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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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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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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik pengukuran. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pengukuran di kehidupan sehari-hari, soal-soal
tes UN topik ini di tiga tahun terakhir atau lebih sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik menerapkan konsep pengukuran
berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku), melakukan
percobaannya pengukuran besaran, sekaligus mendorong peserta didik
mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik pengukuran yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
subtopik Pengertian pengukuran, besaran dan satuan, konversi satuan dalam
SI, besaran pokok, besaran turunan, alat ukur besaran dan penggunaan alat
ukur besaran. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan lima buah LKPD, yaitu 1)
Pengukuran Baku dan Tak Baku; 2) Penggunaan Timbangan; 3) Ampermeter;
4) Jangka Sorong; dan 5) Mikrometer Sekrup. LKPD yang dikembangkan
secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di kelas.

16

Unit Pembelajaran
Pengukuran

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VII. 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 dan Target Kompetensi
KOMPETENSI DASAR

TARGET KOMPETENSI

3.1 Menerapkan konsep pengukuran Menerapkan
berbagai
menggunakan

besaran
satuan

konsep

pengukuran

dengan berbagai besaran dengan menggunakan
standar satuan standar (baku)

(baku)
4.1. Menyajikan data hasil pengukuran Menyajikan

data

hasil

pengukuran

dengan alat ukur yang sesuai pada dengan alat ukur yang sesuai pada diri
diri sendiri, makhluk hidup lain, sendiri, makhluk hidup lain, dan bendadan benda-benda di sekitar dengan benda di sekitar dengan menggunakan
menggunakan satuan tak baku dan satuan tak baku dan satuan baku
satuan baku

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1 di kelas VII di kembangkan menjadi
indikator untuk ranah pengetahuan dan indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi kedalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator kunci. Berikut ini
rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi 3.1 dan 4.1 di kelas
VII.
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
3.1.1 Membedakan besaran dan 4.1.1 Mengikuti cara pengukuran
bukan besaran
besaran dengan alat ukur yang
sesuai
3.1.2 Menjelaskan
pengertian 4.1.2 Mematuhi langkah prosedur
pengukuran besaran
pengukuran dengan alat ukur
yang sesuai
3.1.3 Membandingkan satuan baku
dan tidak baku
3.1.4 Mengkonversi satuan dalam SI
(Sistem Internasional)
3.1.5 Membedakan
pengertian
besaran pokok dan turunan
3.1.6 Mengidentifikasi
macammacam besaran pokok beserta
satuannya.
3.1.7 Mengidentifikasi
macammacam besaran turunan beserta
satuannya.
Indikator Kunci
3.1.8 Menerapkan
alat
ukur 4.1.3 Mendemonstrasikan pengukuran
pengukuran dengan satuan
besaran dengan alat ukur yang
baku
sesuai
3.1.9 Menentukan
pengukuran 4.1.4 Menyajikan hasil pengukuran
besaran pokok dengan benar
besaran
3.1.10 Mengukur besaran dengan
aturan yang benar
Indikator Pengayaan
3.1.11 Menganalis alat ukur besaran 4.1.5 Menyempurnakan
melakukan
yang sesuai
pengukuran
sesuai
dengan
prosedurnya
3.1.12 Menganalisis
prosedur
pengukuran berbagai besaran
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Pengukuran dalam dunia nyata diterapkan salah satunya pada timbangan
pasar dan pembuatan kunci cadangan atau duplikat.
Anak timbangan merupakan sebuah perangkat timbangan berupa batu
timbangan yang terbuat dari logam dengan berbagai macam kapasitas mulai
dari kapasitas 50 g, 100 g, 250 g, 500 g dan seterusnya. Biasanya anak
timbangan ini atau biasa dikenal dengan batu timbangan digunakan pada
timbangan di pasar-pasar tradisional.

Gambar 1 Anak Timbangan

Sumber: www.timbanganindonesia.com

Penggunaan anak timbangan seperti pada gambar 1 (a) digunakan dengan
timbangan pasar/timbangan bebek dengan posisi setimbang 1 (b).

(a)

(b)

Gambar 2 Penggunaan Timbangan dan Anak Timbangan

Sumber: http://garasiopa.com/category/timbangan/ dan www.tokopedia.com
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Saat hendak masuk ke rumah, pintu rumah terkunci dan kunci untuk
membukanya lupa tempat menyimpan kunci tersebut atau mungkin kunci
tersebut hilang.

Gambar 3 Bermacam Kunci Rumah
Sumber: www.otakku.com

Untuk menghindari hal tersebut perlu membuat kunci cadangan atau duplikat.
Pembuatan kunci

cadangan atau

duplikat

salah satunya

menggunakan jangka sorong seperti pada gambar 4.

Gambar 4 Tukang Kunci

Sumber: https://maskurmambang.com/
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Berikut ini contoh soal-soal UN topik Pengukuran pada kompetensi 3.1
Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan
satuan standar (baku) (Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018). Soal-soal ini
disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Pengukuran.
1. Contoh soal UN 2017
No.

Soal

1

Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang pensil seperti gambar di
bawah ini.

Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah ….
A.
B.
C.
D.

Pensil I: 3,9 cm
Pensil II: 3 cm
Pensil III: 5,7 cm
Pensil IV: 6,6 cm

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.1. 9 Menentukan pengukuran besaran pokok dengan benar.

Diketahui

:

Sebuah penggaris yang dijadikan sebagai alat ukur untuk
menentukan panjang dari 4 pensil.
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No.

Soal

Ditanyakan

:

Menentukan besaran panjang yang benar.

Materi yang
dibutuhkan

:

Pengukuran panjang.

2. Contoh soal UN 2016
No.
2

Soal
Perhatikan gambar berikut!
Sekolah taruna bakti mengadakan lomba lari jarak jauh. Waktu tercepat yang
dicapai oleh salah satu siswa untuk menempuh jarak tersebut ditunjukkan
oleh stopwach. Waktu tempuh siswa tersebut adalah ….

Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah ….
A.
B.
C.
D.

725 sekon
775 sekon
1.475 sekon
1.525 sekon

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.1. 9 Menentukan pengukuran besaran pokok dengan benar

Diketahui

:

Sebuah stopwach mencatat hasil pertandingan

Ditanyakan

:

Menentukan waktu tempuh lari jarak jauh
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No.

Soal

Materi yang
dibutuhkan

:

Pengukuran waktu

Contoh soal UN 2014
No.
3

Soal
Perhatikan gambar neraca/timbangan berikut!
Agar neraca dapat seimbang, maka di sebelah kanan perlu ditambahkan anak
timbangan sebesar adalah ….

A.
B.
C.
D.

200 gram
700 gram
800 gram
1.500 gram

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.1.9 Menentukan pengukuran besaran pokok dengan benar

Diketahui

:

Massa benda yang ada di sebelah kanan bila dijumlahkan
didapat hasil 700 gram dan di sebelah kiri 1500 gram

Ditanyakan

:

Menentukan massa timbangan di sebelah kiri dalam satuan gram

Materi yang
dibutuhkan

:

1. Konversi satuan dalam SI
2. Pengukuran Massa
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Contoh soal UN 2010
No.
4

Soal
Perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa seperti
gambar di samping!
Besar massa benda P adalah ….

A.
B.
C.
D.

0,115 kg
1,15 kg
11,5 kg
115,0 kg

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Pengetahuan dan Pemahaman

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.1.4 Mengkonversi satuan dalam SI (Sistem Internasional)

Diketahui

:

Massa benda yang ada di sebelah kanan bila dijumlahkan
didapat hasil 1150 gram

Ditanyakan

:

Menentukan massa timbangan di sebelah kiri dalam satuan kg

Materi yang
dibutuhkan

:

Konversi satuan dalam SI
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
pengukuran.
Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan
transaksi ekonomi yaitu membeli atau menjual barang. Dalam melakukan jual
beli tersebut biasanya digunakan timbangan, yang biasa disebut dengan
timbangan pasar. Kegunaan timbangan pasar (timbangan manual) yaitu untuk
menimbang dagangan pasar sesuai dengan beratnya timbangan pasar dengan
bandul atau biasa di sebut timbangan bebek memilki wadah timbangan yang
menyerupai kepala bebek yang berfungsi sebagai tempat meletakkan barang
yang akan di timbang, tubuh timbangan di gunakan untuk melihat barang yang
di timbang sudah pas atau belum, dan bandul timbangan digunakan sebagai
menentu beberapa berat barang yang akan di timbang.
Pada aktivitas pembelajaran pertemuan ke-1 ini mempelajari tentang konsep
pengukuran dan juga cara menggunakan timbangan dan amperemeter dengan
benar.
Pada

aktivitas

pembelajaran

pertemuan

ke-2

mempelajari

tentang

penggunaan alat ukur besaran berupa jangka sorong dan mikrometer sekrup.
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1
Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.1.1 sampai
3.1.10. Pertemuan ke-1 ini menggunakan pembelajaran Discovery Learning
dengan

sintak

1)

pemberian

rangsangan

(stimulation);

2)

pernyataan/identifikasi masalah (Problem statement); 3) Pengumpulan Data
(Data collection); 4) Pengolahan Data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification); 6) menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization), (Aryana,
dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 5 X 40 menit.
1. Mengidentifikasi Pengertian Besaran, Pengukuran dan Satuan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Memahami konsep pengukuran;
b. Menjelaskan besaran dan satuan;
c. Membedakan satuan baku dan tidak baku;
d. Mengidentifikasi satuan dalam SI;
e. Membedakan besaran pokok dan besaran turunan;
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 Menit (2 X 40 menit).
(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT pengukuran

3.

Bahan bacaan yang relevan

4.

Penggaris

5.

Meteran
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Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Membagikan kartu diskusi pengukuran
c. Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan pengukuran:

1. Menuliskan hasil diskusi pada kertas plano/lembar kegiatan.
2. Mengindentifikasi hasil dengan menggunakan tabel berikut:
No.

Pertanyaan

1.

Besaran

2.

Bukan Besaran

3.

Pengukuran

4.

Satuan Baku

5.

Satuan Tidak Baku

6.

Satuan internasional

7.

Besaran pokok

8.

Besaran turunan

Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
Segala sesuatu yang dapat diukur
dengan alat ukur standar.
Sesuatu yang tidak mempunyai alat
ukurnya yang standar.
membandingkan suatu besaran dengan
sebuah satuan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Satuan-satuan
telah
diakui
dan
ditetapkan secara internasional. Satuan
baku tersebut dikenal dengan Sistem
Internasional (International System of
Units).
Satuan yang tidak ditetapkan sebagai
satuan pengukuran secara umum/
secara ilmiah, satun tidak baku tidak
dapat digunakan untuk memeriksa
ketepatan
suatu,
yang
apabila
digunakan oleh orang-orang yang
berbeda, bisa menghasilkan hasil
pengukuran yang berbeda.
disingkat SI adalah satuan yang diakui
penggunaannya secara internasional
serta memiliki standar yang sudah baku.
besaran
yang
satuannya
telah
ditetapkan terlebih dahulu
besaran yang satuannya diturunkan
dari satuan-satuan besaran pokok

d. Peserta didik menempelkan jawaban dari kelompoknya pada dinding kelas

dan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
e. Membagikan LKPD 1 Pengukuran Baku dan Tak Baku, kepada peserta

didik. Meminta peserta didik mempelajari LKPD 1 terlebih dahulu.
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f. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi dan melakukan pengukuran benda-

benda yang ada dilingkungannya dengan menggunakan anggota badan
(Jengkal, langkah kaki dan lain-lain) dilanjutkan dengan menggunakan alat
ukur yang standar (penggaris, meteran dan lain-lain).
g. Memfasilitasi

peserta

didik

membandingkan

hasil

pengukuran

menggunakan anggota badan dan alat ukur standar dengan kelompok lain
dengan melakukan windows shopping (berkunjung ke kelompok lain untuk
melihat hasil kerjannya dan membandingkan dengan kerja kelompok
sendiri).
h. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil

pengamatan

melalui

diskusi

kelas.

Meminta

kelompok

lainnya

menanggapinya.
2. Praktik Penggunaan Timbangan dan Amperemeter
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Mengidentifikasi alat ukur dari besaran
b. Menggunakan alat ukur besaran (timbangan)
c. Membaca hasil pengukuran amperemeter
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 120 Menit (3 X 40 menit).
(Problem Statement, Data Collection, Data ProcessingVerification, dan
Generalization)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Penggunaan Timbangan
1.

LCD proyektor

2.

PPT Timbangan

3.

Bahan bacaan yang relevan

4.

Timbangan

5.

Anak Timbangan
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Penggunaan Amperemeter
6.

LCD proyektor

7.

PPT amperemeter

8.

Bahan bacaan yang relevan

9.

Baterai dan dudukannya

10. Papan rangkaian
11. Jembatan penghubung
12. Bola lampu dan dudukannya
13. Meterdasar KAL 41
14. Saklar
15. Kabel secukupnya

Apa yang saudara lakukan:
a.

Membagi peserta didik ke dalam dua macam kelompok yang
beranggotakan 3-4 orang (kelompok 1: Penggunaan Timbangan dan
kelompok 2: Pembacaan Amperemeter).

b.

Membagikan LKPD 2a Pengunaan Timbangan dan 2b Penggunaan
Amperemeter kepada peserta didik.

c.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing.

d.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
1. “Bagaimana timbangan penunjukkannya bisa setimbang?’
2. “Bagaimana cara membaca hasil penunjukkan amperemeter?”

e.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2a dan LKPD
2b.

f.

Memfasilitasi peserta didik ketika praktik timbangan dan penggunaan
amperemeter.

g.

