada
tumbuhan
meliputi akar,
batang, daun,
bunga dan buah.
Ditanyakan fungsi
dari bagian akar
dan bunga
Pembahasan :

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

1

MATERI
Fungsi bagian
tubuh pada
tumbuhan
INDIKATOR SOAL

Aplikasi

Kunci
Jawaban
D

Fungsi bagian tumbuhan yang ditunjuk angka 1 dan 4 secara
berturut-turut adalah....
A. menyerap air dan zat hara dari tanah, memperindah
tumbuhan
B. tempat berlangsungnya pernapasan, tempat penguapan air
C. tempat penguapan air, penyerapan zat hara mineral
D. menyerap air dan zat hara dari tanah, alat
perkembangbiakan

Bagian tumbuhan yang ditunjuk angka 1 adalah akar, sedangkan bagian yang ditunjuk angka 4 adalah
bunga. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dan menunjang berdirinya tumbuhan.
Adapun bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan karena di dalam bunga terdapat putik
yang merupakan alat kelamin betina dan benang sari yang merupakan alat kelamin jantan.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:

Mata Pelajaran
: IPA
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.1. Menganalisis
hubungan antara
Nomor
bentuk dan fungsi
Soal
bagian tubuh pada
hewan dan
2
tumbuhan
LINGKUP MATERI
Struktur dan
fungsi Makhluk
hidup

Fungsi bagianbagian tubuh pada
tumbuhan

Disajikan
pernyataan
tentang fungsi
bagian-bagian
tumbuhan.
Ditanyakan
pernyataan yang
benar tentang
fungsi akar.
Pembahasan :

RUMUSAN BUTIR SOAL
Tumbuhan memiliki bagian-bagian yang terdiri dari akar, batang,
daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan mempunyai
fungsi yang berbeda.
Perhatikan beberapa fungsi bagian tumbuhan di bawah ini!
(1) Sebagai tempat fotosintesis
(2) Alat transportasi
(3) Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah
(4) Menunjang berdirinya tumbuhan
(5) Menyimpan cadangan makanan
Akar tumbuhan memiliki fungsi yang ditunjukkan oleh nomor….
A. (1), (2), dan (3)
B. (2), (3), dan (4)
C. (2), (4), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)

MATERI

INDIKATOR SOAL

Penalaran

Aplikasi

Kunci
Jawaban
D

Fungsi akar adalah no 3,4 dan 5 :
No 3 Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah
No 4 Menunjang berdirinya tumbuhan
No 5 Menyimpan cadangan makanan
Sedangkan
No 1 adalah fungsi daun : Sebagai tempat fotosintesis
No 2 adalah fungsi batang : Alat transportasi
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KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:

Mata Pelajaran

: IPA
Buku
KOMPETENSI DASAR
Sumber :
3.1. Menganalisis
hubungan antara
bentuk dan fungsi
bagian tubuh pada
hewan dan
Kunci
tumbuhan
Jawaban
LINGKUP MATERI

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Gambar di bawah ini adalah bagian pada tumbuhan yang
memiliki biji.
A

B

C

D

B

Struktur dan fungsi
Makhluk hidup

MATERI
Fungsi bagian-bagian
tubuh pada
tumbuhan

Nomor
Soal
3

Bagian tumbuhan tersebut merupakan ....
A. Akar
B. Buah
C. Batang
D. Daun

INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar
alpukat, kacang
tanah, kacang polong
dan kelapa.
Berdasarkan gambar
termasuk pada
bagian apa dari
tumbuhan
Pembahasan :
Buah adalah bagian tumbuhan yang memiliki biji. Jika ditanam biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan
baru, sehingga tumbuhan dapat terus terjaga kelestariannya.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:

Mata Pelajaran
: IPA
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
4.1 Menyajikan
laporan hasil
pengamatan tentang
bentuk dan fungsi
bagian tubuh hewan
Nomor
dan tumbuhan
Soal
LINGKUP MATERI

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

4

Struktur dan fungsi
Makhluk hidup
MATERI
Fungsi bagianbagian tubuh pada
hewan
INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar
angsa. Ditanyakan
manfaat bulu angsa
dalam kehidupan
manusia pada
bidang olahraga

Kunci
Jawaban
C

Manfaat bulu hewan pada gambar untuk manusia dalam kegiatan
olah raga yaitu….
A. Bahan baku baju olah raga
B. Bahan baku bola takraw
C. Bahan baku kok
D. Bahan baku raket

Pembahasan :
Salah satu manfaat dari bulu angsa yang digunakan dalam peralatan olah raga adalah dalam pembuatan kok
yang digunakan dalam permainan badminton. Bulu angsa juga digunakan dalam pembuatan bola golf
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan Kompetensi dasar 3.1.
Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan
dan tumbuhan dan 4.1. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk
dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Berdasarkan Kompetensi
dasar pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan
perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, Kompetensi dasar ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun Kompetensi dasar keterampilan menuntut Saudara
memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu
memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan
kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan
menggunakan pembelajaran saintifik dengan metode praktik dan diskusi
melalui 2 kali pertemuan. Dengan pembelajaran ini diharapkan 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 yang dikembangkan pada unit fungsi bagian tubuh pada
hewan dan tumbuhan: 1) hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh
pada tumbuhan; 2) hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada
hewan.
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Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
subtopik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan artikel
mengenai “Manfaat hewan bagi manusia”.

Saudara dapat menyajikan

fenomena kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di media
informasi atau mendorong peserta didik menggali informasi kepada
narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan bervariasi pada taraf level
kogintif mulai C1 sampai C4 (L1, L2, dan L3). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami unit ini dengan baik. Lebih dari
itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan unit ini pada
tingkat level berpikir tingkat tinggi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta
didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedepankan kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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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

Kriteria
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

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
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
< 70

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 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 unit ini.
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami materi Sistem Pencernaan Pada Makhluk Hidup. 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 peserta didik. Selain itu unit ini juga aplikatif untuk
guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan seharihari. Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait

yang

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi sistem pencernaan pada makhluk hidup pada
kehidupan sehari-hari, soal-soal tes UN dalam unit 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 pengembangan soal
HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan
agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
sistem pencernaan pada makhluk hidup, melakukan pengamatan, sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi dasar di kelas
V. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.3. Menjelaskan organ pencernaan dan

Target Kompetensi
1. Menjelaskan organ

fungsinya pada hewan dan manusia

pencernaan dan fungsinya

serta cara memelihara kesehatan

pada hewan

organ pencernaan manusia

2. Menjelaskan organ
pencernaan dan fungsinya
pada manusia
3. Membiasakan cara
memelihara kesehatan organ
pencernaan manusia

4.3 Menyajikan karya tentang konsep

4. Menyajikan karya tentang

organ dan fungsi pencernaan pada

konsep organ dan fungsi

hewan atau manusia.

pencernaan pada hewan atau
manusia.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3. di kelas V di
kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan satu
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3.
di kelas V.
Indikator Pendukung
3.3.1 Mengidentifikasi organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya
3.3.2 Mengidentifikasi organ pencernaan manusia dan fungsinya
Indikator Kunci
3.3.3 Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan
3.3.4 Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia
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3.3.5 Menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia
4.3.1 Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada
hewan atau manusia.
Indikator Pengayaan
3.3.6 Menganalisis cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia
untuk menjaga fungsinya

68

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan Pada Makhluk hidup

APLIKASI DI DUNIA NYATA
Menjaga kesehatan pencernaan dengan pola makan yang baik
Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, makan makanan dengan gizi
dan serat yang cukup, serta melakukan kegiatan olahraga bisa membuat
kesehatan pencernaan menjadi lebih baik. Sistem pencernaan makanan adalah
proses alami tubuh untuk memecah makanan, sehingga berbagai nutrisi dalam
makanan dapat diserap dengan baik. Kesehatan pencernaan secara langsung
dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Jika kita tidak memiliki pola
makan yang baik maka dapat beresiko terkena berbagai masalah pada sistem
pencernaan seperti asam lambung, maag, ulkus/tukak lambung bahkan
kanker usus.
Pola makan yang baik untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan
dapat dilakukan seperti :
1. Makan makanan tinggi serat
Makanan yang tinggi serat seperti biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, dan
buah-buahan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat bermanfaat
dan membantu agar makanan mudah bergerak melalui saluran pencernaan
sehingga mengurangi resiko sembelit (susah buang air besar). Hal ini juga
dapat mencegah penyakit seperti wasir, dan iritasi usus besar.
2. Membatasi makanan yang banyak mengandung lemak
Makanan yang berlemak secara umum memperlambat proses pencernaan,
sehingga membuat kita sembelit. Kita dapat mengurangi lemak dengan cara
memakan makanan mengkonsumsi makanan rendah lemak.
3. Makan secara teratur
Makan secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan.
Mulai dari makan sarapan, makan siang, makan malam, dan makanan ringan
pada waktu yang sama setiap hari.
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4. Cukup minum
Minum banyak air baik untuk kesehatan pencernaan. Peran air didalam sistem
pencernaan adalah membantu melarutkan lemak dan serat larut, sehingga
memungkinkan mudah untuk melaluinya.
5. Hilangkan kebiasaan buruk
Kebiasan merokok, minum kopi yang berlebihan dapat mengganggu fungsi
sistem pencernaan, yang bisa menyebabkan masalah seperti maag dan ulkus.
Terlalu banyak mengalami stres atau kecemasan bisa menyebabkan sistem
pencernaan terganggu. Lakukan kegiatan-kegiatan atau hobi secara teratur
sehingga dapat mengurangi stres anda.
6. Berolahraga secara teratur
Olahraga teratur akan membantu makanan lebih mudah bergerak melalui
sistem pencernaan, sehingga mengurangi resiko sembelit. Olahraga teratur
juga membantu mempertahankan berat badan yang ideal atau sehat, yang baik
untuk kesehatan pencernaan. Buatlah jadwal olahraga yang secara teratur.
Gangguan pencernaan bisa menjadi penyakit yang dapat mengganggu
aktivitas kita. Oleh karena memulai pola makan yang baik adalah salah satu
cara menjaga kesehatan pencernaan kita. Maka akan lebih baik mencegah
penyakit daripada mengobatinya.
Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
Dedypurwadi. Menjaga Kesehatan Pencernaan Anda dengan Pola Makan yang
baik. Dimuat di http://bangka.tribunnews.com/2016/06/15/menjagakesehatan-pencernaan-anda-dengan-10-cara-pola-makan-ini?page=2.
Diunduh tanggal 12 Maret; Jam 17.40
Dari bacaan tersebut, cara-cara menjaga kesehatan organ pencernaan
manakah yang sudah kalian lakukan? Adakah cara lain untuk memelihara
kesehatan organ pencernaan yang belum disebutkan pada bacaan?
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SOAL-SOAL UN/USBN
Berikut ini contoh soal-soal UN/USBN materi Sistem Pencernaan Pada
Makhluk Hidup pada Kompetensi dasar 3.3. Menjelaskan organ pencernaan
dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan
organ pencernaan manusia dan Kompetensi dasar 4.3 Menyajikan karya
tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia, di
kelas V berdasarkan Permendikbud Nomor 37 tahun 2018.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta untuk menyelesaikannya. Selain itu soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi
Sistem Pencernaan Pada Makhluk Hidup.
Soal USBN tahun 2016
No
1.

Soal
Perhatikan gambar !

Bagian

organ

yang

berfungsi

menyerap

sari-sari

makanan

ditunjukkan oleh panah nomor ....
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pemahaman)

71

Indikator

: Menjelaskan sistem organ pencernaan pada
manusia

Diketahui

: Gambar sistem pencernaan makanan

Ditanyakan

: Organ pada gambar yang berfungsi untuk
menyerap sari-sari makanan

Materi yang dibutuhkan

: Struktur dan fungsi organ pada manusia

Soal USBN tahun 2015
No
2.

Soal
Salah satu jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia
ada ....
A. TBC
B. maag
C. anemia
D. hipertensi

Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pemahaman)

Indikator

: Menjelaskan gangguan dan penyakit pada
sistem pencernaan

Diketahui

: Tidak ada

Ditanyakan

: penyakit pada organ pencernaan manusia

Materi yang dibutuhkan : Gangguan
pencernaan
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Soal USBN tahun 2016
No
3.

Soal
Perhatikan tabel organ pencernaan berikut
Organ pencernaan
1. mulut

4

Lambung

2. gigi

5

Usus besar

3. Lidah

6

Kerongkongan

Berdasarkan tabel di atas, proses pencernaan secara mekanik
dan kimiawi terjadi pada alat pencernaan nomor
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 3 dan 4
D. 5 dan 6
Identifikasi
Level Kognitif

: L1 (Pemahaman)

Indikator

: Menjelaskan proses pencernaan mekanik dan
kimiawi pada organ pencernaan

Diketahui

: Tabel organ pencernaan makanan pada
manusia

Ditanyakan

: pencernaan mekanik dan kimiawi pada organ
pencernaan

Materi yang dibutuhkan : Proses pencernaan mekanik dan kimiawi pada
organ pencernaan manusia
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Soal USBN 2018
No
4.

Soal
Seorang anak sering mengeluh terasa perih dan kembung disertai rasa
mual pada bagian perutnya. Hal tersebut disebabkan karena getah
lambung terlalu banyak mengeluarkan asam lambung sehingga
dinding lambung luka. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit
tersebut adalah ....
A. Menjaga kebersihan makanan dan alat makan
B. Mengunyah makanan hingga lumat
C. Olahraga yang seimbang
D.

Pola makan yang teratur

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1 (Pemahaman)

Indikator

:

Cara mencegah penyakit/gangguan pada organ
pencernaan makanan

Diketahui

:

Gejala penyakit maag (asam lambung)

Ditanyakan

:

Cara pencegahan penyakit maag

Materi yang

:

Penyakit dan gangguan pada organ pencernaan

dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Sistem pencernaan pada makhluk hidup. 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
Sistem pencernaan pada makhluk hidup. 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
Aktivitas pembelajaran ke-1 ini akan mencapai Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK) nomor 3.3.1; 3.3.4 dan 4.3.1. Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran Discovery Learning dengan sintaks 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’.
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Tujuan Aktivitas Pembelajaran sebagai berikut :
Setelah melakukan melakukan aktivitas 1 diharapkan peserta mampu:
a. Mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada hewan memamah biak
berdasarkan pengamatan gambar
b. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan memamah biak
dengan melengkapi diagram alur
c. Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada
hewan
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1.1 dan dan LKPD 1.2. 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 3.3.1; 3.3.4 dan 4.3.1. mengenai kemampuan peserta
didik dalam menjelaskan organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya.
Pada kegiatan penutup, guru dapat melakukan penilaian formatif terhadap
penyajian karya peserta didik berupa gambar “organ pencernaan pada sapi”
dan melengkapi diagram alur “proses pencernaan pada sapi”.
1. Identifikasi organ pencernaan makanan pada hewan memamah biak
Langkah-langkah aktivitas pembelajaran 1 sebagai berikut :
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. LKPD 1.1.
2. Gambar organ pencernaan hewan memamah biak
3. Kertas karton
4. Spidol/crayon
5. Bahan bacaan tentang “Sistem pencernaan pada hewan”.
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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. Membagikan LKPD 1.1 pada masing-masing kelompok dan meminta

peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD 1.1 yang telah
dibagikan
2. Identifikasi fungsi organ pencernaan pada hewan memamah biak
Problem Statement (Identifikasi masalah)
a. Memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan masalah yang akan

dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya “Apa nama setiap bagian organ
pencernaan pada hewan memamah biak”?