Memfasilitasi peserta didik mengumpulakan data pengamatan.
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h.

Memfasilitasi peserta mengkonfirmasi hasil pekerjaannya dengan sumber
lain yang relevan.

i.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket atau
sumber lain.

j.

Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil
pengamatan penggunaan timbangan dan pembacaan ampermeter beserta
caranya melalui diskusi kelas. Meminta kelompok lain menanggapinya.
Kemudian, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatannya.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-2
Pertemuan pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.1.11 sampai
3.1.12. Pertemuan ke-2 ini menggunakan pembelajaran Model Pembelajaran
Langsung (Direct Instruction) dengan sintak 1) orientasi; 2) presentasi; 3)
latihan terstruktur; 4; latihan terbimbing; 5) latihan mandiri (menurut Joyce
& Weil) Pembelajaran dilakukan selama 3 X 40 menit.
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Jangka Sorong
1. LCD proyektor
2. PPT jangka sorong
3. Bahan bacaan yang relevan
4. Macromedia flash jangkasorong
5. Kelereng
6. Tabung kecil
Mikrometer Skrup
7. LCD proyektor
8. PPT mikrometer sekrup
9. Mikrometer sekrup
10. Benda ukur (uang logam, kelereng, kartu, batang statif, dan lain-lain).
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Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu;
1. Menyebutkan bagian-bagian jangka sorong.
2. Melakukan langkah-langkah/prosedur penggunaan jangka sorong.
3. Menggunakan jangka sorong untuk menentukan diameter dalam dan luar
serta kedalam sebuah tabung.
4. Melakukan langkah-langkah/prosedur penggunaan mikrometer sekrup
5. Menggunakan mikrometer sekrup untuk menetukan diameter/ketebalan
dari uang logam, kelereng, kartu, batang statif, dan lain-lain.
Apa yang saudara lakukan:
a. Peserta didik mendapatkan orietasi berupa penyampaian tujuan dan
menggali pengetahuan awal tentang pengukuran, dan alat ukur besaran
pokok.

b. Peserta didik mendapatkan penjelasan berupa penyajian materi
pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup berupa
jenis-jenisnya, cara penggunaan jangka sorong juga mikrometer sekrup
dan memberikan contoh-contoh cara menghitung hasil pengukuran jangka
sorong dan mikrometer sekrup.
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Cara menggunakan jangka sorong :
1. Perhatikan angka pada skala utama sebelum
angka 0 pada skala nonius
2. Catat angka tersebut sebagai angka pengukuran
utama
3. Cari garis yang sejajar (berhimpit) antara skala
utama dengan skala nonius
4. Lihat angka yang ditunjukan oleh skala nonius
5. Hitung mundur ke arah 0 pada skala nonius
6. Tambahkan nilai tersebut ke nilai dari skala utama

Cara Menghitung Jangka Sorong
cm
0

1

2
0

1

2

3
3

4

5

5

4
6

7

8

9

10

6

mm

Berimpit
1. Angka yang ditunjukan oleh skala utama sebelum angka 0 dari
nonius adalah 1,2 cm = 12 mm
2. Garis yang berhimpit antara skala utama dan nonius berada di
angka 4 pada skala nonius, maka didapat 0,4 mm
3. Tambahkan angka utama dengan angka nonius :
12 + 0,4 = 12,40 mm atau 1,24 cm

c. Peseta didk melakukan latihan terstruktur dengan macromedia flash
jangka sorong dengan bimbingan.
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d. Peseta didk melakukan latihan terstruktur dengan macromedia flash
mikrometer sekrup dengan bimbingan.

e. Membagi peserta didik ke dalam dua macam kelompok yang
beranggotakan 3-4 orang (kelompok 1: Jangka Sorong dan kelompok 2:
Mikrometer Sekrup).
f. Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 3a Jangka
Sorong dan 3b Mikrometer Sekrup.
g. Peseta didik kelompok 1 melakukan latihan terbimbing dengan
menggunakan langsung jangka sorong untuk menentukan diameter
kelereng dan juga diameter dalam dan luar serta kedalam sebuah tabung
secara berkelompok. Dan Peseta didik kelompok 2 melakukan latihan
terbimbing dengan menggunakan langsung mikrometer sekrup untuk
menentukan diameter kelereng dan juga ketebalan uang logam, kartu,
batang statif, dan lain-lain secara berkelompok.
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h. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaannya
dengan bahan bacaan, materi di buku paket atau sumber lain.
i.

Perwakilan dari tiap-tiap kelompok secara perorangan melakukan
presentasi dengan latihan mandiri di depan kelas dengan mencoba
melakukan pengukuran menggunakan jangkasorong dan mikrometer
sekrup.

j.

Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil
pengamatan penggunaan jangka sorong dan mikrometer sekrup beserta
caranya melalui diskusi kelas. Meminta kelompok lain menanggapinya.
Kemudian, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatannya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini lembar kerja peserta didik berupa satu buah kartu diskusi dan lima
buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran, yaitu: kartu diskusi Pengukuran dan LKPD: 1) Pengukuran
Baku dan Tak Baku, 2) Penggunaan Timbangan, 3) Penggunaan Amperemeter,
4) Jangka Sorong juga 5) Mikrometer sekrup.

Kartu Diskusi Pengukuran
Diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian jelaskan:
a. Besaran
b. Bukan Besaran
c. Pengukuran
d. Satuan Baku
e. Satuan Tidak Baku
f. Satuan Internasional
g. Besaran pokok
h. Besaran turunan
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LKDP 1. Pengukuran Baku dan Tak Baku

Prosedur:
1. Amati benda-benda disekitar (dalam kelas atau di luar kelas)!
2. Tentukan benda-benda mana saja yang akan diukur dengan
menggunakan anggota badan Jengkal, langkah kaki dan lain-lain,
masukkan pada tabel 1.
3. Kemudian lakukan pengukuran pada benda yang sama dengan
menggunakan alat ukur yang standar (penggaris, meteran dan lainlain). Masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel 2
Tabel Pengamatan 1
No.

Benda yang
Diamati

Menggunakan Anggota Badan
Jengkal

-------------

-------------

Tabel Pengamatan 2
No.

Benda yang
Diamati

Menggunakan Alat Standar
Penggaris

-------------

4. Bandingkan hasil pengukuran dengan kelompok lain
5. Kesimpulan
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LKPD 2a. Pengunaan Timbangan

Prosedur Kerja:
1.

Siapkan 2 atau lebih buah benda yang akan ditimbang.

2.

Atur timbangan diatas meja yang datar, lakukan kalibrasi sampai
timbangan siap digunakan.

3.

Letakkan secara bergantian benda yang akan ditimbang pada
piring timbangan.

4.

Atur anak timbangan, sampai timbangan benar-benar setimbang.

5.

Catat secara cermat setiap penunjukkan anak timbangan pada
kolom yang disediakan.

6.

Lakukan hal yang sama untuk menimbang benda berikutnya.

7.

Tentukan massa total dari setiap benda pada tabel.
Tabel Pengamatan Hasil Pengukuran Neraca Teknis
Penunjukkan Anak

No

Nama Benda

Massa Benda

Timbangan
100 gr

10 gr

1 gr

0,1 gr

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)+(2)+(3)+(4)

1
2

8.

Bandingkan hasil kerja kelompok anda dengan kelompok lainnya.

9.

Faktor apakah yang membedakan hasil pengukuran tersebut?

10. Tuliskan kesimpulan yang anda peroleh dari kegiatan tersebut
pada kolom yang telah disediakan.
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LKPD 2b. Pengunaan Amperemeter
Prosedur Kerja:
1.

Siapkan rangkaian seperti gambar beikut:

2.

Tekan saklar untuk menguji fungsi rangkaian. Jika lampu sudah
menyala berarti rangkaian sudah benar.

3.

Gunakan amperemeter untuk menentukan kuat arus listrik
sebelum masuk lampu (1 lampu)

4.

Catat penunjukkan amperemeter, masukkan hasilnya ke dalam
tabel.

5.

Lakukan langkah 4 untuk menentukan kuat arus listrik pada
setelah keluar dari lampu.

6.

Bandingkan kuat arus listrik yang dihasilkan pada langkah 4, dan
langkah 6. Lakukan kegiatan ini sebanyak dua kali.

7.

Tambahkan lampunya menjadi 2 buah secara seri (sebaris)
Tabel Pengamatan Hasil Pengukuran amperemeter:
Lampu
1 lampu
1 lampu
2 lampu
2 lampu
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Penunjukkan Amperemeter
Sebelum

sesudah
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8.

Bandingkan hasil kerja kelompok anda dengan kelompok lainnya.

9.

Apakah ada beda hasil pengukuran sebelum dan sesudah arus
melewati lampu?

10. Tuliskan kesimpulan yang anda peroleh dari kegiatan tersebut
pada kolom yang telah disediakan.

Cara

membaca

hasil

pengukuran

menggunakan

amperemeter/voltmeter:
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LKPD 3a. Jangka Sorong
Prosedur Kerja:
1.

Siapkan jangka sorong; catat ketelitiannya.

2.

Siapkan beberapa benda yang bentuknya tabung

3.

Catat ketelitian jangka sorong, gunakan jangka sorong tersebut untuk
menentukan:
a. D.Dalam (diameter dalam),
b. D.Luar(diameter luar), dan
c. Tinggi tabung.

4.

Masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel

5.

Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali dari posisi yang berbeda.
Tabel Pengamatan Hasil Pengukuran Jangka Sorong
No

Nama Benda

Gambar/
Diagram

Hasil Pengukuran
D. dalam D. Luar
Tinggi

6.

Bandingkan hasil kerja kelompok dengan kelompok lainnya.

7.

Faktor apakah yang membedakan hasil pengukuran tersebut?

8.

Tuliskan kesimpulan yang peroleh dari kegiatan tersebut pada kolom
yang telah disediakan.
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LKPD 3b. Mikrometer Sekrup
Prosedur Kerja:
1. Siapkan mikrometer sekrup; catat ketelitiannya.
2. Siapkan 5 buah benda seperti kertas karton, uang logam, batang statif,
kelereng, dan kartu ATM.
3. Ukur ketebalan/diameter setiap benda dengan menggunakan
mikrometer.
4. Masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel.
Ketelitian Mikroeter sekrup: ……….

No
1

Nama Benda

Ketebalan/Diameter

......

2
3
4
5

5. Bandingkan hasil kerja kelompok anda dengan kelompok lainnya.
6. Faktor apakah yang membedakan hasil pengukuran tersebut?
7. Kesimpulan.
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan: Pengukuran
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan pengukuran, semua
benda yang ada di alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha
Esa yang dapat diukur dengan alat ukur yang sesuai. Mengukur merupakan
kegiatan ilmiah, yang juga sangat penting dalam kehidupan kita.
Pada kajian topik pengukuran ini akan didiskusikan tentang konsep besaran,
satuan baku juga tak baku dan pengukuran beserta alat ukurnya. Di dalam
kajian ini juga akan dijelaskan cara penggunaan beberapa alat-alat ukur yang
sesuai, sehingga ketika Anda selesai mengkaji topik ini memiliki keterampilan
melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Penguasaan topik ini
sangat penting untuk guru-guru IPA SMP karena topik ini merupakan dasar
pengetahuan dan keterampilan untuk dapat memahami topik-topik fisika
lainnya. Penguasaan topik ini dapat dicapai jika guru mempelajarinya dengan
kerja keras, profesional, kreatif dalam melakukan tugas sesuai instruksi pada
bagian aktivitas belajar yang tersedia, disiplin dalam mengikuti tahap-tahap
belajar serta bertanggung jawab dalam membuat laporan atau hasil kerja.
1. Pengukuran
a. Pengertian Besaran dan Pengukuran
Mengukur merupakan keterampilan yang penting, Segala sesuatu
yang dapat diukur disebut besaran, Besaran dinyatakan dalam nilai
dan mempunyai satuan-satuan tertentu, misal mengukur panjang
pensil 6 cm (besaran: panjang dan satuan: cm). Sedangkan ukuranukuran lain seperti kecantikan, kekayaan, kegantengan, kehalusan
budi, kejujuran, kedisiplinan dianggap bukan besaran dalam fisika
karenan tidak ada alat ukurnya.
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mengukur sebenarnya merupakan kegiatan membandingkan suatu
besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai
satuan. Aat yang harus kita gunakan untuk menentukan panjang atau
lebar sebuah meja adalah meteran.
Misalkan kita telah melakukan pengukuran, dan diperoleh data
panjang balok adalah 3,2 cm dan lebarnya 2 cm. Panjang 3,2 cm dan
lebar 2 cm diperoleh berdasarkan pada alat yang digunakan untuk
mengukur panjang dan lebar dari balok tersebut, yaitu penggaris
seperti pada gambar dibawah. Kegiatan mengukur balok sebenarnya
adalah membandingkan panjang atau lebar balok dengan alat ukur
yang standar yang digunakan dalam pengukuran.

Gambar 5 Mengukur Panjang Balok dengan Penggaris
(sumber http://roarofaesthetic.blogspot.co.id/)

Demikian juga jika kita menimbang massa sebuah benda dengan
menggunakan neraca teknis atau timbangan. Massa benda sebenarnya
dibandingkan dengan massa standar yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan kedua ilustrasi di atas, kita dapat mendefinisikan
pengertian

dari

mengukur.

Mengukur/pengukuran

adalah

membandingkan suatu besaran dengan sebuah satuan standar yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam setiap pengukuran kita harus selalu menggunakan alat ukur
yang sesuai. Misalkan untuk mengukur panjang digunakan meteran,
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mengukur massa digunakan timbangan atau neraca, mengukur gaya
digunakan dinamometer, mengukur kelajuan digunakan spedometer.
b. Jenis Pengukuran
Pada saat kita melakukan pengukuran, kita dapat melakukan dengan
dua prosedur pengukuran yang berbeda. Prosedur yang kita gunakan
dalam suatu pengukuran sangat tergantung pada obyek yang sedang
kita ukur. Adapun prosedur pengukuran yang dapat digunakan dalam
pengukuran adalah sebagai berikut:
1) Pengukuran Tunggal
Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya
satu kali terhadap satu obyek/benda kerja.
Untuk menuliskan hasil pengukuran tunggal, dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
X = x ± Δ x (Δ x = 0,5 . NST)
Dimana :
NST : Nilai Skala Terkecil. NST didapat dari nilai terkecil pada
skala alat ukur yang digunakan dalam pengukuran tersebut.
Jadi contoh seorang peserta didik yang telah menghasilkan nilai
pengukuran panjang sisi kubus alumunium 2,9 cm,bila hendak
menuliskan

hasil

pengukuran

dengan

mengacu

kepada

ketidakpastian pengukuran sama dengan setengah skala terkecil,
maka pada laporan hasil pengukurannya harus menuliskan (2,90 ±
0,05) cm yang artinya panjang sisi kubus sebenarnya adalah
terletak antara (2,85 cm dan 2,95).
2) Pengukuran Berulang
pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan
beberapa kali terhadap satu obyek/benda kerja atau terhadap
beberapa obyek/benda kerja identik. Untuk menuliskan hasil

44

Unit Pembelajaran
Pengukuran

pengukuran berulang, dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a)

Tentukan nilai rata-rata (𝑥̅ )

b) Tentukan beda harga rata-rata atau kesalahan mutlak setiap
pengukuran:
x1 =  𝑥̅ – x1
x2 =  𝑥̅ – x2
c)

Tentukan kesalahan mutlak rata-rata
K mutlak rata-rata =

x1 +  x2 +  x3 + ……
𝑛

d) Tentukan hasil pengukuran sebenarnya :
x = 𝑥̅   x
e) Krelatif =

K mutlak rata−rata
𝑥̅

Kpersen = Krelatif x 100 %
f)

Ketelitian Pengukuran = 100 % - K persen

Misalkan kita melakukan 10 kali pengukuran terhadap satu benda,
data yang kita peroleh ditunjukkan tabel di bawah ini.
Tabel 3 Hasil Pengukuran
Pengukuran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hasil
Pengukuran
x1 = 30,50
x2 = 30,62
x3 = 30,59
X4 = 30,58
X5 = 30,61
X6 = 30,59
X7 = 30,54
X8 = 30,60
X9 = 30,56
X10 = 30,62

Ratarata

𝑥̅ =
30,58

Beda Harga
Rata-rata
 x1 = 0,08
 x2 = 0,04
 x3 = 0,01
 x4 = 0,00
 x5 = 0,03
 x6 = 0,01
 x7 = 0,04
 x8 = 0,02
 x9 = 0,02
 x10 = 0,04
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Jika pengerjaan/pengolahan data pengukuran sesuai dengan
langkah-langkah di atas, kita akan memperoleh hasil sebagai
berikut:
a) Nilai rata-rata: 𝒙̅ = 30,58
b) Beda harga rata-rata atau kesalahan mutlak untuk
setiap hasil pengukuran:  x1 =  𝑥̅ – x1
 x2 =  𝑥̅ – x2
c) Tentukan kesalahan mutlak rata-rata
K mutlak rata-rata =

x1 +  x2 +  x3 + ……
𝑛

K mutlak rata-rata =

0,08 + 0,04 + 0,01 + 0,00 + 0,03 + 0,01 + 0,04 + 0,02 + 0,02 + 0,04

K mutlak rata-rata =

0,29

10

10

K mutlak rata-rata = 0,029
d) Tentukan hasil pengukuran sebenarnya :
x = 30,58  0,029
0,029

e) Krelatif = 30,58
f)

 Krelatif = 0,00095

Kpersen = Krelatif X 100 %
= 0,00095 X 100 %
= 0,095 %

g) Ketelitian Pengukuran = 100 % - K persen
= 100 % - 0,095 %
= 99,905 %
c. Angka Penting
Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari
angka pasti (eksak) dan angka taksiran (angka terakhir yang
ditaksirkan) disebut juga dengan angka penting. Banyaknya angka
penting yang dituliskan menunjukkan derajat ketelitian suatu hasil
pengukuran. Angka pasti diperoleh dari penghitungan skala alat ukur,
sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil.
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1) Aturan Penulisan Angka Penting(*)
Menuliskan angka penting dari hasil suatu pengukuran ada
aturannya, seperti :
a) Semua angka bukan nol adalah angka penting
b) Angka nol dibelakang angka bukan nol adalah bukan angka
penting, kecuali diberi tanda khusus misal garis bawah
c) Angka nol yang terletak diantara dua angka bukan nol adalah
angka penting
d) Angka nol di depan angka bukan nol adalah bukan angka
penting
e) Angka nol dibelakang tanda desimal dan mengikuti angka
bukan nol adalah angka penting
f) Semua angka sebelum orde (pada notasi ilmiah) termasuk
angka penting.
Tabel 4 Contoh penerapannya(*)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Angka
1972
350
3500
404
0,090
7,00
3,2 x 105

Jumlah
Angka
Penting
4
2
4
3
2
3
2

Aturan
Penulisan Angka
Penting(*)
a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)

2) Aturan Penjumlahan/Pengurangan Angka Penting
a) Penjumlahan/pengurangan angka pasti dengan pasti
menghasilkan angka pasti
b) Penjumlahan/pengurangan angka pasti dengan taksiran
meghasilkan angka taksiran
c) Hasil penjumlahan angka penting hanya memuat satu
angka taksiran.
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Contoh Penambahan:
32, 56
53, 1

32,5 6
atau

53,4 123212

85, 7

85,9 7

Contoh Pengurangan:
431,20
25

431,2
atau

25,132

406

406,1

Keterangan warna:
Angka Pasti

Angka Taksiran

3) Aturan Perkalian/Pembagian Angka Penting
a) Perkalian/pembagian antar angka pasti dengan angka
pasti hasilnya angka pasti
b) Perkalian/pembagian antar angka pasti dengan taksiran
hasilnya angka taksiran
c) Hasil perkalian/pembagian angka penting hanya memuat
satu angka taksiran
Dengan ketentuan ini ternyata hasilnya memiliki angka
penting yang jumlah angka penting sama dengan jumlah angka
penting terkecil yang dikalikan, maka:
 2 angka penting x 4 angka penting = 2 angka penting
 5 angka penting x 4 angka penting = 4 angka penting
Contoh perkalian angka penting :
 2,1 X 4,222 = 8,8662 mengikuti angka penting maka:
= 8,9


427,21 X 21,11 = 9018,403 mengikuti angka penting
maka:
= 9018
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Contoh pembagian angka penting :
 9,8 : 2,221 = 4,412427 mengikuti angka penting maka:
= 4,4
 19,8 : 2,221 = 8,914903 mengikuti angka penting maka:
= 8,91
2. Satuan
a. Satuan Baku
Satuan baku adalah satuan-satuan telah diakui dan ditetapkan secara
internasional.

Satuan

baku

tersebut

dikenal

dengan

Sistem

Internasional (International System of Units). Satuan baku adalah
satuan yang apabila digunakan oleh siapapun, akan menghasilkan hasil
pengukuran yang sama. Contoh mengukur meja belajar yang
panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Siapa saja yang mengukur
meja belajar tersebut, maka akan memperoleh hasil pengukuran yang
sama, yakni 1 meter
b. Satuan Tidak Baku
Satuan Tidak Baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan
pengukuran secara umum atau secara ilmiah karena pengukuran ini
tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu, yang apabila
digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil
pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, mengukur panjang meja
menggunakan jengkal (jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking
yang direntangkan). Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda jika
dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil.
3. Konversi Satuan dalam SI
Satuan internasional atau disingkat SI adalah satuan yang diakui
penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah
baku. Satuan SI dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul
dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan.
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Satuan Internasional atau SI merupakan hasil kesepakatan para ilmuwan
di paris pada tahun 1875 dalam konferensi CGPM (Conference General des
Poids er Measures), yang membahas tentang berat dan ukuran.
Dalam perkembangan selanjutnya, Sistem Internasional (SI) dibagi
menjadi 2 sistem yaitu sistem MKS (meter, kilogram, sekon) atau sistem
Giorgie dan CGS (centimeter, gram, sekon) atau sistem Gauss.
Tabel 5 Tabel Konversi Sistem Internasional (SI)
Besaran
Pokok
Turunan
Panjang
Massa
Waktu
Kuat arus listrik
Temperatur
Intensitas cahaya
Jumlah zat
Luas
Volume
Gaya
Tekanan
Massa Jenis
Berat jenis
Kecepatan
Percepatan
Energi (Usaha)
Daya
Muatan Elektron

Sistem
MKS
CGS
m
Cm
kg
gr
s
S
ampere
Miliampere
K
K
cd
Cd
mol
Mol
m2
cm2
m3
cm3
Newton (N)
Dyne
N / m2
Dyne / cm2
3
Kg/m
gr/cm3
3
N/m
Dyne/cm3
m/s
cm/s
m/s2
cm/s2
Joule (J)
Erg
Joule/s
Erg/s
Coulumb
Stat Coulumb

4. Besaran Pokok
Besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan disebut besaran fisika,
contoh: panjang, massa, dan waktu, sedangkan yang tidak dapat diukur dan
tidak memiliki satuan tidak termasuk besaran fisika, misalnya, sedih, cinta,
dan kesetiaan. Besaran fisika, yang selanjutnya disebut besaran dibedakan
menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah
besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan
hasil konferensi umum tentang berat dan ukuran ke-14 tahun 1971 satuan
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dalam Satuan Internasional (SI) ditetapkan sebagai satuan besaran pokok
di bawah ini:
Tabel 6 Besaran Pokok dalam Satuan Internasional (SI)
Besaran
Panjang
Massa
Waktu
Arus Listrik
Temperatur
Intensitas Cahaya
Jumlah zat

Satuan
Meter
Kilogram
Sekon
ampere
kelvin
Candela
Mole

Simbol
m
kg
s
A
K
cd
mol

Satuan Sistem Internasional (SI) digunakan di seluruh negara dan berguna
untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan antarnegara.
Kita dapat membayangkan betapa kacaunya perdagangan apabila tidak
ada satuan standar, misalnya satu kilogram dan satu meter kubik.
a.

Satuan Internasional untuk Panjang
Hasil pengukuran besaran panjang biasanya dinyatakan dalam
satuan meter, centimeter, milimeter, atau kilometer. Satuan besaran
panjang dalam SI adalah meter. Besaran panjang dalam Sistem
Internasional (SI) mempunyai satuan meter. 1 meter standar adalah
jarak yang sama dengan 1.650763,73 kali panjang gelombang cahaya
merah jingga yang dipancarkan gas Kripton-86.
Pada tahun 1960 definisi satu meter diubah. Satu meter didefinisikan
sebagai jarak 1650763,72kali panjang gelombang sinar jingga yang
dipancarkan oleh atom gaskrypton-86 dalam ruang hampa pada
suatu lucutan listrik.Pada tahun 1983, Konferensi Internasional
tentang timbangan dan ukuran memutuskan bahwa satu meter
merupakan jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu
1
299792458

sekon. Penggunaan kecepatan cahaya ini, karena nilainya

dianggap selalu konstan.
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b.

Satuan Internasional untuk Massa
Besaran massa dalam SI dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). Pada
mulanya para ahli mendefinisikan satu kilogram sebagai massa
sebuah silinder yang terbuat dari bahan campuran Platina dan
Iridium yang disimpan di Sevres, dekat Paris. Untuk mendapatkan
ketelitian yang lebih baik, massa standar satu kilogram didefinisikan
sebagai massa satu liter air murni pada suhu 40C.
Massa tidak sama dengan berat. Massa adalah banyaknya materi yang
terkandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak
berubah. Sedangkan berat kaitannya dengan gaya tarik bumi atau
gravitasi.
Massa diukur dengan satuan kilogram, sementara berat diukur
dengan satuan newton.

c.

Satuan Internasional untuk Waktu
Besaran waktu dalam Sistem Internasional mempunyai satuan sekon.
Satu sekon standar adalah sama dengan waktu yang diperlukan oleh
atom Cesium-133 untuk bergetar sebangak 9.192. 631.770 kali.
Setiap benda dikatakan dalam keadaan bergetar atau berisolasi jika
benda tersebut melakukan gerak bolak-balik terhadap titik
keseimbangannya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali
getaran sempurna dinamakan perioda. Getaran atau isolasi dari atom
Cesium saat ini dijadikan sebagai waktu standar. Adapun waktu
standar 1 sekon ditetapkan sebagai lamanya waktu atom Cesium
untuk bergetar sebanyak 9.192. 631.770 kali.

d.

Satuan Internasional untuk Kuat Arus
Besaran kuat arus listrik dalam Sistem Internasional mempunyai
satuan Ampere. Satu ampere adalah arus tetap yang dipertahankan
dalam dua konduktor lurus sejajar dengan panjang tak terhingga
dengan luas penampang yang dapat diabaikan dan diletakan pada
jarak 1 meter dan diletakkan dalam ruang hampa udara,
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menghasilkan gaya antara dua konduktor sebesar 2.10 7 Newton per
meter.
e.