Dilanjutkan dengan

pertanyaan “Bagaimana fungsi dari setiap organ pencernaan hewan
memamah biak?”
Data Collection (Pengumpulan data)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. LKPD 1.2.
2. Spidol
3. Bahan bacaan tentang Sistem pencernaan pada hewan”.
Apa yang saudara lakukan:
Memfasilitasi peserta didik secara kelompok untuk menyelidiki gambar
pencernaan organ hewan memamah biak menggunakan Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD 1.2)
Meminta peserta didik membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang
organ pencernaan hewan memamah biak yang mereka amati.
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3. diagram alur organ pencernaan makanan pada hewan memamah biak
Data Processing (Pengolahan data)
b. Memfasilitasi peserta didik untuk menggambar organ pencernaan sapi

pada kertas karton dengan meniru gambar yang terdapat pada LKPD 1.1
c. Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan memberi nama

organ-organ pencernaan pada hewan memamah biak.
d. Memfasilitasi peserta didik untuk melengkapi diagram alur organ

pencernaan makanan pada hewan memamah biak beserta fungsinya
dengan menggunakan LKPD 1.2
Verification (Pembuktian)
e. Memfasilitasi

peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya
Generalization (Kesimpulan)
f. Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan hasil

penyelidikannya tentang pengamatan bagian-bagian organ pencernaan
makanan pada hewan memamah biak dan fungsinya.

Aktivitas Pembelajaran 2
Aktivitas ke-2 terkait dengan Materi Kelas V, Tema 3 “Makanan sehat”
Subtema 1 : “Bagaimana tubuh mengolah makanan?” dan Subtema 2 :
“Pentingnya Makanan Sehat bagi Tubuh?”. Aktivitas pembelajaran ke-2 ini
akan mencapai IPK nomor 3.3.5; 3.3.6; dan 4.3.1. Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran Discovery Learning dengan sintaks 1) Pemberian
rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Ientifikasi masalah (Problem
Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan data (Data
Processing);
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5)Pembuktian

(Verification),

dan

6)Menarik

simpulan/
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generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018).

Pembelajaran dilakukan

selama 2 X 35’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1.3. 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 menyampaikan IPK yang akan dicapai dalam
proses pembelajaran yaitu IPK nomor 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.6; dan 4.3.1. Pada
kegiatan penutup, guru dapat melakukan penilaian formatif terhadap
penyajian karya peserta didik berupa gambar organ dan fungsi pencernaan
pada manusia.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran 2.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 2 X 35 Menit.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. LKPD 1.1.
2. Kertas karton
3. Spidol/crayon
4. Bahan bacaan tentang “Sistem pencernaan pada manusia”.
Apa yang saudara lakukan :
g. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
h. Membagikan LKPD 1.3 pada masing-masing kelompok dan meminta

peserta didik untuk membaca terlebih dahulu LKPD 1.3 yang telah
dibagikan
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Problem Statement (Identifikasi masalah)
i. Memfasilitasi Peserta didik untuk merumuskan masalah yang akan

dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya “Apa nama setiap bagian organ
pencernaan pada manusia”? Dilanjutkan dengan pertanyaan “Bagaimana
fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia?”
Data Collection (Pengumpulan data)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LKPD 1.3.

2.

Spidol

3.

Bahan bacaan tentang Sistem pencernaan pada manusia”.

Apa yang saudara lakukan:
j.

Memfasilitasi peserta didik secara kelompok untuk menyelidiki gambar
organ pencernaan pada manusia dengan menggunakan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD 1.3)

k. Meminta peserta didik membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang

organ pencernaan pada manusia yang mereka amati.
Data Processing (Pengolahan data)
l. Memfasilitasi peserta didik untuk menggunting dan menempel gambar

organ pencernaan pada manusia yang terdapat pada LKPD 1.3
m. Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan memberi nama

organ-organ pencernaan pada manusia
n. Memfasilitasi peserta didik untuk menyusun organ pencernaan makanan

pada manusia dan fungsinya dengan menggunakan LKPD 1.3
o. Memfasiltasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang terdapat

pada LKPD 1.3 tentang cara pemeliharaan organ pencernaan
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Verification (Pembuktian)
p. Memfasilitasi

peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya
Generalization (Kesimpulan)
q. Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan hasil

penyelidikannya tentang pengamatan bagian-bagian organ pencernaan
makanan pada manusia dan fungsinya.
r. Memfasilitasi peserta didik dalam kelompok untuk menyimpulkan hasil

diskusi tentang cara pemeliharaan organ pencernaan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul : Organ pencernaan hewan memamah biak
Tujuan : Mengidentifikasi organ pencernaan pada hewan memamah biak
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1. Gambar pencernaan hewan memamah biak
2. Kertas karton
3. Spidol/crayon
4. Bahan bacaan tentang “Sistem pencernaan pada hewan”
Langkah kegiatan:
1. Bekerjalah secara berkelompok (4 – 5 orang)
2. Gambarlah hewan sapi pada kertas karton ukuran A3 dengan meniru
gambar di bawah ini
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3. Berilah nama setiap bagian organ-organ pencernaan pada sapi.
4. Berilah tanda panah dengan menggunakan spidol berwarna untuk
menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi.
5. Warnailah gambar semenarik mungkin
6. Tulislah nama anggota kelompok pada bagian kiri bawah kertas gambar
7. Presentasikanlah hasil karya kelompokmu di depan kelas dengan cara:
a. Presentasikan dengan suara yang jelas,
b. Sebutkan dan tunjukkanlah organ-organ pencernaan sapi dengan
tepat dan lengkap,
c. Jelaskan dan tunjukkan arah anak panah yang menggambarkan
perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : Fungsi organ pencernaan pada hewan memamah biak
Tujuan : Menganalisis fungsi organ pencernaan hewan memamah biak
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan :
1. Gambar organ pencernaan hewan memamah biak
2. Bahan bacaan tentang “Organ pencernaan pada hewan memamah biak”
Langkah kegiatan :
1. Amatilah gambar organ pencernaan hewan memamah biak
2. Lengkapilah diagram berdasarkan informasi dari bahan bacaan tentang
Organ pencernaan pada hewan memamah biak”

Rumput dikunyah
di mulut

Kerongkongan

Rumen
Proses yang terjadi

................................

Abomasum
Proses yang terjadi
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Retikulum

Mulut

Proses yang terjadi

Proses yang terjadi
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul : Sistem pencernaan manusia
Tujuan : Menganalisis organ pencernaan pada manusia dan fungsinya
Muatan Pelajaran : IPA
Alat dan Bahan:
1. Gambar sistem pencernaan pada manusia
2. Bahan bacaan tentang “Sistem pencernaan manusia”
3. Gunting
4. Lem
5. Spidol berwarna
Langkah kegiatan :
1. Bekerjalah secara berkelompok (4 – 5 orang)
2. Carilah informasi dari bahan bacaan mengenai organ pencernaan pada manusia
dan fungsi masing-masing organ.
3. Guntinglah gambar yang terdapat pada LKPD 3.1. Organ pencernaan makanan
pada manusia
4. Tempelkanlah masing-masing organ sistem pencernaan sesuai dengan
posisinya
5. Berilah tanda panah dengan menggunakan spidol warna yang menunjukkan
hubungan organ dengan fungsinya
6. Presentasikanlah hasil karya kelompokmu di depan kelas dengan cara:
a. Presentasikan dengan suara yang jelas,
b. Sebutkan dan tunjukkanlah organ-organ pencernaan pada manusia dan
fungsinya dengan tepat dan lengkap,
c. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan?
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C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1
Sistem Pencernaan Pada Hewan[U1]
Sistem pencernaan pada hewan umumnya dimulai dari organ mulut sampai ke
anus. Berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh sistem pencernaan pada
beberapa hewan.
1. Sistem Pencernaan pada Hewan memamah biak
Hewan memamah biak (memakan) dua kali dan dikenal dengan hewan
memamah biak. Contoh hewan memamah biak ialah sapi, kerbau, rusa, domba,
kambing, dan kijang.
Organ pencernaan hewan memamah biak lebih kompleks dibandingkan
pencernaan hewan lainnya. Pada hewan memamah biak terdapat empat
bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan
pada hewan memamah biak dibantu oleh beberapa mikroba untuk membantu
mencerna rumput.
2. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan memamah biak
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan memamah
biak ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada
sapi.
Makanan seperti rumput, pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam
mulut sapi terdapat organ-organ lain yang membantu proses pencernaan
seperti gigi, lidah dan air liur. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna
untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan.
Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput (makanan) dan mendorong
makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Air liur berupa cairan atau
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enzim khusus yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi di
mulut.
Lambung pada sapi berukuran lebih jauh lebih besar, lambung sapi
merupakan organ pencernaan yang sangat penting. Lambung sapi terdiri dari
empat bagian yaitu rumen (perut besar), retikulum (perut jala), omasum
(perut kitab) dan abomasum (perut masam).

Gambar 1. Sistem Pencernaan pada Sapi
Sumber : http://www.damaruta.com

Pada rumen (perut besar) terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba
(bakteri). Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan
mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat,
makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk
yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum (perut jala).
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Di dalam retikulum (perut jala), makanan kembali mengalami proses
fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian
perut ini, terjadi proses penyerapan makanan sekaligus penyaringan bendabenda asing.
Di dalam omasum (perut kitab), makanan dicerna dengan bantuan enzim
pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum (perut masam) dan
dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh
abomasum.
Makanan akan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi
dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus, terjadi proses
penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan
melalui anus.
3. Sistem pencernaan pada Cacing tanah
Makanan akan melewati mulut, kerongkongan (esofagus), dan akan dibasahi
dan disimpan di dalam tembolok. Selanjutnya makanan akan dicerna secara
mekanis di empedal yang menggiling makanan dengan bantuan pasir dan
kerikil yang berukuran kecil.
Pencernaan dan penyerapan selanjutnya terjadi di dalam usus dan sisa- sisa
makanan akan dikeluarkan melalui anus.

Gambar 2 Sistem pencernaan pada cacing
Sumber : Campbell, 2010
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4. Sistem Pencernaan pada Belalang
Belalang memiliki sejumlah ruang pencernaan yang dikelompokkan ke dalam
tiga wilayah utama : perut depan dengan esofagus dan tembolok, perut tengah,
dan perut belakang. Makanan dibasahi dan disimpan di dalam tembolok,
sebagian besar makanan dicerna di perut tengah.
Seka lambung, yaitu kantong-kantong yang membentang dari permukaan
perut tengah, berfungsi untuk pencernaan dan penyerapan.

Gambar 3 Sistem pencernaan pada belalang
Sumber : Campbell, 2010

5. Sistem Pencernaan pada Burung
Kebanyakan burung memiliki tiga ruang yang terpisah (tembolok, lambung,
dan empedal) tempat makanan digiling dan diaduk-aduk sebelum diteruskan
ke dalam usus.
Fungsi tembolok dan empedal burung lebih mirip dengan yang ada pada
cacing tanah. Pada sebagian besar burung pencernaan kimiawi dan
penyerapan makanan terjadi di dalam usus. Sisa pencernaan makanan akan
dikeluarkan melalui anus

90

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan Pada Makhluk hidup

Gambar 4 Sistem pencernaan pada burung
Sumber : Campbell, 2010

Bahan Bacaan 2
Sistem Pencernaan Pada Manusia
Sebagai manusia kita mempunyai tubuh yang begitu sempurna. Tuhan telah
melengkapi tubuh kita dengan sistem organ yang mempunyai tugas khusus
masing-masing. Sistem pencernaan bertugas mencerna makanan sehingga
makanan yang kita makan dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh
tubuh.
Marilah kita amati terdiri dari organ apa sajakah sistem pencernaan itu?
Bagaimana masing-masing organ menjalankan fungsinya?
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Amatilah organ-organ pencernaan makanan pada manusia sebagai berikut :

Gambar 5 Sistem pencernaan pada manusia
Sumber: www.informasi-pendidikan.com

Saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut, maka mulut akan
menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, lidah dan air liur sehingga
ukuran makanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya makanan akan dipindahkan
ke lambung melewati kerongkongan dengan gerakan memijit-mijit
(peristaltik). Di lambung makanan akan dicerna secara kimiawi dengan
bantuan enzim. Ketika makanan sampai di usus halus, akan terjadi penyerapan
sari-sari makanan untuk diangkut oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh.
Selanjutnya di usus besar terjadi penyerapan air dari makanan dan
pembentukkan tinja. Selanjutnya sisa–sisa makanan yang sudah tidak
diperlukan oleh tubuh akan dibuang melalui anus.
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Tabel 2 Organ pencernaan dan fungsinya
No.

Organ

Fungsi

1.

Mulut

Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan
sehingga ukurannya menjadi kecil.

2.

Kerongkongan Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan
makanan dari mulut menuju ke dalam lambung dengan
gerakan peristaltik.

3.

Lambung

Fungsi utama lambung adalah untuk mencerna makanan
dengan bantuan enzim dan asam lambung

4.

Usus Halus

Fungsi utama usus halus adalah menyerap sari-sari
makanan.

5.

Usus Besar

Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan
pembetukkan tinja.

6.

Anus

Fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa–sisa
makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh.

Penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pencernaan
Penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan sebagai
berikut :
a. Penyakit-penyakit rongga mulut, yaitu sariawan, sakit karang gigi dan
infeksi gigi.
b. Penyakit maag, yaitu peradangan pada dinding lambung, karena lambung
terlalu banyak menghasilkan asam yang mengikis dinding lambung. Maag
dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur.
c. Sembelit atau susah buang air besar, disebabkan karena air terlalu banyak
diserap usus sehingga kotoran menjadi keras dan kering. Sembelit dapat
disebabkan karena kurang minum dan kurang makan makanan berserat
seperti sayuran dan buah-buahan.
d. Penyakit diare adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh kuman yang
terbawa dalam makanan atau minuman,
e. Penyakit cacingan disebabkan masuknya cacing dalam bentuk telur ke
dalam saluran pencernaan dari tangan dan makanan yang tercemar.
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Cara Memelihara Sistem Pencernaan
Pemeliharaan organ pencernaan agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik
dapat dilakukan dengan cara :
1. makan secara teratur
2. minum air yang cukup
3. makan sayuran dan buah-buahan
4. menjaga kebersihan makanan yang kita makan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Bagian ini memuat contoh soal-soal materi Sistem Pencernaan pada Makhluk
Hidup yang muncul di UN/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 materi 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
Materi Sistem Pencernaan pada Makhluk Hidup merupakan materi yang
muncul pada soal UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER
UN, materi ini termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di
lingkup nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal Materi Sistem Pencernaan
pada Makhluk Hidup.

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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Soal USBN tahun 2016
1. Perhatikan gambar !

Bagian organ yang berfungsi menyerap sari-sari makanan ditunjukkan oleh
panah nomor ....
A. 1

B.2

C.3

D. 4

Kunci Jawaban: D
Pembahasan: Bagian yang ditunjukkan oleh angka 1 adalah kerongkongan,
angka 2 adalah organ lambung, angka 3 adalah usus besar dan angka 4 adalah
usus halus. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus.
Soal USBN tahun 2015
2. Salah satu jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia ada
....
A. TBC
B. maag
C. anemia
D. hipertensi
Kunci Jawaban: B
Pembahasan : Maag adalah penyakit yang menyerang organ lambung,
sedangkan TBC adalah salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan,
sedangkan penyakit anemia dan hipertensi adalah gangguan pada sistem
peredaran darah.
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Soal USBN tahun 2016
3. Perhatikan tabel organ pencernaan berikut
Organ pencernaan
1. mulut

4. Lambung

2. gigi

5. Usus besar

3. Lidah

6. Kerongkongan

Berdasarkan tabel di atas, proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi
terjadi pada alat pencernaan nomor
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 3 dan 4
D. 5 dan 6
Kunci Jawaban: B
Pembahasan : Poses pencernaan mekanik terjadi di dalam organ mulut dengan
bantuan gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi terjadi di dalam organ
lambung dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang terdapat di lambung
Soal USBN tahun 2018
4.

Seorang anak sering mengeluh terasa perih dan kembung disertai rasa mual
pada bagian perutnya. Hal tersebut disebabkan karena getah lambung terlalu
banyak mengeluarkan asam lambung sehingga dinding lambung luka. Cara
yang tepat untuk mencegah penyakit tersebut adalah ....
A. Menjaga kebersihan makanan dan alat makan
B. Mengunyah makanan hingga lumat
C. Olahraga yang seimbang
D. Pola makan yang teratur
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Kunci Jawaban: D
Pembahasan : gejala perih dan kembung disertai mual merupakan gejala sakit
maag. Penyakit ini disebabkan karena terlalu banyaknya asam lambung yang
dihasilkan dan mengikis dinding lambung. Sakit maag dapat dihindari dengan
pola makan yang teratur.

98

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

Lingkup

Diuji

Materi
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3.3 Menjelaskan
organ
pencernaan
dan fungsinya
pada hewan
dan manusia
serta cara
memelihara
kesehatan
organ
pencernaan
manusia

Sistem
pencernaan
pada hewan
dan manusia

Materi

Organ
Pencernaan
makanan pada
hewan dan
fungsinya;

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

1. Disajikan gambar tentang organ
pencernaan pada hewan
memamah biak, siswa dapat
Menjelaskan organ pencernaan
dan fungsinya
1

99

L3

Pilihan
Ganda
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1.

Kompetensi yang

: Sekolah Dasar (SD)
: IPA
:
: 3
: 2018/2019
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NO

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

2.

3.

Pemeliharaan
kesehatan
organ
pencernaan
makanan

Materi

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

Organ
Pencernaan
makanan pada
Manusia dan
fungsinya;

Disajikan gambar tentang organ
pencernaan pada manusia dan
fungsinya, siswa dapat menjelaskan
organ pencernaan dan fungsinya

2

L3

Cara
memelihara
kesehatan
organ
pencernaan
manusia.

Disajikan kasus tentang gangguan
pada organ pencernaan, siswa dapat
menjelaskan cara memelihara
kesehatan organ pencernaan agar
terhindar dari gangguan/penyakit

3

L3

Pilihan
Ganda

Pilihan
Ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3.
Menjelaskan
organ
pencernaan
dan fungsinya
pada hewan
dan manusia
serta cara
memelihara
kesehatan
organ
pencernaan
manusia
LINGKUP
MATERI
Peserta didik
mampu
memahami
pengetahuan
tentang
Sistem
pencernaan
pada hewan

: SD
: V

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan Ganda

: IPA

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
1. Perhatikan organ pencernaan pada hewan memamah
biak berikut ini :

1

Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Lambung yang
berfungsi untuk pencernaan makanan dengan proses
kimiawi dan bantuan asam klorida adalah ....
A. Rumen (perut besar)
B. Retikulum (perut jala)
C. Omasum (perut kitab)
D. Abomasum (perut masam)
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MATERI
Organ
Pencernaan
makanan pada
hewan dan
fungsinya
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar
tentang organ
pencernaan
pada sapi,
siswa dapat
menganalisis
alur
pencernaan
makanan pada
hewan
memamah biak
Pembahasan :

Kunci
Jawaban
B

Organ pencernaan makanan pada hewan memamah biak terdiri dari :
1. Mulut : Tempat mengunyah makanan yang pertama kali dengan bantuan gigi dan enzim
pencernaan
2. Rumen (Perut besar) : tempat penyimpanan makanan kasar yang berasal dari
kerongkongan.
3. Perut jala (retikulum) : tempat mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi dibentuk
menjadi gumpalan-gumpalan (bolus).
4. Perut Kitab (Omasum) : tempat makanan yang telah dikunyah kembali di mulut secara
secara mekanis dan kimiawi.
5. Perut masam (Abomasum) : Merupakan lambung tempat mengunyah makanan secara
kimiawi oleh enzim-enzim.
6. Usus Halus : Berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan mengedarkannya ke
seluruh tubuh.
7. Usus Besar : Merupakan tempat terbentuknya feses dari sisa-sisa makanan yang tidak
diserap.
8. Rektum dan anus : Usus berakhir dengan rektum dan kemudian sisa-sisa makanan akan
dikeluarkan melalui anus.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
: SD
Kelas
: V
Mata Pelajaran : IPA
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.3. Menjelaskan
organ
pencernaan dan
fungsinya pada
Nomor
hewan dan
Soal
manusia serta
cara memelihara
2
kesehatan organ
pencernaan
manusia

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
2. Perhatikan gambar berikut!

LINGKUP MATERI
Peserta didik
mampu
memahami
pengetahuan
tentang
Sistem
pencernaan pada
manusia
MATERI
Organ
Pencernaan
makanan pada
manusia dan
fungsinya

Kunci
Jawaban

Bagian alat pencernaan yang berfungsi sebagai
tempat penyerapan air dan garam mineral
ditunjukkan oleh nomor....
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

C
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INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar
tentang organ
pencernaan pada
manusia, siswa
dapat
menganalisis alat
pencernaan yang
berfungsi sebagai
tempat
penyerapan air
dan garam
mineral

Pembahasan :
no 3 adalah hati berfungsi untuk menetralkan racun
no. 5 adalah pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan
no. 7 adalah usus besar yang berfungsi menyerap air dan garam mineral
no. 9 adalah anus sebagai tempat keluarnya feses
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: IPA
Buku
KOMPETENSI DASAR
Sumber :
3.3. Menjelaskan
organ pencernaan
dan fungsinya pada
Nomor
hewan dan manusia
Soal
serta cara
3
memelihara
kesehatan organ
pencernaan manusia
LINGKUP MATERI
Pemeliharaan
kesehatan organ
pencernaan makanan
MATERI
Cara memelihara
kesehatan organ
pencernaan manusia

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
3. Ani mengalami gangguan pada organ pencernaan
dengan gejala sebagai berikut :
(1) Perut seperti melilit
(2) Kotoran keras
(3) Susah buang air besar
Upaya apa yang harus dilakukan oleh ani agar terhindar
dari penyakit tersebut?
A. Banyak minum air putih
B. Menjaga kebersihan makanan
C. Makan dengan teratur
D. Rajin berolahraga

INDIKATOR SOAL
Disajikan kasus
tentang gangguan
pada organ
pencernaan, siswa
dapat menjelaskan
cara memelihara
kesehatan organ
pencernaan agar
terhindar dari
gangguan/penyakit
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Kunci
Jawaban
A
Pembahasan :
Gangguan pada organ pencernaan yang ditandai dengan gejala perut melilit, usus besar
banyak menyerap air, kotoran menjadi kering dan keras sehingga susah buang air besar.
Gangguan ini disebut sembelit. Agar terhindar dari sembelit adalah dengan banyak minum air
putih.
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KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan Kompetensi Dasar 3.3.
Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta
cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia, dan Kompetensi
Dasar 4.3. Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan
pada hewan atau manusia. Berdasarkan Kompetensi Dasar pengetahuan dapat
diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu mancapai level analisis
(C4). Artinya, Kompetensi Dasar ini sudah menuntut Saudara melatihkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun Kompetensi
Dasar keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi.
Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta
didik untuk mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran pada

unit

Sistem

Pencernaan

Pada

Makhluk

Hidup

menggunakan model discovery learning dan pembelajaran saintifik, dengan
metode praktik dan diskusi melalui dua kali pertemuan. Seperti telah
diketahui, kedua 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 yang dikembangkan pada unit sistem pencernaan makanan
pada makhluk hidup terdiri atas : 1) Sistem Pencernaan makanan pada hewan
dan fungsinya; 2) sistem Pencernaan makanan pada Manusia dan fungsinya;
3) Memelihara kesehatan organ pencernaan manusia.
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Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
materi ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan artikel
mengenai “Menjaga kesehatan pencernaan dengan pola makan yang baik”.
Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian berita
yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta didik menggali
informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes
UN/USBN selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan bervariasi
pada taraf level kogintif mulai C1 sampai C4 (L1, L2, dan L3). Oleh karena itu,
Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami materi ini dengan
baik. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan
materi ini pada tingkat level berpikir tingkat tinggi. Artinya, saudara
memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang
mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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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

Kriteria
1

2

3

4

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
2. Mampu menghubungkan konten dengan 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 kerja
peserta didik yang dikembangkan.
8. Memahami konten secara menyeluruh dengan baik.
9. Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
10. Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah
Jumlah Total

109

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

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 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 unit ini.
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang Pertumbuhan
dan Perkembangan Makhluk Hidup. 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 yang dapat diterapkan 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 ciri pubertas pada laki laki dan perempuan serta hubungannya
dengan kesehatan reproduksi, soal-soal 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 unitini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan ciri pubertas
laki-laki dan perempuan serta hubungannya dengan kesehatan reproduksi,
sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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yang

dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas ciri pubertas pada laki-laki, ciri
pubertas pada perempuan, dan kesehatan reproduksi. Selain itu, Unit ini
dilengkapi dengan lima LKPD. 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 VI.
Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi.
Target kompetensi dijadikan patokan penguasaan kompetensi oleh peserta
didik. Kompetensi dasar dan target kompetensi dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target
No

Kompetensi Dasar

Target KD

KD PENGETAHUAN
3.2 Menghubungkan ciri
1. Menghubungkan ciri
pubertas pada laki-laki dan
pubertas pada lakiperempuan dengan
laki dengan kesehatan
kesehatan reproduksi
reproduksi
2. Menghubungkan ciri
pubertas pada
perempuan dengan
kesehatan reproduksi
KD KETERAMPILAN
4.2 Menyajikan karya tentang
Menyajikan Karya
cara menyikapi ciri-ciri
tentang cara menyikapi
pubertas yang dialami
ciri-ciri pubertas yang di
alami

Kelas
VI

VI

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.2.1 Menentukan ciri pubertas pada laki-laki
3.2.2 Menjelaskan kesehatan reproduksi pada laki-laki
3.2.3 Menentukan ciri pubertas pada perempuan
3.2.4 Menjelaskan kesehatan reproduksi pada perempuan
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Indikator Kunci
3.2.5 Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dengan kesehatan
reproduksi
3.2.6 Menghubungkan ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan
reproduksi
Indikator Pengayaan
3.2.7 Membandingkan hubungan ciri pubertas pada laki-laki dengan
kesehatan reproduksi
3.2.8 Membandingkan hubungan ciri pubertas pada perempuan dengan
kesehatan reproduksi
Indikator Pendukung
4.2.1 Mengamati ciri-ciri pubertas pada laki-laki
4.2.2 Mengamati ciri-ciri pubertas pada perempuan
Indikator Kunci
4.2.3 Menyajikan karya cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada laki-laki
4.2.4

Menyajikan karya cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada perempuan

Indikator Pengayaan
4.2.5 Membuat karya cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada laki-laki
4.2.6 Membuat karya cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada perempuan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Ciri Pubertas pada Laki-Laki dan Kesehatan Reproduksi
Pernahkah kamu merasa ada perubahan pada dirimu seperti suara yang
membesar, pada bagian leher terdapat bagian keras yang menonjol, dada
terlihat bidang, bagian ketiak dan alat kelamin mu tumbuh rambut,?, Nah jika
perubahan seperti itu terjadi pada dirimu, maka kamu jangan khawatir. Hal
tersebut merupakan hal yang wajar. Perubahan yang terjadi pada dirimu
tersebut merupakan tanda bahwa kamu memasuki masa pubertas atau aqil
balik.