Satuan Internasional untuk Temperatur
Besaran temperatur dalam Sistem Internasional mempunyai satuan
kelvin. Satu kelvin adalah satuan suhu termodinamika, merupakan
1
273,6

f.

dari suhu titik tripel air.

Satuan Internasional untuk Intensitas Cahaya
Besaran intensitas cahaya dalam Sistem Internasional mempunyai
satuan candela. Candela adalah intensitas cahaya dalam arah tegak
lurus pada satu permukaan seluas

1
600.000

meter persegi dari suatu

benda hitam pada temperatur platina beku dalam tekanan 101.325
Newton per meter persegi.
g.

Satuan Internasional untuk Jumlah Zat
Besaran jumlah zat dalam Sistem Internasional mempunyai satuan
mol. Satu Mol adalah jumlah substansi dari suatu sistem yang berisi
sejumlah satuan elementer yang sama dengan atom-atom 0,012 kg
Carbon-12.

5. Besaran Turunan
Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuansatuan besaran pokok. Kita dapat melakukan pengukuran dengan dua cara
yaitu secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, menentukan
kecepatan sepeda motor yang mempunyai satuan m/s. Kita dapat
melakukan pengukuran langsung yaitu dengan menggunakan spidometer,
sedangkan pengukuran tidak langsung menggunakan rol meter untuk
mengukur panjang lintasan dan stopwatch untuk mengukur waktu
tempuh. Hasil bagi antara panjang lintasan dengan waktu tempuh
menghasilkan kecepatan. Kecepatan termasuk besaran turunan karena
satuannya diperoleh dari besaran pokok panjang dan waktu.
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Kecepatan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Secara
matematis dituliskan :
𝑠

v=𝑡
dimana:

s : panjang lintasan (m)
t : waktu tempuh (t)
v : kecepatan (m/s)
Berdasarkan persamaan di atas, dapat dituliskan :

Gambar 6 Mengukur Besaran Turunan

Selain kecepatan masih banyak besaran turunan lainnya, antara lain gaya,
percepatan, luas, tekanan, energi, massa jenis, dan sebagainya.
6. Alat Ukur Besaran dan Penggunaannya
a. Alat Ukur Besaran Pokok
Alat ukur besaran pokok yang sering digunakan dalam berbagai
kegiatan manusia antara lain: meteran, timbangan, jam, ampermeter,
voltmeter, dan termometer.
Berikut ini adalah gambar beberapa alat ukur besaran pokok yang
sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
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1) Alat Ukur Panjang

Gambar 7 Berbagai Jenis Alat Ukur Panjang

2) Alat Ukur Massa
Berbagai alat ukur massa terlihat pada gambar berikut.

Gambar 8 Berbagai Alat Ukur Massa
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3) Alat Ukur Waktu
Berbagai alat ukur waktu terlihat pada gambar berikut.

Gambar 9 Berbagai Alat Ukur Waktu

4) Alat Ukur Listrik
Berbagai alat ukur arus listrik terlihat pada gambar berikut.

Gambar 10 Berbagai Alat Ukur Arus Listrik
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5) Alat Ukur Suhu
Berbagai alat ukur suhu terlihat pada gambar berikut.

Gambar 11 Berbagai Alat Ukur Suhu

b. Alat Ukur Besaran Turunan
Beberapa alat ukur besaran turunan yang akan dibahas adalah :
1) Dinamometer
Dinamometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur
gaya. Dinamometer bekerja berdasarkan regangan pegas yang
digunakan didalamnya. Oleh karena itu, dinamometer dinamakan
juga neraca pegas. Satuan untuk dinamometer sama dengan
satuan gaya yaitu Newton.
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 12 Berbagai Jenis Dinamometer
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2) Speedometer
Speedometer digunakan pada kendaraan bermotor untuk
mengetahui kelajuan. Jenis spedometer kendaraan bermotor ada
yang manual ada juga yang digital.
Perhatikan gambar di bawah ini !

Gambar 13 pedometer Biasa dan Digital

c. Teknik Penggunaan Alat Ukur
Keterampilan yang perlu dilatihkan oleh guru fisika adalah
kemampuan dalam menggunakan alat ukur. Keterampilan ini akan
sangat menunjang pada kegiatan penelitian atau eksperimen yang
akan banyak dilakukan pada pembelajaran fisika.
Teknik-teknik penggunaan beberapa alat ukur yang perlu dikuasai
oleh siswa adalah sebagai berikut.
1) Jangka Sorong
Jangka sorong merupakan sebuah alat ukur yang sering
digunakan dalam kegiatan praktikum di laboratorium fisika.
Dalam suatu kegiatan eksperimen, guru tentunya harus sudah
memiliki keterampilan bagaimana cara menggunakan dan cara
menentukan hasil suatu pengukuran jika dalam eksperimen
tersebut menggunakan jangka sorong. Di laboratorium fisika
jangka sorong dapat dibedakan menjadi dua jenis; yaitu jangka
sorong analog dan jangka sorong digital. Adapun bentuk kedua
jangka sorong tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini.
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Gambar 14 Sorong

a) Bagian-Bagian Jangka Sorong
Jika kita cermati secara umum bentuk jangka sorong
analog maupun digital memiliki banyak kesamaannya;
yaitu terdiri dari skala utama, skala nonius, rahang tetap,
rahang geser, batang pengukur kedalaman, dan pengunci.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Skala utama

Rahang yang
digunakan untuk
mengukur diameter
dalam

Satuan Skala
Utama

cm 0

1

3

2
0

1

2

3

4

5

Batang Utama
Batang yang
digunakan untuk
mengukur
kedalaman benda

4
6

7

8

6

5
9

10

Rahang yang digunakan untuk
mengukur diameter luar

Batang Geser
Skala Nonius

Gambar 15 Bagian-Bagian Jangka Sorong

Jangka sorong yang paling sering digunakan dalam
kegiatan pengukuran adalah jangka sorong analog. Jangka
sorong analog dapat dibedakan berdasarkan ketelitian
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yang dimilikinya. Perbedaan ketelitian dari jangka sorong
ditentukan oleh pembagian skala noniusnya.
b) Jenis-jenis Jangka Sorong Analog
Jangka sorong yang ada terdiri dari 3 macam. Mari kita
perhatikan secara cermat perbedaan ketelitian yang
dimiliki oleh setiap jangka sorong analog.
 Jangka sorong ketelitian 0,1 mm

Gambar 16 Jangka Sorong dengan Ketelitian 0,1 mm

Ciri jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,1 mm,
skala noniusnya dibagi menjadi 10 bagian.
 Jangka sorong ketelitian 0,05 mm

Gambar 17 Jangka Sorong dengan Ketelitian 0,05 mm

Ciri jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05 mm,
skala noniusnya dibagi menjadi 20 bagian.
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 Jangka sorong ketelitian 0,02 mm

Gambar 18 Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm

Ciri jangka sorong yang memiliki ketelitinan 0,02 mm,
skala noniusnya dibagi menjadi 50 bagian.
Karena adanya perbedaan ketelitian jangka sorong,
sebelum

melakukan

menggunakan

jangka

pengukuran
sorong,

guru

dengan
hendaknya

mengingatkan siswa untuk selalu memperhatikan
ketelitian dari jangka sorong yang digunakan karena
hal tersebut akan menentukan ketepatan suatu hasil
pengukuran.
c) Cara Menggunakan Jangka Sorong
Penggunaan jangka sorong:
 Letakkan benda yang akan diukur pada rahang jangka
sorong.
 Gerakan batang geser sehingga benda benar-benar
terjepit oleh rahang jangka sorong.
 Putar pengunci jangka sorong supaya benda tidak
bergeser lagi.
 Nyatakan penunjukkan skala utama dalam milimeter.
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 Amati skala utama yang paling dekat dengan titik nol
dari nonius.
 Amati dengan cermat skala nonius yang paling
berimpitan dengan skala utama.
 Dimensi panjang benda (diameter atau ketebalan
benda) adalah jarak skala utama ke titik nol nonius
ditambah jumlah garis skala nonius dari nol sampai
skala nonius yang paling berimpitan dengan skala
utama.
Contoh:
Tentukan hasil pengukuran dari setiap jangka sorong yang
ditunjukkan gambar berikut ini!
Hasil pengukuran ke-1: (jangka sorong ketelitian 0,1)

Gambar 19 Pengukuran Jangka sorong Ketelitian 0,1

Menghitung secara langsung:
Diameter benda

= 24 mm + 0,6 mm
= 24,6 mm

Perhitungan dengan pengalian ketelitian:
Diameter benda

= 24 mm + 6 (0,1 mm)
= 24 mm + 0,6 mm
= 24,6 mm
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Hasil pengukuran ke-2: (jangka sorong ketelitian
0,05)

Gambar 20 Pengukuran Jangka sorong Ketelitian 0,05

Menghitung secara langsung:
Diameter benda

= 16 mm + 0,35 mm
= 16,35 mm

Perhitungan dengan pengalian ketelitian:
Bila dihitung garis skala mulai dari 0 sampai ke skala
3,5 berjumlah 7, maka didapat:
Diameter benda

= 16 mm + 7 (0,05 mm)
= 16 mm + 0,35 mm
= 16,35 mm
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hasil pengukuran ke-3: (jangka sorong ketelitian 0,02)

Gambar 21 Pengukuran Jangka sorong Ketelitian 0,02

Menghitung secara langsung:
Diameter benda

= 3 mm + 0,7 mm + 0,06 mm
= 3,76 mm

Perhitungan dengan pengalian ketelitian:
Bila dihitung garis skala mulai dari 0 sampai ke skala
7,6 berjumlah 38, maka didapat:
Diameter benda

= 3 mm + 38 (0,02 mm)
= 3 mm + 0,76 mm
= 3,76 mm

2) Mikrometer Sekrup
Dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer sekrup
mempunyai ketelitian yang lebih baik. Ketelitian mikrometer
adalah 0,01 milimeter. Adapun jenis-jenis mikrometer sekrup
dapat dibedakan menjadi mikrometer sekrup analog dan
mikrometer sekrup digital.
Adapun bentuk kedua mikrometer sekrup tersebut ditunjukkan
pada gambar berikut ini.
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Gambar 22 Mikrometer Sekrup

Mikrometer terdiri dari yang analog dan digital, seperti pada
gambar di atas.
a) Bagian-bagian dari Mikrometer Sekrup
Adapun

bagian-bagian

dari

mikrometer

sekrup

ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 23 Bagian-Bagian Mikrometer Sekrup

b) Cara Menggunakan Mikrometer Sekrup
Penggunaan mikrometer sekrup
 Letakkan benda yang akan diukur pada rahang
mikrometer sekrup
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 Putar skala pemutar kasar atau skala monius sampai
rahang putar tepat mengenai benda.
 Putar pemutar halus sampai terdengan suara “klik”,
hentikan pemutaran jika suara “klik” sudah terdengar.
 Putar pengunci mikrometer sekrup supaya benda tidak
bergeser lagi.
 Amati/hitung skala utama yang paling dekat dengan
skala putar nonius.
 Amati dengan cermat skala nonius yang paling
berimpitan dengan skala utama.
 Dimensi panjang benda (ketebalan benda)

adalah

jarak skala utama ke titik nol nonius ditambah jumlah
garis skala nonius dari nol sampai skala nonius yang
paling berimpitan dengan skala utama.
Contoh :
Tentukan hasil pengukuran dari setiap mikrometer sekrup
yang ditunjukkan gambar berikut ini!
Hasil Pengukuran ke-1:

Gambar 24 Pengukuran Mikrometer ke-1

Menghitung secara langsung:
Diameter benda

= 13,5 mm + 0,33 mm
= 13,83 mm
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Perhitungan dengan pengalian ketelitian:
Diameter benda

= 13,5 mm + 33 (0,01 mm)
= 13,5 mm + 0,33 mm
= 13,83 mm

Hasil Pengukuran ke-2:

Gambar 25 Pengukuran Mikrometer ke-2

Menghitung secara langsung:
Diameter benda

= 12,0 mm + 0,15 mm
= 12,15 mm

Perhitungan dengan pengalian ketelitian:
Diameter benda

= 12,0 mm + 15 (0,01 mm)
= 13,5 mm + 0,15 mm
= 12,15 mm

3) Neraca Teknis/Timbangan
Neraca teknis dapat digunakan untuk menentukan massa
suatu benda. Di laboratorium fisika biasanya ada dua tipe
neraca teknis; yaitu neraca teknis tiga lengan dan neraca
teknis empat lengan. Kedua neraca teknis ini mempunyai
kapasitas menimbang massa yang berbeda. Neraca teknis
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empat lengan mempunyai kapasitas 2610 gram; sedangkan
neraca tekis tiga lengan mempunyai kapasitas 311 gram.
a) Jenis Neraca Teknis
Adapun bentuk kedua neraca teknis tersebut ditunjukkan
pada gambar berikut ini.