Gambar 1. Pertumbuhan pada laki-laki

Sumber : https://www.galena.co.id/q/kapan-remaja-laki-lakibiasanya-selesai-pubertas

Apa yang harus kamu lakukan jika kamu memasuki masa pubertas?. kamu
harus mengisi kegiatan kegiatan mu dengan hal-hal yang positif, seperti
berolah raga teratur. Pada masa pubertas masa tubuh mu akan cepat
bertambah. Selain itu kamu juga harus menjaga kebersihan badan mu. Masa
pubertas kelenjar yang mengontrol keringan mu akan lebih aktif terutama
pada bagin ketiak yang sudah tumbuhi oleh rambut. Di bagian ketiak inilah
bakteri akan menumpuk. jika kamu membiarkan tumpukan keringat tersebut
maka aroma tak sedap dari badan mu akan meningkat atau disebut dengan
bau badan. Nah untuk menghindari bau badan kamu harus menjaga
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kebersihan diri, misalnya mandi dengan rutin dan bagian ketiak di pastikan
benar-benar bersih. Jika badan mu bersih kamu pasti kan merasa segar.
Selain rambut pada ketiak, pada kemaluan mu juga akan tumbuh rambut.
Rambut kemaluan jika tidak di bersihkan dengan baik juga dapat
menimbulkan ketidak nyamanan seperti rasa gatal pada alat kemaluan yang
disebabkan oleh bakteri yang menumpuk pada rambut kemaluan.
B. Ciri Pubertas pad Perempuan dan Kesehatan Reproduksi
Perempuan yang mengalami menstruasi (haid) pertama merupakan salah satu
ciri perubahan yang terjadi dari anak-anak menjadi dewasa. Jika mengalami
hal ini perempuan harus sudah mampu menjaga diri. Pada saat mentruasi
perempuan memakai pembalut . Nah pada kondisi seperti ini perlu hati.
Kebersihan pembalut yang digunakan harus terjaga. Pembalut harus diganti
minimal 3 jam 1 kali agar tidak terlalu dalam jangka wakyu yang lama. Apabila
pembalut terlalu lama dipakai maka bakteri akan menumpuk disana. Bakteri
tersebut dapat menimbulkan rasa gatal dan bahkan dapan menimbulkan
penyakit kelamin.
Pada saat beranjak remaja kebersihan tubuh perempuan juga harus dijaga.
Perempuan harus mandi secara teratur. Membersihkan semua bagian tubuh
secara merata terutama pada bagian ketiak dan selangkangan, karena pada
bagian ini bakteri sering bersembunyi.

Gambar 2. Pertumbuhan Pada Perempuan

Sumber : http://pewidya.blogspot.com/p/blog-page_17.html
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SOAL-SOAL UN/USBN
Berikut ini contoh soal-soal UN/USBN terkait dengan Pertumbuhan dan
Perkembangan Makhluk Hidup. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
topik Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup.
Kompetensi Dasar :
3.2. Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan
kesehatan reproduksi
1. Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 Provinsi Riau
No.

Soal

1

Ciri-ciri berikut yang menandai masa pubertas pada laki-laki adalah….
A. pinggul dan suara membesar
B. tinggi dan berat badan bertambah
C. testis mulai menghasilkan spermatozoa
D. tumbuh jakun dan buah dada membesar

Identifikasi
Level

: Pengetahuan dan Pemahaman

Kognitif
Indikator

: 3.2.1 Menentukan ciri pubertas pada laki-laki

yang
bersesuaian
Diketahui

: Ciri-ciri pubertas pada manusia

Ditanyakan

: Ciri-ciri Pubertas pada laki-laki

Materi yang

: Ciri-ciri pubertas pada laki-laki

dibutuhkan
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No.
2

Soal
Perhatikan ciri pebertas berikut!
1. tumbuh jakun
2. mengalami menstruasi
3. dada membidang
4. mengalami mimpi basah
5. pinggul membesar
Berdasarkan ciri-ciri tersebut,ciri-ciri pubertas pada laki-laki
adalah....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5

Identifikasi
Level

: Pengetahuan dan Pemahaman

Kognitif
Indikator

: 3.2.1 Menentukan ciri pubertas pada laki-laki

yang
bersesuaian
Diketahui

: Ciri-ciri pubertas pada manusia

Ditanyakan

: Ciri-ciri Pubertas pada laki-laki

Materi yang

: Ciri-ciri pubertas pada laki-laki

dibutuhkan
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No.

Soal

3

Ciri-ciri berikut yang menandai masa pubertas pada laki-laki adalah….
A. pinggul dan suara membesar
B. tinggi dan berat badan bertambah
C. testis mulai menghasilkan spermatozoa
D. tumbuh jakun dan buah dada membesar

Identifikasi
Level

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Kognitif
Indikator

: 3.2.1 Menentukan ciri pubertas pada laki-laki

yang
bersesuaian
Diketahui

: Ciri-ciri pubertas pada manusia

Ditanyakan

: Ciri-ciri Pubertas pada laki-laki

Materi yang

: Ciri-ciri pubertas pada laki-laki

dibutuhkan
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No.

Soal

4

Pasangan yang tepat tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki
adalah....

A.
B.
C.
D.
Identifikasi
Level

Perempuan
suara menjadi membesar
pinggul membesar
mengalami menstruasi
tumbuh rambut di ketiak

Laki-laki
tumbuh jakun
suara meninggi
mengalami mimpi basah
pinggul membesar

: L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Kognitif
Indikator

: 3.2.1 Menentukan ciri pubertas pada laki-laki

yang
bersesuaian
Diketahui

: Ciri-ciri pubertas pada manusia

Ditanyakan

: Ciri-ciri Pubertas pada laki-laki

Materi yang

: Ciri-ciri pubertas pada laki-laki

dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan termasuk
manusia. Manusia ketika masih dalam rahim ibunya sudah mulai mengalami
pertumbuhan sampai akhirnya lahir kedunia. Setelah lahir kedunia manusia
mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, masa remaja, dewasa dan tua.
Pada saat remaja dengan usia 11 – 18 tahun manusia mengalami perubahan–
perubahan pada tubuhnya. perubahan yang terjadi pada masa remaja
merupakan tolak ukur seorang manusia sedang mengalami masa puber.
Saudara pasti pernah mendengar peserta didik mengatakan kepada temannya
“ eee... kamu puber ya” atau peserta didik bertanya sendiri kepada Saudara apa
itu puber? Kenapa dikatakan puber?.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui aktivitas yang ada
pada unit ini. Aktivitas pembelajaran ini bertujuan untuk memperkuat konsep
dan pemahaman saudara tentang ciri pubertas pada laki-laki dan permpuan
serta hubungannya dengan kesehatan repoduksi.
Aktivitas 1. Mengidentifikasi Ciri Pubertas Laki-laki dan Perempuan
a. Tema
Materi terkait ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan dipelajari pada
tema 6 Menuju Masyarakat Sejahtera dengan tiga sub tema yaitu sub tema
1 Masyarakat Peduli Lingkungan, sub tema 2 Membangun Masyarakat
Sejahtera, dan Sub tema 3 Masyarakat Sejahtera Negara Kuat.
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b. Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan aktifitas mengidentifikasi ciri pubertas laki-laki dan
perempuan melalui model Discovery Learning diharapkan peserta didik
mampu :
1. Menentukan ciri-ciri pubertas pada laki-laki
2. Menentukan ciri-ciri pubertas pada perempuan
c. Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
Waktu yang dibutuhka untuk melakukan kegiatan ini lebih kurang 4 x 35
menit.
d. Kegiatan pembelajaran
1. Menanyangkan gambar pertumbuhan manusia dari bayi sampai
dewasa
2. Meminta peserta didik mengamati gambar
3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan
pertanyaan dari gambar yang diamati. Mencatat setiap pertanyaan
yang diajukan. Menentukan pertanyaan yang akan didiskusikan.
4. Membagi peserta didik menjadi 4 kelompok dan membagikan tugas
untuk setiap kelompok. Ingatkan peserta didik untuk membagi
tanggung jawab pada semua peserta didik.
5. Membimbing peserta didik mendiskusikan LKPD 1. Perbedaan fisik.
Semua peserta didik diharapkan berperan aktivitas dalam
berdiskusi.
6. Membimbing peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi
kelompok dengan percaya diri.
7. Membagikan bahan bacaan kepada peserta didik dengan judul “Masa
Pubertas Laki-Laki dan Perempuan. Peserta didik diminta untuk
membacakan bahan bacaan yang dibagikan dan menyelesaikan
LKPD 2. Ciri-Ciri Pubertas Laki-Laki dan Perempuan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Siapkan potongan karton warna-warni dan kertas plano
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b. Tuliskan ciri pubertas pada potongan kertas karton yang sudah
disiapkan . satu potong kertas karton berisi satu ciri
c. Tempelkan kertas karton yang sudah di tulis pada kertas plano
d. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik diminta
mempresentasikan hasil kerja kelompok
e. Setiap peserta didik melakukan pengamatan pada diri sendiri
untuk mengenali perubahan yang terjadi pada diri mereka
masing-masing dengan menggunakan LKPD 3.Pengamatan diri
Sendiri.
8. Mengelompokkan peserta didik yang memiliki jenis kelamin yang sama
dalam satu kelompok.
9. Membimbing peserta didik mengamati perubahan pada setiap anggota
kelompok secara bergantian menggunkan LKPD.4. Pengamatan diri
dan menyimpulkan pada masa yang manakah yang mereka alami saat
ini.
Aktivitas 2. Menghubungkan Ciri Pubertas Laki-Laki dan Perempuan
dengan Kesehatan Reproduksi serta Cara Menyikapi
a. Tema
Materi terkait ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan dipelajari pada
tema 6 Menuju Masyarakat Sejahtera dengan tiga sub tema yaitu sub tema
1 Masyarakat Peduli Lingkungan, sub tema 2 Membangun Masyarakat
Sejahtera, dan Sub tema 3 Masyarakat Sejahtera Negara Kuat.
b. Tujuan Aktivitas
Setelah mempelajari aktivitas ini melalui kegiatan Discovery Learning
peserta didik diharapkan mampu :
1. Menjelaskan kesehatan reproduksi
2. menjelaskan hubungan antara ciri pubertas pada laki-laki dan
perempuan dengan kesehatan reproduksi
3. Menyajikan karya cara menyikapi ciri pubertas
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c. Estimasi Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini lebih kurang 2 x 45
menit
d. Kegiatan Pembelajaran
1. Membagi peserta didik dalam 4 kelompok (pembagian kelompok
disesuaikan dengan jumlah peserta didik)
2. Menyajikan teks tentang “masa pubertas”
MASA PUBERTAS
Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak
hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia
10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga
22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan
identitas anak sangat menonjol.
Perubahan pada masa puber mempengaruhi keadaan fisik, sikap dan
perilaku remaja karena akibatnya cenderung buruk terutama selama
awal masa puber. Pada awal pubertas perempuan dan laki-laki lebih
mudah untuk dipengaruhi oleh teman-temannya ke prilaku yang
negatif. Oleh karena itu jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah
hari-harimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
Pada masa laki-laki dan perempuan akan mengalami perubahan pada
tubuhnya. Perubahan ini ternyata bisa menimbulkan masalah bau
badan. Jumlah keringan yang dihasilkan oleh anak pada masa pubertas
bisa meningkat karena aktifitasnya juga meningkat. Bau badan akan
muncul biasanya pada bagian-bagian tertentu misalnya ketiak, kulit
kepala dan selangkangan yang berdekatan dengan organ reproduksi
(alat kelamin) karena kuman sangat menyukai bagian bagian tersebut.
Sumber :
https://www.alodokter.com
https://core.ac.uk/download/pdf/147419831.pdf

Berdasrakan teks Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk
menjawab pertanyaan berikut :
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Berdasarkan teks di atas dengan judul “ MASA PUBERTAS” jawablah
pertanyaan berikut !
1. Jelaskan hubungan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan
dengan kesehatan reproduksi!
2. Jelaskan upaya yang dapat di lakukan agar pada masa pubertas kamu
cepat terpengaruh dengan hal-hal yang negatif!
3. Buatlah poster dengan tema “ Tip Sukses Pubertas”
3. Membimbing peserta didik secara kelompok mengerjakan LKPD 5.
4. Meminta setiap kelompok secara bergiliran menyajikan hasil diskusi.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1.
Perbedaan fisik
Tujuan

: Melalui kegiatan mengamati gambar peserta
didik dapat menjelaskan perbedaan fisik masa
anak anak dengan masa pubertas.

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: Menuju Masyarakat Sejahtera

Petunjuk Kerja

:

1. Amatilah tayangan pertumbuhan manusia yang ditayangkan oleh
guru!
2. Jawab lah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan berikut :
a. Tulislah Tahapan pertumbuhan manusia yang kamu amati
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
b. jelaskan perbedaan tubuh anak-anak dengan tubuh remaja
berdasarkan tayangan !
Tubuh Anak- Anak
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 2.
Ciri Pubertas Laki-Laki dan Perempuan
Tujuan

: Melalui kegiatan membaca dan bermain peserta
didik dapat :
1. Menentukan ciri pubertas pada laki-laki
2. Menentukan ciri pubertas pada perempuan

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: Menuju Masyarakat Sejahtera

Petunjuk Kerja

:

1. Bacalah bahan bacaan tentang ciri pubertas pada laki-laki dan
perempuan
2. Jawablah pertanyaan berikut ini
a. Tentukan ciri pubertas pada laki-laki
b. Tentukan ciri pubertas pada perempuan
3. Untuk menjawab dua pertanyaan di atas lakukan kegiatan berikut
a. Siapkan potongan karton warna-warni dan kertas plano
b. Tuliskan ciri pubertas laki-laki dan perempuan pada potongan
kertas karton yang sudah disiapkan . satu potong kertas karton
berisi satu ciri
c. Tempelkan kertas karton yang sudah di tulis pada kertas plano
yang sudah dibagi menjadi 2 bagian
d. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik diminta
mempresentasikan hasil kerja kelompok
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 3.
Pengamatan Diri Sendiri
Tujuan

: Melalui kegiatan mengamati diri sendiri peserta
dapat menentukan tahapan petumbuhan

yang

dialami
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: Menuju Masyarakat Sejahtera

Petunjuk Kerja

:

Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa
puberts. Pada kegiatan ini kamu akan melakukan kegiatan mengenal
diri sendiri. berdasarkan ciri masa kanak-kanak dengan masa remaja,
tentukanh masa yang sedang kamu alami saat ini dan berikan alasan
mu pada format di bawah ini.

Masa yang dialami sekarang :
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Alasan

:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 4.
Pengamatan Masa Pubertas antar Teman
Tujuan

: Melalui kegiatan mengamati antar teman peserta
didik dapat menentukan tahapan petumbuhan
dan perkembangan yang dialamin
yang dialami

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: Menuju Masyarakat Sejahtera

Petunjuk Kerja

:

1. Buatlah 2 kelompok perempuan dan 2 kelompok laki-laki
2. Secara bergantian amatilah teman dalam kelompok mu dengan
menggunkan lembaran Lembar Penngamatan di bawah ini
LEMBAR PENGAMATAN ANAK LAKI-LAKI
Nama Pengamat

:......................................................

Nama yang diamati

: .....................................................

No

Pertnyaan

1

Apakah sudah mulai
tumbuh
rambut tipis dibagian tubuhmu
selain rambut di kepala?
Apakah jakun di leher kamu sudah
tampak membesar?
Apakah kamu sudah mengalami
perubahan suara yang menjadi
lebih besar dari suara sebelumnya?
Apakah kulitmu sudah lebih
kencang dan otot membesar?
Apakah kamu sudah merasa
dadanya
lebih
bidang
dari
sebelumnya?