(a) Neraca Teknis 3 Lengan

(b) Bagian-Bagian dari Neraca Teknis 4 Lengan
Gambar 26 Jenis-Jenis Neraca Teknis

b) Cara Menggunakan Neraca Teknis
 Sebelum neraca digunakan, lakukan kalibrasi dengan
cara memutar pengatur keseimbangan sampai
neraca siap digunakan (jarum menunjukkan nol).
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 Letakkan benda yang akan diukur massanya pada
piring neraca
 Atur secara bertahap beban geser dimulai dari beban
geser terbesar (beban geser ratusan) sampai ke
beban geser terkecil (beban geser perpuluhan).
 Amati sampai jarum neraca benar-benar seimbang
(menunjuk ke posisi nol).
 Catat setiap penunjukkan lengan neraca.
 Jumlahkan penunjukkan setiap lengan neraca sebagai
hasil penimbangan massa benda.
Hasil Pengukuran ke-1:

Gambar 27 Pengukuran Massa ke-1
(sumber https://dokumen.tips/documents/)

Baca langsung:
Massa benda = 400 gr + 60 gr + 7,5 gr = 467,5 gr
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Hasil Pengukuran ke-2:

Gambar 28 Pengukuran Massa ke-2
(sumber https://www.fisikabc.com/)

Baca langsung:
Massa benda = 500 gr + 40 gr + 2 gr + 0,4 gr = 542,4 gr.
4) Alat Ukur Listrik
Alat ukur listrik merupakan alat ukur yang dalam penggunaan
dan penyimpanan alat ukur listrik memerlukan perhatian
khusus. Alat ukur listrik pada umumnya sangat sensitif
terhadap perbedaan arus dan tegangan listrik

yang

seharusnya masuk/diukur oleh alat ukur tersebut.
Sekarang banyak dibuat alat ukur listrik yang lebih praktis
dalam

penggunaannya.

Meter

dasar

atau

basicmeter

merupakan alat ukur listrik yang dapat digunakan sebagai
ampermeter dan sebagai voltmeter. Multitester merupakan
alat ukur listrik yang dapat digunakan sebagai ampermeter,
voltmeter, dan sebagai ohmmeter.
Bentuk fisik dari basicmeter atau meterdasar dan multitester
atau AVOmeter ditunjukkan pada gambar berikut ini.
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a) Basicmeter/Meter dasar

Gambar 29 Basicmeter

Basicmeter atau meter dasar merupakan alat ukur listrik
yang paling sering digunakan pada praktek. Basicmeter
yang ada di sekolah dapat diatur penggunaannya.
Basicmeter

difungsikan

dapat

digunakan

sebagai

voltmeter dengan cara menggeser penutup terminalnya
sampai

terlihat

tanda

V

ditengah

dan

terminal-

terminalnya dapat disambungkan dengan kabel secara
benar. Bila digeser lagi akan terlihat huruf A yang berarti
berfungsi sebagai amperemeter. Dalam penggunaannya
diharapkan memperhatikan batas ukur alat tersebut
sehingga dapat berfungsi dengan maksimal.
b) Multitester/AVOmeter
AVOmeter atau multitester merupakan alat ukur listrik
lainnya yang juga sering digunakan di sekolah. AVOmeter
dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus listrik,
atau hambatan dengan cara mengatur switch pada bagian
tengahnya. Hubungkan dengan terminal AVOmeter
dengan probe (+) dan (-) saat akan digunakan.
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Gambar 30 Multitester

c) Cara Menggunakan Basicmeter sebagai Voltmeter
Untuk menggunakan basicmeter sebagai Voltmeter
sebagai berikut:
1) Siapkan

power

supply,

meterdasar,

dan

kabel

secukupnya.
2) Hubungkan power supply dengan sumber tegangan
dari PLN.
3) Atur tombol tegangan power supply mulai dari
tegangan yang paling kecil
4) Atur meter dasar sehingga menjadi voltmeter;
5) Pasangkan kabel pada terminal positif dan negatif dari
voltmeter mulailah dari rentang tertinggi.
6) Tempelkan

atau

hubungkan

kabel/probe

voltmeter dengan terminal keluaran power supply.
7) Catat/baca penunjukkan voltmeter.
8) Naikkan tegangan power supply secara bertahap.
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9) Lakukan langkah 6) dan 7) untuk setiap perubahan
tegangan power supply.
d) Cara Menggunakan Basicmeter sebagai Ampermeter
Untuk menggunakan basicmeter sebagai Ampermete
sebagai berikut:
1) Siapkan batere dan dudukannya, papan rangkaian,
jembatan penghubung, bola lampu dan dudukannya,
meterdasar, saklar, dan kabel secukupnya.
2) Atur bola lampu, jembatan penghubung, batere, dan
saklar pada papan rangkaian sehingga membentuk
sebuah rangkaian.
3) Tekan saklar untuk menguji fungsi rangkaian. Jika
lampu menyala berarti rangkaian sudah benar.
4) Atur meterdasar sehingga menjadi ampermeter;
mulailah dari rentang tertinggi.
5) Lepas jembatan penghubung sebelum masuk ke
percabangan rangkaian.
6) Tancapkan probe ampermeter untuk menentukan kuat
arus listrik sebelum masuk percabangan rangkaian.
7) Baca/catat penunjukkan amperemeter.
8) Lakukan langkah 5) dan 6) untuk menentukan kuat
arus listrik pada setiap percabangan.
9) Lakukan langkah 5) dan 6) untuk menentukan kuat
arus listrik setelah meninggalkan percabangan.
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Contoh:
Membaca hasil pengukuran pada amperemeter dan
voltmeter prinsipnya sama.

Hasil Pengukuran =

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘 𝑗𝑎𝑟𝑢𝑚
𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

x batas ukur

Amperemeter dan voltmeter. Dan amperemeter yang
sering

digunakan

di

laboratorium

kemampuan

pengukuran terbatas sesuai dengan nilai maksimum yang
tertera dalam alat ukur. Cara kerja amperemeter dan
voltmeter berdasarkan prinsip gaya magnetic (Gaya
Lorentz) yaitu ketika arus mengalir melalui kumparan
yang dilingkupi oleh medan magnet timbul gaya lorentz
yang menggerakan penunjuk menyimpang.
Tentukan hasil pengukuran alat ukur listrik yang
ditunjukkan gambar berikut ini!

Gambar 31 Hasil Pengukuran Ampermeter
(sumber https://mdesyra.wordpress.com/2012/03/19/arus-searah/)

Perhitungan:
Penunjukkan Voltmeter =

20
50

x 25 Ampere

Penunjukkan Voltmeter = 10 Ampere
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik pengukuran yang muncul di UN tiga
tahun terkahir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain itu
bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang
disajikan dalam bentuk pemodelan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh
saudara ketika mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu
mencermati dengan baik bagian ini, sehingga saudara dapat terampil
mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi
yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-Soal
Topik pengukuran merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga tahun
terakhir. Berdasarkan hasil analis PAMER UN, topik ini termasuk yang kurang
berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Nerikut pembahasan
soal-soal topik pengukuran.
Contoh soal UN 2017
1. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang pensil seperti gambar di
bawah ini.

Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah ….
A.

Pensil I: 3,9 cm

B.

Pensil II: 3 cm
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C.

Pensil III: 5,7 cm

D.

Pensil IV: 6,6 cm

Kunci Jawaban: B
Pembahasan: pensil titik awalnya di angka 4 dan titik akhir di angka 7, bila
dikurangi di dapat nilai 3.

Contoh soal UN 2016
2.

Perhatikan gambar berikut!
Sekolah taruna bakti mengadakan lomba lari jarak jauh. Waktu tercepat
yang dicapai oleh salah satu siswa untuk menempuh jarak tersebut
ditunjukkan oleh stopwach. Waktu tempuh siswa tersebut adalah ….

Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah ….
A.

725 sekon

B.

775 sekon

C.

1.475 sekon

D.

1.525 sekon

Kunci Jawaban: D
Pembahasan: satu putaran stopwach adalah 60 sekon, penunjukkan
jarum kecil pada angka 25 maka di dapat 25 dikali 60 adalah 1.500 ,
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penunjukkan jarum panjang adalah 25 sehingga bila di jumlahkan di
dapat 1500+ 25 = 1.525
Contoh soal UN 2016
3.

Perhatikan gambar berikut!
Perhatikan gambar neraca/timbangan berikut!
Agar neraca dapat seimbang, maka di sebelah kanan perlu ditambahkan
anak timbangan sebesar adalah ….

A.

200 gram

B.

700 gram

C.

800 gram

D.

1.500 gram

Kunci Jawaban: C
Pembahasan: massa timbangan sebelah kiri adalah 1000 gram dan 0,5
kg (500 gram) bila di jumlahkan di dapat 1.500 dan sebelah kanan 200
gram dan 500 gram bila di jumlahkan di dapat 700. Untuk setimbang
maka sebelah kiri perlu ditambahan massa sebesar 1.500 – 700 di dapat
nilai 800.
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Contoh soal UN 2016
4.

Perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa
seperti gambar di samping!

Besar massa benda P adalah ….
A.

0,115 kg

B.

1,15 kg

C.

11,5 kg

D. 115,0 kg
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: massa timbangan sebelah kanan adalah 1000 gram, 100
gram dan 50 gram bila di jumlahkan di dapat 1.150 gram. Untuk
setimbang maka sebelah kiri akan sama dengan kanan sebesar 1.150
gram atau 1,15 kg.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Ilmu Pengetahuan Alam
:3
: 2018/2019
Lingkup
Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Pengukuran

Disajikan tabel, peserta didik dapat
menentukan alat ukur yang sesuai
dengan satuan bakunya

1.

L1

Pilihan
Ganda

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Pengukuran

Di sajikan tabel, peserta didik dapat
menentukan
besaran-besaran
pokok yang menyusun besaran
turunan tertentu (volume, luas,
kecepatan, percepatan, massa jenis)

2

L1

Pilihan
Ganda

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Pengukuran

Disajikan
pengukuran
jangka
sorong, peserta didik dapat
menentukan hasil pengukuran
besaran pokok (tebal)

3

L2

Pilihan
Ganda

NO

Kompetensi yang Diuji

1.

3. 1 Menerapkan konsep
pengukuran berbagai besaran
dengan menggunakan satuan
standar (baku).

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

2

3. 1 Menerapkan konsep
pengukuran berbagai besaran
dengan menggunakan satuan
standar (baku).

3

3. 1 Menerapkan konsep
pengukuran berbagai besaran
dengan menggunakan satuan
standar (baku).

Materi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
:
Sekolah
Pertama
: VII

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.1 Menerapkan

: Ilmu Pengetahuan Alam

konsep
pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan
satuan standar
(baku.

LINGKUP MATERI
Pengukuran,
dan
Sifatnya

Menengah

Buku Sumber : BG
dan BS



Kurikulum

: K-13

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Pengetahuan/
Pemahaman

Penalaran

Aplikasi

Nomor
Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

1

Perhatikan tabel hasil pengukuran empat orang siswa
dengan alat ukur fisika.

Zat,
Siswa
P
Q
R
S

MATERI
Pengukuran

Nilai
Pengukuran
2
32
20
15

Satuan

Alat Ukur

cm
A
0C
kg

Mistar
Ampermeter
Termometer
Neraca sama lengan

Data dalam tabel tersebut yang benar berdasarkan satuan SI
(Satuan Internasional) di sajikan oleh siswa ….

INDIKATOR SOAL
Disajikan
tabel,
peserta didik dapat
menentukan
alat
ukur yang sesuai
dengan
satuan
bakunya
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Kunci
Jawaban
C

A. P dan Q
B. Q dan R
C. Q dan S
D. R dan S
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

Buku Sumber : BG
dan BS

Pengetahuan/
Pemahaman



Nomor
Soal
LINGKUP MATERI

2

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan tabel berikut!

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya
A
B
C
D

MATERI
Pengukuran

Penalaran

Aplikasi

Kecepatan
Diturunkan dari
besaran pokok
Panjang
Waktu
Panjang
Waktu
Jarak
Waktu
Berat
Panjang

Percepatan
Diturunkan dari
besaran pokok
Kecepatan
Waktu
Kecepatan
Panjang
Panjang
Waktu
Panjang
Waktu

Pasangan yang benar adalah ….
A. A
INDIKATOR SOAL
Di sajikan tabel, peserta
didik
dapat
menentukan besaranbesaran pokok yang
penyusun
besaran
turunan

Kunci
Jawaban

B. B

A

D. D

C. C
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Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

LINGKUP MATERI

Buku Sumber : BG
dan BS

3

Hasil pengukuran tebal buku dengan menggunakan jangka
sorong berikut adalah … mm.

Pengukuran
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Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

MATERI

.
Disajikan pengukuran
jangka
sorong,
menentukan
hasil
pengukuran besaran
pokok (tebal)

 Aplikasi

Nomor
Soal

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban

A. 25,5

D

C. 26,7

B. 26,0
D. 26,9

Unit Pembelajaran
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.1. Menerapkan konsep
pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku)
dan 4.1 Menyajikan data hasil pengukuran pada diri sendiri, makhluk hidup
lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan
satuan baku dengan alat ukur yang sesuai, di kelas VII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu
mancapai 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 untuk
mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik pengukuran model discovery learning dan Model
Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) juga 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 subtopik pengukuran atas: 1)
Pengukuran; 2) Satuan; 3) Konversi Satuan dalam SI; 4) Besaran Pokok; 5)
Besaran Turunan; 6) Alat Ukur Besaran dan Penggunaannya. Subtopik ini
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merupakan konten kaya akan pengetahauan kontekstual bagi peserta didik.
Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk
menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan topik ini.
Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit pengukuran dalam dunia nyata
diterapkan salah satunya pada timbangan pasar dan pembuatan kunci
cadangan atau duplikat.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level
kogintif mulai C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan
bahwa peserta didik memhami topik ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara
perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan topik ini pada tingkat level
berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik
agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 7 Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Kriteria
2
3

4

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
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Skor
< 70

:

70-79

:

80-89

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat
baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di
MGMP untuk membelajarkan unit ini.
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Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik suhu dan pemuaian. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pengukuran di kehidupan sehari-hari, soal-soal
tes UN topik ini di tiga tahun terakhir atau lebih sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mengaplikasikan suhu dan
pemuaian dalam kehidupan sehari-harinya, melakukan percobaannya,
sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Topik suhu dan pemuaian yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
subtopik suhu yang membahas pengertian suhu, jenis-jenis termometer,
hubungan antarskala termometer. Untuk subtopik

pemuaian membahas

pemuaian zat padat yang membahas tentang pemuaian panjang, pemuaian
luas, pemuaian volume, pemuaian zat cair, pemuaian gas dan pemuaian dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua kartu diskusi
dan dua buah LKPD, yaitu 1) termometer; dan 2) pemuaian zat padat. LKPD
yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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aplikatif

agar

guru
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VII. 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 dan Target Kompetensi
3.4

KOMPETENSI DASAR
Menganalisis
konsep

suhu,

TARGET KOMPETENSI
1. Menganalisis konsep suhu

dan

pemuaian, kalor, perpindahan

penerapannya

dalam

kehidupan

kalor, dan penerapannya dalam

sehari-hari

termasuk

mekanisme

kehidupan sehari-hari termasuk

menjaga kestabilan suhu tubuh pada

mekanisme menjaga kestabilan

manusia dan hewan

suhu tubuh pada manusia dan 2. Menganalisis konsep pemuaian dan
hewan

penerapannya
sehari-hari

dalam

kehidupan

termasuk

mekanisme

menjaga kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan
3. Menganalisis

konsep

penerapannya
sehari-hari

kalor

dan

dalam

kehidupan

termasuk

mekanisme

menjaga kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan
4. Menganalisis konsep perpindahan
kalor

dan

kehidupan

penerapannya
sehari-hari

dalam

termasuk

mekanisme menjaga kestabilan suhu
tubuh pada manusia dan hewan
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4.4

KOMPETENSI DASAR
Melakukan percobaan untuk
menyelidiki

pengaruh

kalor

terhadap suhu dan wujud benda
serta perpindahan kalor

TARGET KOMPETENSI
1. Melakukan
percobaan

untuk

menyelidiki pengaruh kalor terhadap
suhu
2. Melakukan

percobaan

untuk

menyelidiki pengaruh kalor terhadap
wujud benda
3. Melakukan

percobaan

untuk

menyelidiki pengaruh kalor terhadap
serta perpindahan kalor

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4 di kelas VII di kembangkan menjadi
indikator untuk ranah pengetahuan dan indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi kedalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator kunci. Berikut ini
rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi 3.4 dan 4.4 di kelas
VII.
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
Mendeskripsikan konsep suhu
4.4.1 Mengikuti cara konversi antar
skala termometer
Mendeskripsikan
jenis-jenis 4.4.2 Mematuhi langkah prosedur
termometer
menghitung pemuaia zat
Menentukan
konversi antar
skala termometer
Mendeskripsikan
pengertian
pemuaian
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3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

IPK Pengetahuan
Menjelaskan pemuaian zat

IPK Keterampilan

Indikator Kunci
Membandingkan
skala 4.4.3 Melakukan percobaan
termometer berdasarkan hasil
menyelidiki pengaruh
yang diketahui
terhadap suhu
Menganalisis contoh alat-alat 4.4.4 Melakukan percobaan
yang menggunakan prinsip suhu
panjang
dalam kehidupan sehari-hari

untuk
kalor

Menganalisis contoh alat-alat
yang menggunakan prinsip
pemuaian dalam kehidupan
sehari-hari
Indikator Pengayaan
Memprediksi pemuaian dalam
kehidupan sehari-hari
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muai

Suhu dan pemuaian dalam dunia nyata diterapkan salah satunya pada
termometer dan sambungan rel kereta api.
Suhu tubuh seringkali dijadikan sebagai salah satu faktor untuk menentukan
kondisi kesehatan, disamping sejumlah faktor fisik lainnya. Suhu tubuh,
berkisar antara 36,50 C – 370 C.
Apabila tubuhnya diatas atau di bawah kisaran suhu tubuh, kemungkinan ada
sesuatu yang salah di dalam tubuhnya.
Untuk mengetahui berapa suhu tubuh dapat menggunakan termometer. Alat
pengukur suhu tubuh ini banyak jenisnya yaitu termometer air raksa,
termometer digital, termometer berbentuk strip

Gambar 1 Termometer Badan

Sumber: https://www.dictio.id/t/dari-mana-saja-kita-dapat-mengukur-suhu-tubuh/6324/2
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Sambungan pada rel kereta dibuat renggang. Hal ini dibuat dengan tujuan
bahwa renggangan tersebut sebagai tempat ruang muai. Karena jika Pada
Siang hari yang terik, suhu udara akan naik dengan drastis. Kenaikan suhu
udara mengakibatkan pemuaian pada rel kereta api yang termasuk benda
padat yang bisa juga memuai karena panas matahari.
Oleh karena itu, antar rel harus diberi celah sebagai ruang muai untuk rel
sehingga rel tersebut tidak melengkung.

Gambar 2 Rel Dibuat Bercelah
Sumber: http://fismath.com/

Karena jika rel kereta api sampai melengkung, maka roda kereta api akan
menumbuk permukaan rel yang tidak rata. Akibatnya kereta akan keluar dari
jalur lintasan yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan kereta api
seringkali keluar dari rel sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api.

Gambar 3 Rel yang Melengkung
Sumber: https://sahabatbelajar1.blogspot.com/
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Berikut ini contoh soal-soal UN topik Suhu dan Pemuaian pada kompetensi 3.4
Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga
kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan (Permendikbud Nomor 37
Tahun 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada topik Pengukuran.
1. Contoh soal UN 2016
No.
1

Soal
Perhatikan gambar dan tabel berikut.

Berdasarkan ilustrasi percobaan dan data koefisien muai panjang logam yang
menunjukkan batang baja, tembaga, dan alumunium yang benar secara
berurutan, adalah ….
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No.

Soal
A.
B.
C.
D.

P, Q, R
Q, P, R
Q, R, P
R, Q, P

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4. 8 Menganalisis contoh alat-alat yang menggunakan prinsip
pemuaian dalam kehidupan sehari-hari.

Diketahui

:

Ditampilkan gambar 3 batang logam sebelum dan sesuadah
dipanaskan beserta tabel koefisiennya.

Ditanyakan

:

Menentukan urutan logam berdasarkan gambar percobaan dan
tabel data.

Materi yang
dibutuhkan

:

Pemuaian.

2. Contoh soal UN 2017
No.

Soal

2

Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan!

Berdasarkan data pada tabel, gambar bimetal yang benar adalah ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
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No.

Soal
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Aplikasi

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4. 8 Menganalisis contoh alat-alat yang menggunakan prinsip
pemuaian dalam kehidupan sehari-hari.

Diketahui

:

Ditampilkan gambar bimetal setelah dipanaskan dan tabel data
koefisien muai panjang logam.

Ditanyakan

:

Menentukan arah lengkung bimetal setelah mendapatkan
pemanasan.

Materi yang
dibutuhkan

:

Pemuaian.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik suhu
dan pemuaian.
Dalam kehidupan sehari-hari panas atau dingin biasa digunakan untuk
menjelaskan derajat suhu suatu benda. Suatu benda dikatakan panas, berarti
benda tersebut memiliki suhu yang tinggi. Demikian pula suatu benda
dikatakan dingin, berarti benda tersebut bersuhu rendah. Suhu menunjukkan
energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masingmasing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di
tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin
tinggi suhu benda tersebut.
Pemuaian karena panas merupakan perubahan pada suatu benda yang bisa
menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena
terkena panas (kalor). Singkatnya, pemuaian panas adalah perubahan benda
yang terjadi karena panas. Pemuaian tiap-tiap benda akan berbeda,
tergantung pada suhu di sekitar dan koefisien muai atau daya muai dari benda
tersebut.
Pada aktivitas pembelajaran pertemuan ke-1 ini mempelajari tentang konsep
suhu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pada aktivitas pembelajaran pertemuan ke-2 mempelajari tentang pemuaian
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1
Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5,
dan 3.4.6. Pertemuan ke-1 ini menggunakan pembelajaran Discovery Learning
dengan

sintak

1)

pemberian

rangsangan

(stimulation);

2)

pernyataan/identifikasi masalah (Problem statement); 3) Pengumpulan Data
(Data collection); 4) Pengolahan Data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification); 6) menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization), (Aryana,
dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 5 X 40 menit.
1. Mengidentifikasi Pengertian Suhu
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Memahami konsep suhu;
b. Menjelaskan konversi suhu antar skala termometer;
c. Mengukur suhu benda;
d. Melakukan konversi antar skala termometer;
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 Menit.
(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT Suhu

3.

Bahan bacaan yang relevan

Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
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b. Membagikan pertanyaan kepada peserta didik (dalam bentuk kartu-kartu

pertanyaan). Meminta peserta didik untuk mendeskripsikan pertanyaan
tersebut.
c. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi materi suhu.
d. Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

mendeskripsikan

pertanyaan-

pertanyaan tentang suhu. Peserta didik diharapkan:
1) Menuliskan hasil diskusinya pada kertas plano.
2) Mengindentifikasi hasil dengan menggunakan tabel berikut:
No.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Pertanyaan
Suhu

Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa

besaran yang menyatakan energi yang
dimiliki oleh partikel partikel penyusun
zat.
Indera
manusia
memiliki
keterbatasan dalam menentukan suhu
benda, sehingga diperlukan alat ukur
suhu. Alat yang digunakan untuk
mengukur suhu disebut termometer.
Jenis-jenis
Termometer
Celcius
(0C),
skala
termometer
Termometer skala Reamur (0R), skala
Termometer Fahrenheit (0F) dan
Termometer Kelvin (K).
Perbandingan antara Selisih skala antara termometer adalah
skala termometer:
Celcius (0C) : Reamur (0R) : Fahrenheit
0
Celcius ( C) : Reamur (0F) = 100 : 80 : 180
(0R) : Fahrenheit (0F)
Celcius (0C) : Reamur (0R) : Fahrenheit
(0F) = 5 : 4 : 9
Hubungan antara skala tC = 5/4 tR atau tR = 4/5 tC
suhu Celcius
dan
Reamur
Hubungan antara skala tC = 5/9.(tF-32) atau tF = (9/5 tc)+32
suhu
Celcius
dan
Fahrenheit
Sebuah termometer X C−0 = X−5
air membeku pada 100 80
suhu 5 0X dan air 50−0 = X−5
80
mendidih pada suhu 80 100
50
.80
0X.
Termometer ini
=X–5
digunakan
untuk 100
mengukur suhu suatu 4000 = X – 5
100
benda. Apabila pada
skala
Celcius 40 = X - 5
menunjukkan angka 50 X = 40 + 5
0C, berapakah angka
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Pertanyaan

No.

yang ditunjukan pada
termometer X?

Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
= 45 0X

e. Peserta didik menempelkan jawaban dari kelompoknya pada dinding

kelas.
f. Peserta didik diminta untuk melakukan windows shopping (berkunjung ke

kelompok lain untuk melihat hasil kerjannya dan membandingkan dengan
kerja kelompok sendiri).
g. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya. Meminta kelompok lainnya menanggapinya.
2. Praktik Termometer
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Menggunakan termometer
b. Melakukan konversi suhu ke termometer lain
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 120 Menit.
(Problem Statement, Data Collection, Data ProcessingVerification, dan
Generalization)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT Suhu

3.

Bahan bacaan yang relevan

4.

Termometer

5.

Gelas kaca 3 buah

6.

Air panas secukupnya

7.

Air hangat secukupnya

8.

Air dingin secukupnya

109

Apa yang saudara lakukan:
a.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing.

b.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
“Bagaimana konversi antar termometer?’

c.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 1.

d.

Memfasilitasi peserta didik ketika praktik suhu.

e.

Memfasilitasi peserta didik mengumpulakan data pengamatan.

f.

Memfasilitasi peserta mengkonfirmasi hasil pekerjaannya dengan sumber
lain yang relevan.

g.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket.

h.

Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil
pengamatan

melalui

menanggapinya.

diskusi

Kemudian,

kelas.

peserta

Meminta
didik

kelompok

menyimpilkan

lain
hasil

kegiatannya.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-2
Pertemuan pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7
dan 3.4.8. Pertemuan ke-2 ini menggunakan pembelajaran Discovery Learning
dengan

sintak

1)

pemberian

rangsangan

(stimulation);

2)

pernyataan/identifikasi masalah (Problem statement); 3) Pengumpulan Data
(Data collection); 4) Pengolahan Data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification); 6) menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization), (Aryana,
dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 5 X 40 menit.
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1. Mengidentifikasi Pengertian Pemuaian
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Memahami konsep pemuaian;
b. Mengidentifikasi pemuaian pada zat;
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 Menit.
(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT Pemuaian

3.

Bahan bacaan yang relevan

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 pertanyaan kepada peserta didik (dalam bentuk kartu-kartu

pertanyaan). Meminta peserta didik untuk mendeskripsikan pertanyaan
tersebut.
c. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi materi pemuaian.
d. Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

mendeskripsikan

pertanyaan-

pertanyaan tentang pemuaian. Peserta didik diharapkan:
1) Menuliskan hasil diskusinya pada kertas plano.
2) Mengindentifikasi hasil dengan menggunakan tabel berikut:
No.

Pertanyaan
Pemuaian panjang

1.

Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
Pemuaian panjang adalah pertambahan
panjang benda akibat pengaruh suhu (1
dimensi).
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No.
2.

3.

4.

5.