2
3
4
5

Sudah Belum Kesimpulan
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LEMBAR PENGAMATAN ANAK PEREMPUAN
Nama Pengamat

:......................................................

Nama yang diamati

: .....................................................

No

Pertnyaan

1

Apakah sudah mulai
tumbuh
rambut tipis dibagian tubuhmu
selain rambut di kepala?
Apakah kamu sudah mengalami
perubahan suara yang menjadi
lebih melengking dari suara
sebelumnya?
Apakah pinggul mu sudah mulai
melebar?
Apakah kulitmu sudah menjadi
lebih halus?

2

3
4

Sudah Belum Kesimpulan

3. Kelompokkan dalam tabel berikut teman mu yang sudah masuk dalam
masa pubertas dan yang belum
No

Nama

Masa pubertas

Belum Pubertas

4. Sajikan rekapan hasil pengamatan dalam kertas plano dan tukarkan
hasil kerja antara kelompok laki-laki dan perempuan.
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 5
Upaya Menyikapi Masa Pubertas
Tujuan

: Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat
menghubungkan antara

ciri pubertas dengan

kesehatan reproduksi dan membuat karya upaya
menyikapi masa pubertas
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: Menuju Masyarakat Sejahtera

Petunjuk Kerja

:

1. Bacalah teks berikut !
MASA PUBERTAS
Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak
hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia
10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18
hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan
identitas anak sangat menonjol.
Perubahan pada masa puber mempengaruhi keadaan fisik, sikap dan
perilaku remaja karena akibatnya cenderung buruk terutama selama
awal masa puber. Pada awal pubertas perempuan dan laki-laki lebih
mudah untuk dipengaruhi oleh teman-temannya ke prilaku yang
negatif. Oleh karena itu jika kamu telah memasuki masa pubertas,
isilah hari-harimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
Pada masa laki-laki dan perempuan akan mengalami perubahan pada
tubuhnya. Perubahan ini ternyata bisa menimbulkan masalah bau
badan. Jumlah keringan yang dihasilkan oleh anak pada masa pubertas
bisa meningkat karena aktifitasnya juga meningkat.

137

Bau badan akan muncul biasanya pada bagian-bagian tertentu
misalnya ketiak, kulit kepala dan selangkangan yang berdekatan
dengan organ reproduksi (alat kelamin) karena kuman sangat
menyukai bagian bagian tersebut.
Sumber :
https://www.alodokter.com
https://core.ac.uk/download/pdf/147419831.pdf

2. Berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut:
a. Jelaskan hubungan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan
dengan kesehatan reproduksi
b. Jelaskan upaya yang dapat di lakukan agar pada masa pubertas
kamu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif!
3. Buatlah poster dengan tema “ Tip Sukses Pubertas”
4. Presentasikan hasil kerja di depan kelas.
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C. Bahan Bacaan

1. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan
Manusia mengalami dua tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
Tahapan yang pertama terjadi ketika masih di dalam rahim ibu atau sebelum
lahir, dan tahapan yang dua terjadi sesudah lahir. Setelah lahir manusa
mengalami 5 tahapan pertumbuhan yaitu masa bayi(balita), masa anak-anak,
masa remaj, masa dewasa, dan masa lanjut usia.
1. Masa Bayi
Masa bayi merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan pada
manusia . masa bayi dimulai dari lahir sampai dengan usia 5 tahun. Ada
beberapa hal yang dialami manusia pada masa bayi. Mulai dari lahir sampai
dengan 1 tahun manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada
usia 3 bulan bayi sudah mulai bisa membalikkan tubuhnya , pada usia 6 bulan
bayi sudah mulai belajar duduk . Pada Usia 8 – 10 bulan . bayi dapat merangkak
dan menegakkan diri sendiri. Pada usia 12 – 18 bulan, anak sudah dapat
berjalan sendiri tanpa di bantu sampai usia 5 tahun. Setiap anak unik dan
berkembang dengan kecepatannya masing-masing.
2. Masa Anak-Anak
Setelah usia 5 tahun disebut dengan masa kanak-kanak. Anak-anak sudah
mulai menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar, rasa ingin tahunya
sangat besar yang dibuktikan dengan banyak nya pertanyaan-pertanyaan
yang dilontarkannya dan mencoba sesuatu yang baru. Pada usia 5 tahun anak
anak sudah mulai sekolah dan anak-anak sudah mulai mengenal dan
membedakan yang baik dan yang buruk.
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3. Masa Remaja
Tahapan pertumbuhan selajutnya adalah masa remaja. Pada masa peralihan
anak-anak menuju remaja manusia mengalami perubahan fisik dan psikologis
yang pesat . Masa peralihan anak-anak menuju remaja manusia mengalami
pertumbuhan dan perkembangan yang penting menyangkut organ reproduksi
(alat perkebangbiakan). Masa ini disebut masa pubertas atau akil baliq.
Pubertas pada perempuan berlangsung antara usia 9-13. Pada masa ini anak
perempuan akan mengalami perubahan fisik dan psikologis yang berkaitan
dengan perkembangan organ-organ reproduksinya.
Pubertas Pada anak laki-laki berlangsung antara 10-14 tahun. Pada masa
tersebut anak laki-laki juga mengalami perubahan fisik. Masa remaja ini
manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat
4. Masa Dewasa
Setelah akhir masa remaja, manusia mengalami masa dewasa. Pada masa ini
pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada manusia dewasa,
kerja otaknya berfungsi amat baik sehingga dapat memutuskan dan
melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya.
5. Masa Lanjut Usia
Setelah itu usia manusia terus bertambah hingga memasuki masa lanjut usia,
yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir
dari perkembangan manusia. Pada masa lanjut usia atau masa tua inilah
kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan, gerakan mulai
lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini wanita akan mengalami
menopause (berhentinya menstruasi) dan sudah tidak dapat melahirkan.
Orang usia lanjut perlu mendapat istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi
tubuh, karena mudah diserang penyakit.
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2. Ciri Pubertas Laki-Laki dan Perempuan
a. Ciri Pubertas Laki-Laki
Laki-laki selama masa pubertas mengalami pertumbuhan yang pesat yang
dimulai dengan tubuhnya yang bertambah tinggi dengan cepat sampai usia 20
tahun. Pada masa pubertas setiap laki-laki mengalami perubahan dan
pertumbuhan fisik. Perubahan-perubahan

fisik ditandai dengan ciri-ciri

antara lain :
 Jakun tumbuh membesar
 Kumis dan jenggot mulai tumbuh
 Suara lebih besar
 Dada terlihat bidang
 Rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh
 Organ kelamin membesar
 Tumbuh jerawat
 Tinggi dan berat badan bertambah
 Mengalami mimpi basah
b. Ciri Pubertas Perempuan
Ciri perubahan pada anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi
(Haid). Haid ini menandakan bahwa alat reproduksi pada perempuan sudah
berfungsi. Selain itu perubahan yang terlihat adalah
 payudara mulai tumbuh dan membesar
 pinggul membesar
 suara lebih nyaring dan lembut
 tumbuh jerawat di wajah
 tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan
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3. Kesehatan reproduksi
Remaja pubertas mengalami perkembangan fisik yang sangat pesat dan pada
umumnya disertai peningkatan aktifitas, sehingga terjadi peningkatan
kebutuhan kalori minimal 2000 kalori perhari. Untuk itu diperlukan asupan
gizi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin.
Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja putri yaitu proses menstruasi,
maka remaja putri memerlukan nutrisi yang banyak mengandung zat besi dan
vitamin C agar terhindar dari anemia. Anemia (sel darah merah/hemoglobin
rendah) merupakan suatu gangguan yang banyak dialami remaja wanita pada
masa pubernya. Hal ini disebabkan karena masa pubertas merupakan awal
fungsi fisiologi organ reproduksinya mulai mengalami mentruasi yang berarti
mulai mengalami pendarahan. Anemia menyebabkan tubuh lemah tak
bertenaga, mudah lelah dan sulit berfikir karena kebutuhan oksigen untuk
metabolisme sel-sel tubuh dan sel-sel otak berkurang.
Untuk itu bila terjadi gejala anemia, maka perlu mendapatkan tablet
penambah darah.
Remaja perlu mengetahui perawatan kesehatan reproduksi yang sangat
penting dilakukan, karena tanpa pemeliharaan yang baik dapat menimbulkan
berbagai gangguan yang merugikan seperti infeksi.
Perawatan kesehatan organ reproduksi laki-laki:
1.

Tidak menggunakan celana dalam terlalu ketat. Tidak menggunakan
celana terlalu ketat. Karena dapat meningkatkan suhu yang dapat
mengganggu alat reproduksi.

2.

Tidak menggunakan celana dalam dari nilon, karena tidak menyerap
air/keringat. Suasana lembab disukai jamur dan bacteri.

3.

Membersihkan kotoran yang keluar dari anus dan alat kelamin
menggunakan air bersih, jika tidak ada air bersih gunakan tisu atau
sejenisnya.
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4.

Mengganti celana dalam sehari 2 kali.

5.

Menjalani khitan mencegah penumpukan kotoran dan sisa urine.

6.

Mengindari rokok dan minuman beralkohol.

7.

Menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi,
berolah raga, dan menciptakan ketenangan dalam diri.

Perawatan kesehatan organ reproduksi perempuan:
1.

Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari.

2.

Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air,
usahakan suasananya tidak basah dan lembab karena lingkungan
tersebut memudahkan tumbuhnya bakteri dan kuman.

3.

Membersihkan vagina maupun anus dengan air bersih, karena vagina
merupakan bagian tubuh yang berongga sehingga mudah terinfeksi
kuman dan bakteri jika menggunakan air kotor.

4.

Setelah buang air besar, gerakan membersihkan searah, dari daerah
alat kelamin ke arah anus (dari atas ke bawah), hal ini mencegah
kotoran dari anus masuk ke vagina.

5.

Tidak menggunakan cairan pembilas vagina kecuali ada infeksi, cukup
menggunakan air biasa dengan sabun berkadar soda rendah.

6.

Menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil

Perawatan organ reproduksi wanita pada waktu menstruasi:
1.

Menggunakan pembalut yang mempunyai daya serap tinggi.

2.

Mennganti pembalut 4-5 kali sehari, setelah mandi atau buang air kecil.
Jika menggunakan pembalut sekali pakai sebaiknya dicuci dulu
sebelum dibungkus dan dibuang ke tempat sampah. Jika menggunakan
kain sebaiknya sebelum dicuci, direndam dengan sabun dalam tempat
tertutup.
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4. Cara Menyikapi Masa Pubertas
Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada
masa pubertas hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif.
Kegiatan kegiatan positif yang dapat dilakukan antara lain
a. Selalu mendekatkan diri kepada sang pencipta. Mislnya untuk yang
beragama islam melaksanakan solat lima waktu tepat waktu,
mendengar ceramah agam , membaca alquran dan lain-lain.
b. Mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan
pendidikan seks kepada orang yang mengerti
c. Selalu berfikir positif dan melakukan perbuatan yang positif
d. Banyak membaca buku pengetahuan
e. Pilih teman/pergaulan yang baik
f. Kembangkan hobi dan bakatmu
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Bagian ini memuat contoh soal-soal tentang ciri pubertas pada laki-laki dan
perempuan yang muncul di 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 materi 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
1. Ciri-ciri berikut yang menandai masa pubertas pada laki-laki adalah….
A. pinggul dan suara membesar
B. tinggi dan berat badan bertambah
C. testis mulai menghasilkan spermatozoa
D. tumbuh jakun dan buah dada membesar
Kunci Jawaban :
B. Tinggi dan berat badan bertambah
Pembahasan
Ciri-ciri pubertas pada laki-laki antara lain Jakun tumbuh membesar, Kumis
dan jenggot mulai tumbuh, Suara lebih besar, Dada terlihat bidang, Rambut
di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh, Organ kelamin membesar , dan
Tumbuh jerawat , Tinggi dan berat badan bertambah
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2. Perhatikan ciri pebertas berikut!
1. tumbuh jakun
2. mengalami menstruasi
3. dada membidang
4. mengalami mimpi basah
5. pinggul membesar
Berdasarkan ciri-ciri tersebut,ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
Kunci Jawaban :
B. 1 dan 3
Pembahasan
Ciri-ciri pubertas pada laki-laki antara lain Jakun tumbuh membesar,
Kumis dan jenggot mulai tumbuh, Suara lebih besar, Dada terlihat bidang,
Rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh, Organ kelamin membesar,
dan Tumbuh jerawat , Tinggi dan berat badan bertambah mengalami
mimpi basah.
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3. Pasangan yang tepat tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan dan lakilaki adalah....
A.
B.
C.
D.

Perempuan
suara menjadi membesar
pinggul membesar
mengalami menstruasi
tumbuh rambut di ketiak

Laki-laki
tumbuh jakun
suara meninggi
mengalami mimpi basah
pinggul membesar

Kunci Jawaban :
B. Perempuan : Mengalami menstruasi , Laki-Laki : Mengalami mimpi
basah
Pembahasan :
Ciri-ciri pubertas pada laki-laki antara lain Jakun tumbuh membesar,
Kumis dan jenggot mulai tumbuh, Suara lebih besar, Dada terlihat bidang,
Rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh, Organ kelamin membesar
, dan Tumbuh jerawat , Tinggi dan berat badan bertambah mengalami
mimpi basah.
Ciri perubahan pada anak perempuan ditandai dengan terjadinya
menstruasi (Haid). Haid ini menandakan bahwa alat reproduksi pada
perempuan sudah berfungsi. Selain itu perubahan yang terlihat adalah
payudara mulai tumbuh dan membesar, pinggul membesar, suara lebih
nyaring dan lembut, tumbuh jerawat di wajah, tumbuh rambut di ketiak
dan kemaluan
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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. 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
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KISI-KISI UJUAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
No

2.

Kompetensi yang
diuji
Menghubungkan ciri
pubertas pada laki-laki
dengan
kesehatan
reproduksi

Lingkup Materi

Materi

Pertumbuhan
dan
Perkembangan
pada Manusia

Ciri-Ciri
Pubertas
pada LakiLaki

Menghubungkan ciri
pubertas
pada
perempuan
dengan
kesehatan reproduksi

Pertumbuhan
dan
Perkembangan
pada Manusia

Ciri-Ciri
Pubertas
pada
Perempuan

Indikator soal
Disajikan ciri pubertas 1
laki-laki. Peserta didik
dapat
menganalisis
hubungan
pubertas
laki-laki
dengan
kesehatan reproduksi
Disajikan ciri pubetras 2
perempuan. Peserta
didik
dapat
menganalisis
hubungan
pubertas
perempuan
dengan
kesehatan reproduksi

No

Level
Bentuk Soal
kognitif
L3
Pilihan Ganda

L3

Pilihan Ganda
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1.

: Sekolah Dasar (SD)
: IPA
:
menit
:
:

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

:

Mata Pelajaran : IPA
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.2.
Menghubungkan
ciri pubertas
Nomor
pada laki-laki
Soal
dan perempuan
dengan
1
kesehatan
reproduksi
LINGKUP
MATERI
Pertumbuhan
dan
Perkembangan
manusia
MATERI
Kunci
Ciri-Ciri
Jawaban
Pubertas LakiLaki
B
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
ilustrasi tentang
pubetras lakilaki.
Peserta
didik
dapat
menjelaskan
hubungan
pubertas lakilaki
dengan
kesehatan
reproduksi

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut adalah cir-ciri pubertas pada laki-laki
1. Kumis dan jenggot mulai tumbuh
2. Rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh,
3. Tumbuh jerawat ,
4. Tinggi dan berat badan bertambah.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas pernyataan yang
tepat tentang perubahan fisik dan hubungannya dengan
kesehatan reproduksi adalah....
A. Kumis dan jenggot mulai tumbuh jika tidak dicukur
rutin maka bisa menyebabkan gatal-gatal
B. Rambut kemaluan mulai tumbuh dapat
menyebabkan penumpukan kuman jika tidak
menjaga kebersihan
C. Tumbuh jerawat maka harus selalu membersihkan
muka agar tidak menyebar kebagian wajah yang
lain
D. Tinggi dan berat badan bertamba maka harus
dapat mengatur pola makan

Pembahasan : tumbuhnya kumis dan jenggot, jerawat dan tinggi serta berat badan bertambah
tidak mempengaruhi kesehatan reproduksi. perubahan fisik pada laki-laki yang memiliki
hubungan dengan kesehatan reproduksi adalah tumbuhnya rambut-rambut halus pada organ
kemaluan. Kebersihan bagian tersebut harus dijaga karena pada rambut-rambut halus dapat
menjadi tempat bersarangnya kuman-kuman
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KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.6. Menghubungkan ciri
pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dan 4.6
Menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami di
kelas VI. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi
peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan
waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya untuk
menghasilkan karya tentang cara menyikapi pubertas.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran

materi

ciri

pubertas pada

laki-laki

dan

perempuan

menggunakan model discovery learning dan pembelajaran saintifik. 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

yang

dikembangkan

pada

unit

pertumbuhan

dan

perkembangan manusia terdiri atas: 1) ciri pubertas pada laki-laki; 2) ciri
pubertas pada perempuan; 3) kesehatan reproduksi masa pubertas laki-laki
dan perempuan; dan 4) Cara menyikapi masa pubertas laki-laki dan
perempuan .
topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
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didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
subtopik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan
bagaimana manusia yang mengalami masa pubertas dan hal yang harus
dilakukannya.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes USBN.
Jenis pertanyaan yang diajukan masih dalam taraf level kogintif mulai dari C1.
Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memhami
subtopik ini dengan baik agar siap mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara
perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik ini pada tingkat level
berpikir yang 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 unitini, 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 Subunit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

4

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,

mengembangkan

penilaian

dan

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
membaca ulang unitini 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 MGMP untuk membelajarkan unitini.
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
dalam

memberikan

pemahaman

kepada

peserta

didik

tentang

Perkembangbiakan pada Hewan dan Tumbuhan. 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 yang dapat
diterapkan 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 perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan, soal-soal

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.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan, sekaligus mendorong peserta
didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Unit Perkembangbikan pada Hewan dan Tumbuhan yang dikembangkan pada
bahan

bacaan

terdiri

atas

Perkembangbiakan

pada

Hewan,

dan

Perkembangbiakan pada Tumbuhan. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan
LKPD. 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 VI.
Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi.
Target kompetensi dijadikan patokan penguasaan kompetensi oleh peserta
didik. Kompetensi dasar dan target kompetensi dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar

KD PENGETAHUAN
3.1 Membandingkan cara
perkembangbiakan
tumbuhan dan hewan

KD KETERAMPILAN
4.1 Menyajikan karya tentang
perkembangangbiakan
tumbuhan

Target KD

Kelas

1. Membandingkan cara VI
perkembangbiakan
tumbuhan
2. Membandingkan cara
perkembangbiakan
hewan
Menyajikan karya
tentang
perkembangangbiakan
tumbuhan

VI

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.1.1. Menyebutkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan
3.1.2. Mengidentifikasi tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif
3.1.3. Mengidentifikasi tumbuhan yang berkembangbiak secara vegetatif
3.1.4. Menyebutkan cara perkembangbiakan pada hewan
3.1.5. Mengidentifikasi hewan yang berkembangbiak secara ovivar
3.1.6. Mengidentifikasi hewan yang berkembangbiak secara vivipar
3.1.7. Mengidentifikasi hewan yang berkembang biak secara ovovivivar
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Indikator Kunci
3.1.8. Membandingkan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada
tumbuhan
3.1.9. Membandingkan

cara

perkembangbiakan

ovivar,

vivivar,

dan

ovovivivar pada hewan
Indikator Pengayaan
3.1.10. Mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiaknnya
3.1.11. Mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbikan
Indikator Pendukung
4.2.1 Mengamati cara perkembangbikan pada tumbuhan
4.2.2 Mengamati cara perkembangbikan pada hewan
Indikator Kunci
4.2.3. Menyajikan cara perkembang biakan generatif pada tumbuhan dalam
bentuk mind map
4.2.4. Menyajikan cara perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan dalam
bentuk mind map
Indikator Pengayaan
4.2.5. Mempraktikkan pelestarian tumbuhan secara vegetatif
4.2.6. Mebuat poster tentang pelestarian tumbuhan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Perkembangbiakan pada tumbuhan
Pernahkah kamu memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang terdapat disekitar
mu? Apakah pernah terfikirkan oleh mu kenapa tumbuhan disekitarmu bisa
bertambah banyak?. Mari cari tahu melalui kisah petani jagung yang baik hati
berikut.

KISAH PETANI JAGUNG YANG BAIK
Di sebuah pedesaan, tempat di mana tanah yang sangat subur
dapat menumbuhkan tunas-tunas jagung, ada seorang petani
yang berhasil memenangkan kontes pertanian selama
bertahun-tahun. Hal ini menarik perhatian seorang wartawan,
karena di desa itu ada puluhan petani yang juga memiliki kebun
jagung.
Untuk mengungkap rahasia kemenangan selama bertahuntahun itu, sang wartawan mengunjungi sang petani untuk
wawancara singkat.
"Apakah Anda memiliki rahasia khusus untuk memenangkan
kontes hasil panen jagung terbaik setiap tahun?" tanya sang
wartawan.
Petani yang tampak bersahaja itu tersenyum lalu menjawab,
"Saya tidak punya rahasia khusus, karena bibit jagung milik
saya yang memenangkan kontes, pada akhirnya selalu saya
bagi-bagikan pada petani lain, karena itu adalah bibit jagung
terbaik."
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Sang wartawan tampak bingung, berarti semua petani memiliki
bibit

jagung

yang

sama-sama

baik.

"Mengapa

Anda

membagikan bibit jagung terbaik? Bukankah semua petani di
desa ini mengikuti kontes yang sama, Anda tak takut kalah?"
Sang petani terkekeh pelan, "Aku sama sekali tidak memikirkan
menang ataupun kalah, anak muda. Kau harus tahu bahwa
angin dapat menerbangkan serbuk sari bunga-bunga jagung
dan terbang dari satu ladang ke ladang yang lain. Bila ada
serbuk sari tanaman jagung dengan bibit yang buruk terbang
ke ladang jagungku, itu akan menurunkan kualitas jagung saya
dan juga seluruh hasil jagung penduduk desa ini. Saya ingin
mendapat hasil jagung terbaik, karena itulah saya menolong
tetangga saya untuk mendapat bibit jagung yang baik pula."
Itulah gambaran seorang petani jagung yang bijak dan dapat
kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin
mencapai keberhasilan dalam hidup, maka menolong orangorang yang dekat dengan kita menjadi awal langkah sukses
Sumber: https://www.pioneer.com/web/site/indonesia/BeritaUmum/Kisah-Petani-Jagung-Yang-Baik

Dalam cerita di atas terdapat sebuah proses perkembangbiakan jagung yaitu
melalui proses terbangnya serbuk sari yang dibawakan oleh angin. Perhatikan
gambar berikut.
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Gambar 1. Proses Perkembangbiakan pada Jagung
Sumber : Buku siswa tema 1

Seorang petani jagung, memulai pembiakan tanamannya dengan menanam
biji jagung. Setelah tiga sampai empat hari bakal tanaman akan muncul di
permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Tiga
hingga tiga setengah bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah
jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga.
Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada
helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa
angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan
jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung
yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan.
Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga
menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke
waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna
kecokelatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung
tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian
yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung.
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B. Perkembangbiakan pada Hewan
Sama hal nya dengan tumbuhan, hewan juga memiliki cara untuk berkembang
biak . perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 2. Perkembangbiakan pada Ayam
Sumber : https://bogor.net/2017/03/manfaat-dibaliknikmatnya-daging-ayam/

Ayam adalah hewan yang sering dijadikan peliharaan oleh manusia. Ayam
dikembangbiakkan oleh manusia untuk dimanfaatkan daging dan telurnya.
Berhubungan dengan perkembangbiakan, maka telur menjadi salah satu
caranya. Awalnya didalam tubuh ayam akan mengalami fertilisasi yang
nantinya akan menghasilkan telur. Telur dimiliki oleh ayam betina . ayam
dapat mengahsilkan lebih dari 1 telur setiap hari. Agar ayam betina dapat
menghasilkan telur, maka diperlukan setidak-tidaknya 1 ekor ayam jantan.
Telur yang sudah dikeluar dari tubuh ayam, agar dapat dibiakkkan maka telur
harus dieram terlebih dahulu. Lama pengeraman lebih kurang 20 hari dan
akhirnya akan menetas menghasilkan anak ayam. Seorang peternak harus
mengetahui

bagaimana

dipeliharanya.
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SOAL-SOAL UN/USBN
Berikut ini contoh soal-soal UN/USBN terkait dengan Perkembangbiakan pada
tumbuhan dan Hewan. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik
Perkembangbiakan pada Tumbuhan dan Hewan .
Kompetensi Dasar :
3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016 /2017
No.
1

Soal
Berikut ini gamba cara berkembangbiak yang dilakukan oleh rumput
teki.

Tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara yang sama dengan
tanaman di atas adalah....
A. ubi Jalar
B. eceng gondok
C. ketela pohon
D. bawang merah
Identifikasi
Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.1.3. Mengidentifikasi tumbuhan yang berkembangbiak
secara vegetatif

Diketahui

: Gambar rumput teki

Ditanyakan

: Tumbuhan yang berkembangbiak seperti rumput teki

Materi yang
dibutuhkan

: Cara perkembangbiakan tumbuhan
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No.

Soal

2

Berikut adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara ovipar, yaitu....
A. ayam dan sapi
B. ular dan itik
C. kerbau dan cecak
D. kuda dan kambing

Identifikasi
Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.1.5. Mengidentifikasi hewan yang berkembangbiak
secara ovivar

Diketahui
Ditanyakan

: Gambar rumput teki
: Tumbuhan yang berkembangbiak seperti rumput teki

Materi yang
dibutuhkan

: Cara perkembangbiakan tumbuhan

2. Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018
No.
Soal
8

Hewan yang berkembangbiak dengan cara membelah diri adalah....
A. Hydra dan cacing pita
B. Paramaecium dan hydra
C. Cacing pita dan amoeba
D. Amoeba dan paramecium

Identifikasi
Level
Kognitif

: Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.1.4. Menyebutkan cara perkembangbiakan pada hewan

Diketahui

: Berbagai jenis hewan

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

: Cara perkembangbiakan pada hewan
: Cara perkembangbiakan hewan dengan membelah diri
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Perkembangbiakan makhluk hidup merupakan proses terbentuknya suatu
individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya.
Makhluk hidup berkembangbiak untuk mempertahankan jenisnya supaya
tidak mengalami kepunahan. Tumbuhan dan hewan memiliki cara
perkembangbiakan yang berbeda. Untuk mengetahui lebih jelas tentang
perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, aktivitas-aktivitas pembelajaran di
bawah ini akan membantu agar lebih mudah memahaminya.
Aktivitas 1. Megidentifikasi perkembangbiakan pada tumbuhan
a. Tema
Materi terkait Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan dipelajari pada
tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup dengan tiga sub tema yaitu sub tema 1
Tumbuhan Sahabatku, sub tema 2 Hewan Sahabatku, dan Sub tema 3 Ayo
Selamatkan Hewan dan Tumbuhan.
b. Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan aktifitas mengidentifikasi cara perkembangbiakan
pada tumbuhan melalui model Discovery Learning diharapkan peserta
didik mampu :
1. Mengidentifikasi tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif dan
vegetatif
2. Membandingkan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada
tumbuhan
3. Menyajikan cara perkembang biakan generatif dan vegetatif pada
tumbuhan dalam bentuk mind map
4. Membuat poster tentang pelestarian tumbuhan
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c. Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
Waktu yang dibutuhka untuk melakukan kegiatan ini lebih kurang 6 x
35 menit.
d. Kegiatan pembelajaran
1. Membentuk peserta didik dalam beberapa kelompok.
2. Menyajikan

video proses pekembangbiakan generatif pada

tumbuhan “Proses Penyerbukan pada tumbuhan ” peserta didik
mengamati video. Berdasarkan

video peserta didik berdikusi

dengan teman satu kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut
:
a) Jelaskan pengertian perkembangbiakan generatif
b) Jelaskan proses perkembangbikan generatif
c) Jelaskan manfaat perkembangbiakan generatif
Peserta didik menuangkan jawaban dalam bentuk mind map pada
LKPD 1. Perkembangbiakan generatif. Hasil kerja peserta didik
dipajang dan setiap kelompok melakukan kegiatan windoshoping.
Hasil windoshopin dipresentasikan di depan kelas.
3. Menyajikan potongan gambar berbagai macam tumbuh-tumbuhan.
Peserta didik mengidentifikasi tumbuhan yang berkembangbiak
secara generatif . Peserta didik menempelkan gambar hasil
identifikasi pada kertas plano. Setelah hasil kerja di sajikan peserta
didik dalam kelompok menjawab pertanyaan “mengapa tumbuhan
tersebut berkembangbiak secara generatif dan mempresentasi
didepan kelas. kegiatan ini menggunakan LKPD 2. Tumubuhan
yang berkembangbiak secara generatif.
4. Memberikan bacaan kepada peserta didik. Melalui diskusi
kelompok peserta didik membuat mind map yang menggambarkan
berbagai macam jenis perkembangbiakan vegetatif. Peserta didik
menukarkan hasil kerja dengan kelompok lainnya. Dan setiap
kelompok memberi tanggapan terhadap hasil kerja kelompok.