Pertanyaan

Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa

Pemuaian luas

Untuk benda-benda yang berbentuk
lempengan plat (dua dimensi), akan
terjadi pemuaian dalam arah panjang
dan lebar. Hal ini berarti lempengan
tersebut mengalami pertambahan luas
atau pemuaian luas
Pemuaian volume
Pemuaian volume sama juga dengan
pertambahan atau pemuaian panjang
secara 3 dimensi. Karena itu muai
volume sama juga dengan tiga kali muai
panjang
Anomali air
Air pada suhu dari 00 C sampai 40 C
volumenya tidak bertambah, akan tetapi
justru menyusut. Oleh karena itu, pada
suhu 40 C air mempunyai volume
terendah.
Sebuah logam pada L = Lo (1 + α.ΔT)
mulanya
memiliki
L = 0,2. (1+0,001.40)
panjang
20
cm.
Kemudian dipanaskan L = 0,2. (1+0,04)
.Jika koefisien muai
L = 0,2.1,04 = 0,208 m
panjang
logam
tersebut
adalah
0,001/oC Maka berapa
panjang
logam
tersebut
setelah
suhunya naik menjadi
40 oC?

e. Peserta didik menempelkan jawaban dari kelompoknya pada dinding

kelas.
f. Peserta didik diminta untuk melakukan windows shopping (berkunjung ke

kelompok lain untuk melihat hasil kerjannya dan membandingkan dengan
kerja kelompok sendiri).
g. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya. Meminta kelompok lainnya menanggapinya.
2. Praktik Pemuaian Zat Padat
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
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a. Menggunakan Alat Moeschenbrook.
b. Menganalisis pemuaian batang logam bila dipanaskan (besi, kunigan dan
alumunium).
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 120 Menit.
(Problem Statement, Data Collection, Data ProcessingVerification, dan
Generalization)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT Suhu

3.

Bahan bacaan yang relevan

4.

Alat Moeschenbrook (Alat muai panjang) 1 buah

5.

Spritus 1 botol

6.

Lampu Spritus1 buah

7.

Penggaris 30 cm

8.

Serbet 1 buah

9.

Penjepit/ Tang 1 buah

10. Batang Aluminium 1 buah
11. Batang Besi 1 buah
12. Batang Kuningan 1 buah
13. Korek api 1 buah
Apa yang saudara lakukan:
a.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing.

b.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
“Bagaimana menentukan muai panjang zat padat?’

c.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2.
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d.

Memfasilitasi peserta didik ketika praktik pemuaian.

e.

Memfasilitasi peserta didik mengumpulakan data pengamatan.

f.

Memfasilitasi peserta mengkonfirmasi hasil pekerjaannya dengan sumber
lain yang relevan.

g.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket.

h.

Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil
pengamatan

melalui

menanggapinya.

diskusi

Kemudian,

kelas.

peserta

Meminta
didik

kelompok

menyimpilkan

lain
hasil

kegiatannya.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini lembar kerja peserta didik berupa dua buah kartu diskusi dan dua
buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran, yaitu: kartu Diskusi Suhu, Kartu Diskusi Pemuaian dan LKPD 1)
Termometer, juga 2) Pemuaian Zat Padat.

Kartu Diskusi Suhu
Diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian jelaskan:
a. Suhu
b. Jenis-jenis
c. Perbandingan antara skala termometer:
Celcius (0C) : Reamur (0R) : Fahrenheit (0F)
d. Hubungan antara skala suhu Celcius dan Reamur
e. Hubungan antara skala suhu Celcius dan Fahrenheit
f. Sebuah termometer X air membeku pada suhu 5 0X dan air
mendidih pada suhu 80 0X. Termometer ini digunakan untuk
mengukur suhu suatu benda. Apabila pada skala Celcius
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menunjukkan angka 50 0C, berapakah angka yang ditunjukan
pada termometer X?

LKPD 1: Termometer

Prosedur Kerja:
1. Tuangkan ke tiga air (panas, hangat, dingin) kedalam gelas yang
berbeda
2. Ukurlah suhu ke tiga air tersebut dengan menggunakan
termometer
3. Masukkan hasilnya ke dalam tabel berikut.
Tabel Pengamatan
No
1
2
3

4.

Jenis

Suhu Air
to C

to F

to R

T0 K

Dingin
Hangat
Panas

Analisis Data
Pertanyaan :
a. Bagaimana suhu ke tiga air tersebut?
b. Mengapa demikian? Jelaskan alasan Anda.

5.

Tuliskan kesimpulan yang anda peroleh dari kegiatan tersebut
pada kolom yang telah disediakan.
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Kartu Diskusi Pemuaian

Diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian jelaskan:
a. Pemuaian panjang
b. Pemuaian luas
c. Pemuaian volume
d. Anomali air
e. Sebuah logam pada mulanya memiliki panjang 20 cm. Kemudian
dipanaskan . Jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah
0,001/oC Maka berapa panjang logam tersebut setelah suhunya
naik menjadi 40 oC?

LKPD 2: Pemuaian Zat Padat

Prosedur Kerja:
1.

Persiapkan alat dan bahan dalam keadaan bersih dan kering.
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2.

Persiapkan alat dan bahan dalam keadaan bersih dan kering.

3.

Diukur panjang dari masing-masing logam (Lo) yang ingin
dipanaskan dan diletakkan pada alat Moeschen Broke

4.

Tuangkan spritus pada tempatnya.

5.

Nyalakan spritus pada rangkaian Moeschenbrook selama kurang
lebih 10 menit.

6.

Amati perubahan yang terjadi, lihat pertambahan panjang pada
jarum lalu kemudian catat

7.

Amati gerak jarum penunjuk yang akan menunjukkan
pertambahan panjang tiap batang logam. Apakah skala yang
ditunjukkan oleh masing-masing jarum penunjuk sama? logam
mana yang lebih cepat memuai.

8. Kesimpulan
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan: Suhu dan Pemuaian
1. Suhu
a. Pengertian Suhu
Saat kita mencampur air dingin dengan air panas,maka saat tangan
kita menyentuh air yang dingin, maka kita mengatakan suhu air
tersebut dingin. Ketika tangan kita menyentuh air yang panas maka
kita katakan suhu air tersebut panas. Ukuran derajat panas dan dingin
suatu benda tersebut dinyatakan dengan besaran suhu. Suhu adalah
besaran yang menyatakan energi yang dimiliki oleh partikel partikel
penyusun zat. Indera manusia memiliki keterbatasan dalam
menentukan suhu benda, sehingga diperlukan alat ukur suhu. Alat
yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer.
Termometer yang tabungnya diisi dengan raksa disebut termometer
raksa. Pertimbangan dipilihnya raksa sebagai pengisi pipa kapiler
termometer adalah sebagai berikut.
1) raksa tidak membasahi dinding kaca
2) raksa segera dapat mengambil panas benda yang akan diukur
sehingga suhu air raksa segera dapat sama dengan suhu benda
yang diukur.
3) dapat dipakai untuk mengukur suhu yang rendah sampai yang
tinggi sebab air raksa memiliki titik beku pada 39oC dan titik
didihnya pada suhu 357oC
4) tidak membasahi dinding tabung sehingga pengukurannya
menjadi lebih teliti
5) pemuaian air raksa teratur, artinya linier terhadap kenaikan
suhu kecuali pada suhu yang sangat tinggi
6) mudah dilihat karena air raksa mengkilap
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Selain raksa terdapat pula termometer alkohol. Alkohol dapat juga
digunakan untuk mengisi tabung termometer karena alkohol dapat
mengukur suhu yang lebih rendah lagi tetapi tidak dapat mengukur
suhu yang tinggi sebab titik bekunya -144oC dan titik didihnya 78oC.
Jadi termometer alkohol sangat baik untuk mengukur suhu-suhu yang
rendah tetapi tidak dapat mengukur suhu-suhu yang tinggi.
b. Jenis-Jenis Termometer
Indra manusia tidak dapat mengukur suhu dengan tepat, sehingga
diperlukan alat ukur suhu yang tetap. Prinsip kerja termometer adalah
terjadinya perubahan zat karena panas, juga ada karena pemuaian
(perubahan volume), perubahan warna atau juga perubahan nilai
hambatan listrik dari suatu bahan. Secara Umum skala Termometer
terbagi empat, yaitu skala Termometer Celcius (0C), skala
Termometer skala Reamur (0R), skala Termometer Fahrenheit (0F)
dan Termometer Kelvin (K). Untuk menentukan sistem skala suhu
digunakan titik acuan bawah dan titik acuan atas. Titik acuan bawah
yaitu titik lebur es pada tekanan 1 atm, sedangkan titik acuan atas
adalah suhu titik didih air pada tekanan 1 atm.
Perbandingan pada pada ke empat skala termometer tersebut adalah
seperti pada gambar berikut.

.
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Gambar 4 Rentang Skala Termometer

Berikut rentang skala yang dimiliki setiap termometer .
1)

Pada termometer skala Celsius titik didih air diberi skala 100°C
dan titik bekunya diberi skala 0°C. Rentang temperatur antara
titik beku air dan titik didih air dibagi dalam 100 skala.

2)

Pada temometer skala Reamur titik didih air 80°R dan titik
bekunya 0°R. Rentang temperaturnya berada pada temperatur
0°R – 80°R dan dibagi dalam 80 skala.

3)

Pada termometer skala Fahrenheit titik didih air diberi skala
212°F

dan

titik

bekunya

diberi

skala

32°F.

Rentang

temperaturnya dibagi dalam 180 skala.
Pada termometer skala Kelvin titik didih air 373,15 K dan titik
bekunya 273,15 K. Rentang temperaturnya dibagi dalam 100 skala..
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c. Hubungan Antarskala Termometer
Perhatikan Hubungan Skala suhu Celcius, Fahrenheit, Reamur dan
Kelvin seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 5 Skala Suhu Celcius, Fahrenheit, Kelvin

Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik
tetap masing-masing termometer, maka secara matematis
perbandingan keempat skala tersebut, yaitu sebagai berikut.
C−0
100

=

R−0
80

=

F−32
180

=

K−273
100

Hubungan antara skala suhu Celcius dan Fahrenheit secara umum
dapat dituliskan dalam persamaan Matematika:
1)

Hubungan
antara skala suhu Celcius dan Fahrenheit:
C
tC = 5/9.(tF-32) atau tF = (9/5 tc)+32

2)

Hubungan
antara skala suhu Celcius dan Reamur:
C
tC = 5/4 tR atau tR = 4/5 tC

3)

Hubungan antara skala suhu Fahrenheit dan Reamur:
tF = (9/4.tR)+32 atau tF =4/9.(tR-32)

4)

Hubungan
antara skala suhu Celcius dan Kelvin :
C
TK = tC + 273 atau Tc = tK - 273
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Konversi antar 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut:
Tabel 3 Konversi Skala Termometer

Celcius
Reamur
Celcius
4/5 tC
Reamur
5/4 tR
Fahrenheit 5/9.(tF-32) 4/9.(tF-32)
Kelvin
tK - 273
-

Fahrenheit
(9/5 tc)+32
(9/4 tc)+32

Kelvin
tC + 273
-

-

Skala Celcius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu
di kehidupan sehari-hari, sedangkan skala suhu yang ditetapkan
sebagai Satuan Internasional adalah skala Kelvin.
d. Contoh Soal
1) Suhu suatu zat adalah 212o F. Jika diukur oleh termometer skala
kelvin adalah ...
toC = (100/180) (toF – 32)
toC = (5/9)(toF – 32)
toC = (5/9)(212 – 32)
toC = (5/9)(180)
toC = (5)(20)
toC = 100 oC
jadi 212o Fahrenheit sama dengan 100 oCelcius:
TK = 100 + 273
TK = 373 Kelvin
2) Sebuah termometer X air membeku pada suhu 5 0X dan air
mendidih pada suhu 80 0X. Termometer ini digunakan untuk
mengukur suhu suatu benda. Apabila pada skala Celcius
menunjukkan angka 50 0C, berapakah angka yang ditunjukan
pada termometer X?
jawab:
C−0
100
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=

X−5
80
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50−0
100
50 .80
100
4000
100

=

X−5
80

=X–5

=X–5

40 = X - 5
X = 40 + 5
= 45 0X
2. Pemuaian
Sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut ketika
didinginkan. Bila suatu zat dipanaskan (suhunya dinaikkan) maka
molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat dan amplitudo getaran
akan bertambah besar, akibatnya jarak antara molekul benda menjadi
lebih besar dan terjadilah pemuaian Pemuaian zat adalah peristiwa
perubahan geometri dari suatu benda karena pengaruh panas (kalor).
Perubahan geometri ini bisa meliputi bertambahnya panjang, lebar,
maupun volume. Pemuaian biasanya diiringi dengan kenaikan suhu zat.
Anda mungkin pernah melihat rel kereta yang bengkok, itu adalah contoh
peristiwa pemuaian (yang merugikan). Selain contoh pemuaian yang
merugikan, masih banyak contoh pemuaian yang menguntungkan.
Misalnya saja pemuaian cairan merkuri pada termometer.
Selain termometer, masih ada contoh sederhana yang bisa kita lihat dari
pemuaian bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang
berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan
pemuaiannya, direkatkan menjadi satu. Misalnya bimetal terbuat dari besi
dan tembaga sebelum dipanaskan bimetal itu dalam keadaan lurus
kemudian setelah dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam
(besi) yang nilai koefisien muai panjangnya kecil atau lambat memuai.
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Selanjutnya, apabila bimetal didinginkan akan melengkung ke arah logam
(tembaga) yang nilai koefisien muai panjangnya besar atau cepat memuai.
Pemuaian bimetal ini banyak digunakan di alat-alat listrik seperti setrika
dan sekring yang prinsipnya sebagai alat pencegah dari kebakaran
maupun korsleting.
a. Pemuaian Zat Padat
Pemuaian zat padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar,
atau volume suatu benda padat karena pengaruh panas (kalor). Contoh
pemuaian zat padat seperti pemuaian rel kereta yang telah disebutkan
tadi. Benda padat pada prinsipnya mengalami pemuaian di semua
bagian

benda

tersebut

(volume)

tapi

guna

memudahkan

mempelajarinya, pemuaian zat padat dibagi menjadi 3 jenis.
1) Pemuaian Panjang
Pemuaian panjang adalah pertambahan panjang benda akibat
pengaruh suhu (1 dimensi). Coba amati kabel listrik yang terlihat
lebih kendor di siang hari jika dibanding pada pagi hari, itulah
contoh dari muai pemuaian panjang. Besarnya pemuaian zar
tergantung pada konstanta muai panjang zat dan nilai konstanta
tersebut akan berbeda-beda untuk tiap zatnya.
Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang
berbagai jenis zat padat adalah musschenbroek. Pemuaian panjang
suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar
kenaikan suhu, dan tergantung dari jenis benda.
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Gambar 6 Alat Musschenbroek
(sumber: http://modulfisika.blogspot.co.id/)