172

Unit Pembelajaran
Perkembangbiakan pada Tumbuhan dan Hewan

Kegiatan ini menggunakan LKPD 3. Perkembangbiakan vegetatif
pada tumbuhan.
5. Mendampingi peserta didik membandingkan perkembangbiakan
pada tumbuhan menggunakan LKPD 4. Perkembangbiakan
Generatif dan Vegetatif.
6. Membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang sudah dilakukan dan merumumuskan
kesempulan.
Aktivitas 2. Mengidentifikasi Perkembangbiakan pada Hewan
a. Tema
Materi terkait Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan dipelajari pada
tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup dengan tiga sub tema yaitu sub tema 1
Tumbuhan Sahabatku, sub tema 2 Hewan Sahabatku, dan Sub tema 3 Ayo
Selamatkan Hewan dan Tumbuhan.
b. Tujuan Aktivitas
Setelah melakukan aktifitas mengidentifikasi cara perkembangbiakan
pada Hewan melalui model Discovery Learning diharapkan peserta didik
mampu :
1. Mengidentifikasi hewan yang berkembangbiak secara ovivar, vivipar,
dan ovovivipar.
2. Membandingkan perkembangbiakan pada hewan.
3. Menyajikan cara perkembang biakan hewan dalam bentuk mind map.
c. Estimasi Waktu
Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini lebih kurang 4 x
35 menit.
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d. Kegiatan Pembelajaran
1. Menyajikan teks bacaan dan gambar tentang kekayaan alam
Indonesia. Peserta didik membaca teks dan mengamati gambar
pada teks. Peserta didik berdiskusi kelompok tentang cara
perkembangbiakan pada hewan pada teks menggunakan LKPD
5. Perkembangbiakan hewan dan bahan bacaan yang sudah
disiapkan .
Kekayaan Alam Indonesia
Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia
Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga
gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya
harus menyediakan makanan khusus untuk gajah.
Indonesia

dikaruniai

luas

wilayah

lautan

lebih

besar

dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8
juta km2. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi
perikanan yang cukup besar salah satunya ikan tuna. Ikan tuna
adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain,
seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita?
Burung Takur Dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk
hewan yang dilindungi negara.
Selain hewan di atas banyak lagi hewan-hewan lainya yang ada
dilingkungan kita yang memiliki perkembangbiakan yang
berbeda-beda seperti katak, kucing, kambing, kadal dan hiu.
Sumber : Buku Temati Tema 1 Kelas 6
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2. Membimbing

peserta

didik

menyelesaikan

LKPD

5.

Perkembangbiaka hewan.
3. Membimbing pesertadidik berdiskusi untuk membandingkan
perkemabangbiakan pada hewan dengan menggunakan LKPD 6.
Perkembangbiakan ovivar, vivivar dan ovovivivar.
4. Membimbing

peserta

didik

merefleksi

pembelajaran

merumuskan kesimpulan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1.
Perkembangbiakan Hewan
Tujuan

: Melalui kegiatan mengamati tanyangan video
Peserta didik dapat mengidentifikasi
perkembangbiakan secara generatif pada
tumbuhan

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: 1. Selamatkan Makhluk Hidup

Petunjuk Kerja

:

1. Amatilah tayangan video yang disajikan oleh guru
2. Diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut
ini.
a. Jelaskan perkembangbikan generatif pada tumbuhan
b. Jelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan
c. Jelaskan manfaat perkembangbikan generatif pada tumbuhan
3. Tuangkan jawaban dalam bentuk mind map
4. tempelkan mind map didinding kelas
5. Setiap anggota kelompok mengunjungi kelompok lain secara
bergiliran untuk melihat hasil kerja kelompok lain. Setiap kelompok
menyisa satu anggota kelompok yang akan memberi penjelasan
kepada kelompok lain yang berkunjung
6. Setiap kelompok menyampaikan hasil kunjungan ke kelompok lain

176

Unit Pembelajaran
Perkembangbiakan pada Tumbuhan dan Hewan

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 2.
Perkembangbiakan Generatif Pada Tumbuhan
Tujuan

: Melalui kegiatan mengamati gambar tumbuahan
peserta didik dapat Mengidentifikasi tumbuhan
yang berkembangbiak secara generatif.

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: 1. Selamatkan Makhluk Hidup

Petunjuk Kerja

:

1. Ambil salah satu amplop yang berisi potongan tumbuh-tumbuhan
yang sudah disiapkan oleh fasilitator
2. Identifikasi tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif melalui
kegiatan diskusi dalam kelompok
3. Tempel hasil identifikasi pada kertas plano
4. Jawablah pertanyaan “Mengapa tumbuh-tumuhan tersebut termasuk
dalam perkembangbikan secara generatif”
5. Presentasikan hasil kerja di depan kelas
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 3
Perkembangbiakan Vegetatif
Tujuan

: Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat
Mengidentifikasi tumbuhan yang berkembangbiak
secara vegetatif

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: 1. Selamatkan Makhluk Hidup

Petunjuk Kerja

:

1. Bacalah bahan bacaan tentang perkembangbikan vegetatif
2. Diskusikan dalam kelompok tentang perkembangbiakan vegetatif
yang sudah dibaca
3. Buatlah mind map yang menggamparkan perkembangbiakan
vegetatif
4. Setiap kelompok saling menukar mind map. Masing-masing
kelompok mengamati

dan mencermati mind map. Kemudian

memperesentasikan mind map yang sudah di amati dan memberi
tanggapan
5. Peserta memajangkan hasil karya dimind map yang sudah di amati
dan cermati oleh kelompok lain
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 4.
Perkembangbiakan Generatif dan Vegetatif
Tujuan

: Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat
Membandingkan perkembangbiakan generatif
dan vegetatif

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: 1. Selamatkan Makhluk Hidup

Petunjuk Kerja

:

1. Cermati kembali hasil diskusi kelompok sebelumnya tentang
perkembangbiakan generatif dan vegetatif
2. Jawablah pertanyaan berikut
a. Jelaskan

perbedaan

perkembangbiakan

tumbuhan

secara

generatif dan vegetatif
b. Jelaskan kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan secara
generatif dan vegetatif
3. Tulislah jawaban dalam tebel berikut
a. Perbedaan perkembangbiakan pada tumbuhan
Aspek

Perkebangbiakan
Generatif

Perkembangbikan
vegetatif

b. Kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan pada tumbuhan
Perkembangbiakan
Generatif
Vegetatif

Kelebihan

Kekurangan
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 5
Perkembangbiakan Hewan
Tujuan

: Melalui kegiatan membaca Peserta didik dapat
mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada
hewan

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: 1. Selamatkan Makhluk Hidup

Petunjuk Kerja

:

1. Bacalah bahan bacaan tentang perkembangbiakan hewan
2. Diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut
ini
a. Jelaskan perkembangbikan ovivar pada hewan
b. Jelaskan Perkembangbiakan vivivr pada hewan
c. Jelaskan perkembangbiakan ovovivivar pada hewan
3. Tuangkan jawaban dalam bentuk mind map
4. Tempelkan mind map didinding kelas
5. Setiap kelompok mepresentasikan hasil diskusi secara bergirilan di
depan kelas
6. Amatilah gambar yang dibagikan oleh guru
7. Identifikasilah hewan yang berkembang biak secara ovivar, vivivar
dan ovovivivar
8. Sajikan hasil diskusi dalam kertas plano dan presentasikan di depan
kelas
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Lembar Kerja Peserta Didik 6
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 6.
Perkembangbiakan ovivar, vivivar dan ovovivivar
Tujuan

: Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat
Membandingkan perkembangbiakan generatif
dan vegetatif

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VI / I

Tema

: 1. Selamatkan Makhluk Hidup

Petunjuk Kerja

:

1. Cermati kembali hasil diskusi kelompok sebelumnya tentang
perkembangbiakan ovivar, vivivar dan ovovivivar.
2. Bandingkan ketiga cara perkembangbiakan tersebut.
3. Tuangkan dalam tabel berikut.
Ovivar

vivivar

ovovivivar
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C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1. Perkembangbiakan pada Tumbuhan
Perkembangbikan pada tumbuhan merupakan cara yang digunakan oleh
tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Jika tumbuhan berkembangbiak
maka tumbuhan tersebut akan tetap ada, namun jika tumbuhan tidak mampu
berkembangbiak lagi maka jenis tumbuhan tersebut akan punah. Tumbuhan
dapat berkembangbiak dengan dua cara yaitu secara generatif dan vegetatif.
A. Perkemabang Biakan Generatif
Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara
menanam biji. Biji dihasilkan seterah mengalami penyerbukan. Penyerbukan
yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari (sel kelamin jantan pada
tumbuhan) ke kepala putik (sel kelamin betina pada tumbuhan). Setelah
terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju
ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke
ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi
pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel
kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan
tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga,
bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi
daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan
baru. Penyerbukan merupakan cara perkembangbiakan secara generatif.
Penyerbukan dibagi menjadi 4 macam yaitu :
1. Penyerbukan sendiri (otogami) terjadi bila serbuk sari dan putik
berasal dari bunga yang sama
2. Penyerbukan tetangga (geitonogami) terjadi bila serbuk sari dan putik
berasal dari bunga yang berbada satu pohon
3. Penyerbukan silang (alogami) terjadi bila serbuk sari dan putik
berasal dari bunga pohon lain tapi sejenis
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4. Penyerbukan bastar (hibridiasi) terjadi bila serbuk sari dan putik
berasal dari pohon lain yang berbeda jenisnya
Berikut gambar proses empat macam penyerbukan

Gambar 3. Proses Peyerbukan
Sumber : https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id

Penyerbukan terjadi dengan bantuan angin, air, dan hewan.
1. Penyerbukan dibantu oleh angin (anemogami) contoh pada
tumbuhan padi, jagung, dan gandum
2. Penyerbukan dibantu oleh air (hidrogami) contoh pada
tumbuhan air hydrila
3. Penyerbukan dibantu oleh hewan (zodiogami). Hewan yang
membantu penyerbukan antara lain serangga (kumbang, lebah,
dan kupu-kupu), burung penghisap madu (kolibri), kelelawar
4. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia contoh pada tumbuhan
vanila
B. Perkembangbiakan Vegetatif
Perkembangbiakan vegetatif merupakan cara perkembangbikana makhluk
hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif
dibagi menjadi dua yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan.
Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan vegetatif
tanpa bantuan dari manusia, sedangkan perkembangbiakan buatan
merupakan perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia.
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1. Perkembangbiakan Vegetatif Alami
Tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan berbagai
cara antara lain membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang,
umbi akar, geragih, dan tunas
Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan membelah diri biasanya
terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan yang memiliki stau sel
seperti gagang hijau.

Gambar 4. Ganggang Hijau
Sumber : https://news.okezone.com/

Tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora antara lain tumbuhan paku,
ganggang dan jamur. Tumbuhan tersebut memiliki butiran butiran halus pada
bagian tubuhnya.
Selain dengan spora tumbuhan juga bisa berkembangbiak dengan akar tinggal
(rizoma) yang merupakan batang yang tertanam dan tumbuh didalam tanah.
Contoh tumbuhan yang berkembanbiak dengan akar tinggal adalah jahe,
lengkuas, temulawak, kunyit dan rumput.
Tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbilapis seperti bawang merah,
bawang putih, bunga bakung dan bunga tulip. Pada permukaan atas dari setiap
buku (ruas), tumbuh daun yang tebal dengan satu atau dua kuncup ketiak yang
letaknya berdekatan sehingga seperti berlapis-lapis. Pada permukaan bawah
dari setiap buku, tumbuh akar serabut tepat dibawah batangnya (cakram).
Umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketiak terluar akan tumbuh
membentuk tunas yang disebut siung.
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Ubi jalar dan kentang merupak contoh tumbuhan yang berkembangbiak
dengan umbi batang. Wortel conoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan
umbi akar. Ciri umbi akar yaitu umbi tidak berbuku-buku, umbi tidak memiliki
kuncup dan daun, dan tidak mempunyai mata tunas.
Selain perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi akar, tumbuhan juga
dapat berkembangbiak dengan geragih. Geragih merupakan batang dan
tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan
yang berkembangbiak dengan geragih yaitu rumput teki, arbae, pegagang dan
semanggi. Tumbuhan juga dapar berkembangbiak dengan tunas contonya
tumbuhan pisang.
2. Perkembangbiakan Vegetatif Buatan
Perkebangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan yang
dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan meliputi cangkok,
setek, runduk, sambung dan menempel.
a. Mencangkok
Mencangkok merupakan salah satu cara untuk memperbanyak
tanaman yang memiliki sifat/karateristik yang sama dengan induknya
dengan cara menanam batang/dahan. Mencangkon dilakukan dengan
mengupas kulit batang dan membukusnya dengan tanah agar akar
pada bagian tersebut tumbuh. Tumbuhan yang dapat digunakan untuk
mencangkok adalah tumbuhan yang memiliki batang kayu. Contoh
tumbuhan yang dapar di cangkok antara lain mangga, rambutan,
nangka dan lain-lain.
Kelebihan Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok
adalah dapat menghasilkan buah dengan lebih cepat dan sifatnya sama
dengan induknya. Namun mencangkok juga memiliki kekurangan
dimana akar tumbuhan yang di cangkok kurang kuat dan umurnya
pendek.
Ada beberapa langkah dalam mencangkok
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1. Pilih salah satu dahan yang berukuran sedang, tidak terlalu muda dan
tidak terlalu besar
2. Dahan dikupas sepanjang 15 – 20 cm sampai rterlihat bagian putihnya
secara menyeluruh
3. Dahan diberikan lapisan tanah berhumus secukupnya
4. Dahan dengan lapisan tanah dibungkus dengan plastik atau sabut
kelapa supaya tanah tidak terlepas dari dahan
5. Apabila setelah 10 sampai 20 hari daun pada dahan tersebut tidak layu
dan tumbuh akar yang cukup maka dahan tersebut dapat dipotong
6. Potongan dahan dapat ditanam di pot ataupun di tanah

Gambar 5. Mencangkok

b. Setek
Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara
memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah agar
dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat tumbuhan yang di stek
adalah bagian tumbuhan yang memiliki mata tunas. Ada dua macam setek
yaitu setek batang dan stek daun. Setek batang contohnya pada ketela
pohon, mawar dan sirih, sedangkan setek daun contohnya pada cocor
bebek, begonia dan serirejeki.
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Gambar 6. Setek Batang dan Setek Daun
Sumeber : http://bumikaktus.blogspot.com/2018/02/setek-cangkok-danokulasi.html

c. Runduk
Proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan
bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Jadi, batang
tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembangbiak. Dari
ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi
tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara
merunduk melati, arbei, mawar dan lain-lain.

Gambar 7. Runduk

d. Sambung
Sambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua
tanaman yang sejenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru
dengan mutu baik dan akar kuat. Batang atas dan batang bawah itu
berasal dari dua tumbuhan berbeda. Batang bawah diperoleh dari
semaian biji dengan akar kuat kemudian disambung dengan batang
atas dari tumbuhan yang memiliki sifat (buah) yang baik.
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Sambungan dapat dilakukan dengan menggunakan tali plastik atau
tali rafia.

Gambar 8. Menyambung Tumbuhan
Sumber : https://m.utakatikotak.com

e. Menempel (Okulasi)
Menempel

adalah

cara

perkembangbikaan

tanaman

dengan

menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi
berbeda sifat misalnya mangga manalagi dengan mangga arum manis.
Tujuan utamanya adalah mendapatkan tanaman baru dengan sifat
unggul dari dua (atau lebih) tumbuhan berbeda. Cabang yang baru akan
memiliki sifat dari kedua tanaman. Tanaman yang terbentuk dari hasil
okulasi ini mempu-nyai sifat yang lebih baik dari tanaman induk karena
biasanya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman

Gambar 9.Proses Menempel

Sumber : https://m.utakatikotak.com

Berdasarkan gambar diatas proses menempel secara rinci sebagai
berikut :
a. Pilihlah tumbuhan yang akan ditempel kemudian iris kulit batang
dengan pisau yang tajam
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b. Pilih tumbuhan yang sejenis lainnya, iris kulit batang yang memiliki
mata tunas sebesar irisan batang tumbuhan yang akan ditempel
c. Tempelkan irisan yang memiliki mata tunas pada batang tumbuhan
yang akan ditempelkan ikat dengan tali agar tempelan tidak lepas
d. Setelah tumbuh mata tunas potong bagian atas batang.

Bahan Bacaan 2. Perkembangbiakan pada Hewan
Hewan berkembangbiak dengan 3 cara yaitu melahirkan (vivipar), bertelur
(ovovar) dan bertelur melahirkan (ovovivipar).
e. Berkembangbiak dengan melahirkan (vivipar)
Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Adapun Ciri-ciri
hewan vivipar atau hewan yang melahirkan anaknya
1) anaknya tumbuh di dalam rahim induk betina (masa kehamilan).
2) Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali
pusat atau plasenta.
3) Pertumbuhan janin relatif lambat.
4) Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk.
5) Mempunyai daun telinga.
6) Induk betina menyusui anaknya.
Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan
melahirkan antara lain kuda, beruang, paus, lumba-lumba, kambing,
gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelewar, sapi, dan sebagainya.
f. Berkembangbiak dengan bertelur (ovivar)
1) Ovipar adalah hewan yang meletakan telur di luar tubuh induk
betinanya. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan
embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan
dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi
dengan kuning telur (yolk). Kuning telur digunakan sebagai
cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah
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tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu
baru. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
a. Janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur
bercangkang.
b. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang
tersimpan dalam telur.
c. Janin tumbuh relatif cepat.
d. Bentuk tubuh anak umumya sama dengan bentuk tubuh
induknya.
e. Tidak mempunyai daun telinga.
f. Tidak mempuyai kelenjar susu.
g.

Tidak menyusui anaknya.

Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, penyu, ular,
katak, kupu-kupu, burung, ikan dan sebagainya
g. Berkembangbiak dengan bertelur-melahirkan (ovivivivar)
Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas
di dalam tubuh induk betina kemudian anaknya keluar dari tubuh
induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelurmelahirkan atau ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi
pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan
yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk. Akan tetapi, makanan
berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah
tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya.
Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, paus, ikan pari, beberapa
jenis ular dan ikan hiu.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Bagian ini memuat contoh soal-soal tentang Perkembangbiakan Hewan dan
Tumbuhan yang muncul di 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 materi 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
Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuh-tumbuhan merupakan topik yang
muncul pada soal USBN tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER
UN, topik ini termasuk kurang berhasil di jawab oleh peserta didik
dilingkungan

nasional.

Berikut

ini

pembahasan

soal-soal

topik

perkembangbiakan hewan dan tumbuhan
Soal USBN 2016/2017
1. Berikut ini gamba cara berkembangbiak yang dilakukan oleh rumput teki.

Tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara yang sama dengan
tanaman di atas adalah....
A. ubi Jalar
B. eceng gondok
C. ketela pohon
D. bawang merah

191

Kunci Jawaban : B
Eceng gondok merupakankan tumbuhan yang berkembangbiak secara
vegetatif yaitu geragih yaitu batang yang tumbuh mendatar dipermukaan
tanah
2. Berikut adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara ovipar, yaitu....
A. ayam dan sapi
B. ular dan itik
C. kerbau dan cecak
D. kuda dan kambing
Kunci Jawaban : B
Ovipar merupakan salah cara perkembangbiakan pada hewan dengan
bertelur. Ular dan itik berkembangbiak dengan bertelur dimana telur.
Soal USBN Tahun 2017/2018
1. Hewan yang berkembangbiak dengan cara membelah diri adalah....
A. Hydra dan cacing pita
B. Paramaecium dan hydra
C. Cacing pita dan amoeba
D. Amoeba dan paramecium
Kunci Jawaban : D
Selain dengan bertelur, melahirkan, hewan juga dapat berkembangbiak
dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah
diri terjadi pada hewan satu sel. Contoh Amoeba dan paramecium

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:
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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. 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
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KISI-KISI UJUAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)

No Kompetensi yang
diuji
1. Membandingkan
perkembangbiakan
generatif
dan
vegetatif
pada
tumbuhan

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: IPA

Alokasi Waktu

:

Jumlah Soal

:

Tahun Pelajaran

:

Lingkup Materi

menit

Materi

No Level
kognitif
Perkembangbiakan Perkembangbiakan Disajikan pernyataan tentang 1
L3
tumbuhan
dan generatif
dan berkembangbiak generatif dan
Hewan
vegetatif
vegetatif . Peserta didik dapat
menentukan kelebihan dari
cara
perkembangbiakan
generatif dan vegetatif pada
tumbuhan

Membandingkan
Perkembangbiakan Perkembangbiakan
perkembangbiakan tumbuhan
dan ovipar, vivivar, dan
ovivar, vivipar, dan Hewan
Ovovivivar
ovovivivar

Indikator soal
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Disajikan
gambar 1
berkembangbiak
secara
ovipar, vivivar dan ovovivivar.
Peserta
didik
dapat
membandingkan tiga cara
perkembangbiakan
pada
hewan

Bentuk
Soal
Pilihan
Ganda

Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

2.

Jenis Sekolah
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1.
Membandingkan
cara
perkembangbiaka
n tumbuhan dan
hewan

: SD
: VI
: IPA
Buku
Sumber :
Nomor
Soal
1

LINGKUP MATERI
Perkembangbiaka
n hewan dan
tumbuhan
Kunci
Jawaban
B

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penal
V
Aplikasi
Pemahaman
aran
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan pernyataan berikut
1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran
yang kuat
2. Masa muda tanaman relatif pendek
3. Biaya yang dikeluarkan relatif murah
4. Tanaman lebih cepat menghasilkan
5. Sifat baik pada induk dapat diturunkan
6. Umur tanaman akan lebih lama
Pernyataan yang tepat untuk tumbuhan yang
berkembangbiak dengan cara generatif dan vegetatif
adalah....
Generatif
Vegetatif
A
1, 2, 3
4, 5, 6
B
1, 3, 6
2, 4, 5
C
2,3,4
3,5, 6
D
2, 5, 6
1,3,4

MATERI
Perkembangbiaka
n generatif dan
vegetatif

INDIKATOR SOAL
Disajikan
teks
pendek tentang
berkembangbiak
generatif
dan
vegetatif . Peserta
didik
dapat
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menentukan
kelebihan
dari
cara
perkembangbiaka
n generatif dan
vegetatif
pada
tumbuhan
Pembahasan :
Kelebihan Perkembangbiakan Generatif
 Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat.
 Biaya yang dikeluarkan relatif murah.
 Umur tanaman akan lebih lama.
Kelebihan Perkembangbiakan vegetatif
 Masa muda tanaman relatif pendek
 Tanaman lebih cepat bereproduksi.
 Dapat diterapkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji.
 Sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan.
 Dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem
perakaran yang dangkal.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1.
Membandingkan
cara
perkembangbiak
an tumbuhan
dan hewan

: SD
: VI
: IPA
Buku
Sumber :
Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI
Perkembangbiak
an hewan dan
tumbuhan

c.
Kunci
Jawaban

A

MATERI
Perkembangbiak
an
ovipar,
vivipar,
dan
ovovivivar
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar
berkembangbiak
secara
ovipar,
vivivar
dan
ovovivivar.
Peserta
didik

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penala
V
Aplikasi
Pemahaman
ran
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar dan pernyataan berikut berikut !

b.

a.

Pernyataan yang tepat untuk tiga hewan diatas secara
berurut adalah....
A. Perkembangbiakan secara kawin, janin tumbuh diluar
tubuh induk ,tidak memiliki kelenjar susu, janin
tumbuh dalam rahim induk betina, mempunyai
kelenjar susu dan menyusui anaknya, janin tumbuh
dalam telur dan menetas dalam tubuh induknya,
setelah pembuahan terjadilah telur
B. Perkembangbiakan secara kawin, janin tumbuh dalam
rahim induk betina, mempunyai kelenjar susu dan
menyusui anaknya, janin tumbuh dalam telur dan
menetas dalam tubuh induknya, setelah pembuahan
terjadilah telur, janin tumbuh diluar tubuh induk ,tidak
memiliki kelenjar susu
C. Perkembangbiakan secara kawin, janin tumbuh dalam
telur dan menetas dalam tubuh induknya, setelah
pembuahan terjadilah telur, janin tumbuh dalam
rahim induk betina, mempunyai kelenjar susu dan
menyusui anaknya, janin tumbuh diluar tubuh induk
,tidak memiliki kelenjar susu
D. Perkembangbiakan secara kawin, janin tumbuh diluar
tubuh induk ,tidak memiliki kelenjar susu, janin
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dapat
membandingkan
tiga
cara
perkembangbiak
an pada hewan

tumbuh dalam telur dan menetas dalam tubuh
induknya, setelah pembuahan terjadilah telur, janin
tumbuh dalam rahim induk betina, mempunyai
kelenjar susu dan menyusui anaknya

Pembahasan :
Ciri perkembangbiakan vivipar : Pembuahan membutuhkan induk jantan dan
betina, Perkembangbiakan menghasilkan individu baru, Perkembangbiakan secara
kawin yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin (jantan dan betina), Sifat individu
baru (turunan) sama dengan induknya, Janin tumbuh di dalam rahim induk betina
(masa kehamilan), Janin memperoleh makanan dari induknya, Pertumbuhan janin
relatif lambat, Mempunyai daun telinga, Mempunyai kelenjar susu dan menyusui
anaknya, Biasanya tubuh ditumbuhi rambut, Telur ada di dalam tubuh induk.
Ciri Perkmebangbiakan ovivar : Pembuahan membutuhkan induk jantan dan
betina, Perkembangbiakan menghasilkan individu baru, Perkembangbiakan secara
kawin yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin (jantan dan betina), Sifat individu
baru (turunan) sama dengan induknya, Pembuahan terjadi di dalam induk dan di luar
induk (ikan dan katak), Janin tumbuh di luar tubuh induk yaitu dalam telur, Janin
memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur, Janin
tumbuh relatif cepat, Tidak mempunyai daun telinga dan tubuh ditumbuhi bulu,
Tidak mempuyai kelenjar susu, Umumnya tidak mengandung, tetapi mengerami
telurnya hingga menetas.
Ciri Perkembangbiakan ovovivivar : Pembuahan membutuhkan induk jantan dan
betina, Perkembangbiakan menghasilkan individu baru, Perkembangbiakan secara
kawin yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin (jantan dan betina), Sifat individu
baru (turunan) sama dengan induknya, Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak
menyusui anaknya (kecuali Platypus), Setelah pembuahan terjadilah telur, Makanan
diperoleh embrio berasal dari dalam telur bukan dari tubuh induknya, Zigot tumbuh
menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya, Anak keluar
dengan proses dilahirkan.
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KESIMPULAN
Unitini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.1. Membandingkan cara
perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dan 4.1 Menyajikan karya tentang
perkembangangbiakan tumbuhan di kelas VI. Berdasarkan KD pengetahuan
dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu mencapai level
analisis (C4).

Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara melatihkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD
keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini
berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik
untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya tentang
perkembangbiakan tumbuhan.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan menggunakan
model discovery learning dan pembelajaran saintifik. Seperti telah diketahui,
kedua 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

yang

dikembangkan

pada

unitpertumbuhan

dan

perkembangan manusia terdiri atas: 1) perkembangbiakan pada hewan; dan
2) perkembangbiakan pada tumbuhan
Subtopik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
subtopik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan
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bagaimana perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang dapat diaplikasi
dalam kehidupnnya .
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes USBN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih dalam taraf
level kogintif mulai dari C1. Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memhami subtopik ini dengan baik agar siap mengahadapi UN.
Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik
ini pada tingkat level berpikir yang 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 unitini, 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 Subunit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

4

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
Jumlah Total

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

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

Umpan Balik

< 70

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unitini 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 MGMP untuk
membelajarkan unitini.
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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 masingmasing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit ini
dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh
Saudara bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) di KKG wilayah masing-masing. Saudara bersama guru-guru
lainnya perlu mengkaji dengan baik semua komponen unit pembelajaran yang
disajikan sehingga dapat memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas.
Selain itu, saudara dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin
dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran untuk
mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas pembelajaran
menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah diimplementasikan. Selain itu,
Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal tes dan instumen penilaian lainnya
yang berorientasi HOTS dengan mengacu pada contoh yang disajikan. Dalam
melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat memenuhi
kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan yang terdapat
dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam 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 unit-unit ini, Saudara perlu terus merefleksikan dan
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mengevaluasi

keefektifan,

keberhasilan

serta

permasalahannya.

Permasalahanpermasalahan 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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