Rumus pemuaian panjang:
• ΔL = Lo. α. ΔT
• L = Lo + ΔL
• L = Lo (1 + α.ΔT)
• ΔL = L - Lo
dimana:
ΔL

= besarnya pemuaian panjang (m)

Lo

= panjang mula-mula (m)

α

= koefisien muai panjang (m)

ΔT

= Perubahan suhu (0 C)

L

= panjang setelah dipanaskan (m)

Makin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan,
maka makin besar pertambahan panjangnya. Demikian pula
sebaliknya, makin kecil koefisien muai panjang zat apabila
dipanaskan, maka makin kecil pula pertambahan panjangnya.
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Tabel 4 Koefisien Muai Panjang Beberapa Zat Padat

No

Jenis zat

1
2
3
4
5
6
7
8

Aluminium
Perunggu
Baja
Tembaga
Kaca
Pirek
Berlian
Grafit

Koefisien Muai Panjang
( /0C)
0,000024
0,000019
0,000011
0,000017
0,000009
0,000003
0,000001
0,000008

Contoh soal pemuaian panjang
Sebuah logam pada mulanya memiliki panjang 20 cm. Kemudian
dipanaskan .Jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah
0,001/oC Maka berapa panjang logam tersebut setelah suhunya
naik menjadi 40 oC?
Pembahasan
L = Lo (1 + α.ΔT)
L = 0,2. (1+0,001.40)
L = 0,2. (1+0,04)
L = 0,2.1,04 = 0,208 m
2) Pemuaian Luas
Untuk benda-benda yang berbentuk lempengan plat (dua
dimensi), akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar. Hal
ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau
pemuaian luas.
Kemampuan suatu benda untuk mengalami pemuaian luas sangat
ditentukan oleh koefisien muai luas dilambangkan dengan β,
dengan nilai β = 2α.
Rumus Pemuaian Luas:
• Δ A = Ao.β.ΔT
• A
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• A

= Ao (1+β.ΔT)

• Δ A = A - Ao
dimana:
Ao =

Luas Sebelum dipanaskan (m2)

A

luas setelah pemanasan(m2)

=

ΔA =

penambahan luas (m2)

β

koefisien muai luas ( /0C)

=

ΔT =

selisih suhu/kenaikan suhu (0 C)

Contoh soal pemuaian luas
Sebuah lempeng logam mula-mula mempunyai luas 1 cm2 lalu
menerima kalor sehingga suhunya naik 50oC, jika koefisien
muai panjang lempeng logam tersebut adalah 0,001/oC maka
berapa pertambahan luas lempeng logam tersebut?
Pembahasan
ΔA = Ao.β.ΔT
ΔA = Ao.2α.ΔT
ΔA = 1.2.0,001.50
= 0,1 m2
3) Pemuaian Volume
Pemuaian volume sama juga dengan pertambahan atau pemuaian
panjang secara 3 dimensi. Karena itu muai volume sama juga
dengan tiga kali muai panjang. Pemuaian volume suatu zat
tergantung pada koefisien muai volumenya γ (gamma) dimana
nilai γ = 3α.
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Anomali Air
Salah satu sifat khas air yang dikenal dengan sifat anomali air
dalam fisika. Misteri air terungkap ketika para ilmuwan fisika
mempelajari tentang suhu dan kalor. Mereka mengamati, bahwa
semua zat akan memuai jika dipanaskan. Tetapi air mempunyai
keanehan dalam hal ini. Air ternyata malah menyusut jika
dipanaskan dari suhu 0 ke 4 derajat Celsius.
Khusus untuk air, pada kenaikan suhu dari 00 C sampai 40 C
volumenya tidak bertambah, akan tetapi justru menyusut.
Pengecualian ini disebut dengan anomali air. Oleh karena itu, pada
suhu 40 C air mempunyai volume terendah. Hubungan volume
dengan suhu pada air dapat digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 7 Anomali Air

Rumus pemuaian Volume :


ΔV = Vo. γ.ΔT



V = Vo + ΔV



V = Vo.(1+ γ.ΔT)

dimana:
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ΔV

=

penambahan volume (m3)

Vo

=

volume awal (m3)

Δt

=

kenaikan suhu (0 C)

γ

=

koefisien muai volume ( /0C)

Unit Pembelajaran
Suhu dan Pemuaian

Contoh Soal Pemuaian Volume
Sebuah kubus dengan rusuk 10 cm dan koefisien muai panjang
0,001/oC. Kubus tersebut diberi kalor sehingga suhu naik dari
30oC mejadi 80oC, berapakah pertambahan volume dan volume
akhir kubus tersebut?
Pembahasan:
ΔV = Vo.γ.ΔT
ΔV = 1000.3.0,001.(80-30)
ΔV = 150 cm3
V = Vo + ΔV
V = 1000 + 150
= 1.150 cm3
b. Pemuaian Zat Cair
Pada zat cair pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume, tidak ada
pemuaian panjang dan luas. Ini terkait dengan sifat darI zat cair sendiri
yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah yang
ditempatinya. Pemuaian pada zat cair menyangkut dimensi volume.
Besarnya nilai pemuaian pada beberapa jenis zat cair berbeda-beda.
berikut ini tercantum nilai koefisien muai volume pada beberapa jenis
zat cair.
Tabel 5 Koefisien Muai Volume pada Beberapa Jenis Zat Cair
No

Nama Zat Cair

γ (/oC)

1

Metanol

0.0012

2

Etanol

0.0011

3

Minyak Parafin

0.0009

4

Gliserin

0.0005

5

Raksa

0.0002

6

Air

0.00044

7

Terpentin

0.00105
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Sifat pemuaian zat cair yang lebih besar dibandingkan dengan
pemuaian zat padat menjadi dasar dari cara bekerjanya termometer
raksa dan termometer alkohol.
Rumus pemuaian zat cair
Secara matematis rumus pemuaian zat cair sama dengan rumus
pemuaian volume pada pemuaian zat padat. Besarnya pemuaian zat
cair ditentukan dari koefisien muai volumenya.
ΔV = Vo. γ.ΔT
dimana:
γ
=

koefisien muai volume zat cair ( /0C)

ΔV

=

penambahan volume yang terjadi (m3)

ΔT

=

Perubahan suhu (0C)

Contoh soal pemuaian zat cair
Sebuah panci berisi air penuh dengan volume 4 liter. Air dalam panci
tersebut kemudian di panaskan sehingga mengalami kenaikan suhu
sebanyak 80 oC. Berapakah volume air yang akan tumpah dari panci
tersebut? (koefisien muai air = 0,004/oC)
Pembahasan
Volume air yang tumpah sama dengan penambahan volume air akibat
pemanasan, jadi
Diketahui : Vo = 4 liter
γ = 0.004 /oC
ΔT = 80 oC
Ditanya : ΔV
Jawab

: ΔV = Vo. γ.ΔT
ΔV = 4 liter.0,004.80
ΔV = 1,28 liter
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c. Pemuaian Gas
Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami
penyusutan jika suhunya turun. Pada gas tidak dikenal muai panjang
dan muai luas, yang ada hanyalah muai volume gas. Dari penelitian
yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien muai volume semua gas
sama yaitu :
0,00367 /K atau

γ = 1/273

Ada tiga kemungkinan yang terjadi pada pemuaian gas yaitu:
1) Pemuaian gas pada suhu tetap (isotermik)
Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas
didalam ruang tertutup yang suhunya juga tetap. Maka hasil kali
tekanan dan volume gas adalah tetap.
PV = tetap
Atau
Dimana:
P1 V1= P2 V2
Dimana:
P = tekanan (atm)
V = volume gas (L)
2) Pemuaian gas pada tekanan tetap (isobar)
Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay Lussac,
yaitu gasdidalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap
maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam
bentuk persamaan dapat dituliskan sebagai :
𝐕𝟏
𝐓𝟏

𝐕𝟐

= 𝐓𝟐

dimana:
V : Volume (L)
T: suhu (K)
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3) Pemuaian gas pada volume tetap (isokhorik)
Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyly-Gay
lussac, yaitu jika volume gas didalam ruang tertutup dijaga tetap,
maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya.
Hukum Boyle-Gay lussac dirumuskan sebagai:

𝐏𝟏
𝐓𝟏

𝐏𝟐

= 𝐓𝟐

Atau menggabungkan hukum boyle dan hukum Guy lussac bisa
juga menjadi:
𝐏𝟏.𝐕𝟏
𝐓𝟏

=

𝐏𝟐.𝐕𝟐
𝐓𝟐

Dimana:
P : tekanan (atm)
V : volume (L)
T : suhu (K)
Contoh Soal Pemuaian Gas
Pada tekanan tetap, sebuah gas memiliki volume 200 cm 3 pada
suhu 27oC, pada suhu 127o C berapakah volume gas tersebut.
Pembahasan:
Kita bisa menggunakan rumus hukum boyle
Vo

V

=
T1 T1

200/(27+273) = V1/(127+273)
200/300 = V1/400
V1 = 2/3 x 400 = 266, 67 cm3

132

Unit Pembelajaran
Suhu dan Pemuaian

d. Pemuaian Dalam Kehidupan
Kehidupan sehari-hari banyak ditemukan pemuaian, baik pada zat
padat, cair dan juga pada gas. tabel berikut memberikan contoh
pemuaian.
Tabel 6 Pemuaian dalam kehidupan sehari hari
Jenis
Pemuaian Zat
Pemuaian
Zat padat

ContohPemuaian Zat
1. Rel Kereta Api yang bengkok karena panas
2. Kabel listrik/telepon yang lebih kendur ketika
siang hari
3. Bimetal pada alat-alat listrik seperti pada setrika
yang akan mati sendiri ketika sudah terlalu panas.
4. Pemuaian pada kaca rumah.
5. Mengeling Pelat Logam Umumnya dilakukan
pada pembuatan container dan badan kapal besar.
6. Pemasangan ban baja pada roda lokomotif
Dilakukan dengan cara memanaskan ban baja
hingga memuai kemudian dipasangkan pada
poros roda,setelah dingin akan menyusut dan
mengikat kuat.
7. Pemasangan

logam/baut

pada

konstruksi

jembatan
Pemuaian

1. Termometer memanfaatkan pemuaian zat cair

Zat Cair

(raksa atau alkohol) pada tabung thermometer.
2. Air

dalam

panci

akan

meluap

ketika

dipanaskan. (selain dipengaruhi oleh konveksi
kalor peristiwa ini juga dipengaruhi oleh pemuaian
air)
Pemuaian

1. Balon yang meletus terkena panas.

(zat) Gas

2. Roda kendaraan yang meletus terkena panas
(karena suhu roda kendaraan naik maka tekanan
juga akan naik maka pecah)
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik pengukuran yang muncul di UN tiga
tahun terkahir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Selain itu
bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal HOTS yang
disajikan dalam bentuk pemodelan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh
saudara ketika mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu
mencermati dengan baik bagian ini, sehingga saudara dapat terampil
mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi
yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-Soal
Topik suhu dan pemuaian merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga
tahun terakhir. Berdasarkan hasil analis PAMER UN, topik ini termasuk yang
kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Nerikut
pembahasan soal-soal topik pengukuran.
Contoh soal UN 2015/2016
1. Perhatikan gambar dan tabel berikut.
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Berdasarkan ilustrasi percobaan dan data koefisien muai panjang logam
yang menunjukkan batang baja, tembaga, dan alumunium yang benar
secara berurutan, adalah ….
A. P, Q, R
B. Q, P, R
C. Q, R, P
D. R, Q, P
Kunci Jawaban: B
Pembahasan Benda dengan koefisien muai panjang besar akan cepat
memuai sehingga cepat menjadi lebih panjang daripada logam-logam
dengan koefisien kecil. Dari hasil percobaan dan tabel pengamatan di dapat
yang cepat panjang adalah R (aluminium), P (tembaga) dan yang paling
keci Q (baja). Jadi urutan batang baja, tembaga, dan alumunium adalah: Q,
P, R.
Contoh soal UN 2016/2017
2. Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah
dipanaskan!

Berdasarkan data pada tabel, gambar bimetal yang benar adalah ….
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A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
Kunci Jawaban: B
Dua logam (bimetal) yang koefisiennya berbeda, jika dipanaskan akan
melengkung ke arah logam yang koefisien kecil. Jika didinginkan akan
melengkung ke arah logam yang koefisiennya besar. Maka dari hasil
percobaan dan tabel didapat gambar (1) benar, gambar (2) salah, gambar
(3) salah dan gambar (4) benar. Jadi jawaban yang benar (1) dan (4).

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Ilmu Pengetahuan Alam
:3
: 2018/2019

Lingkup
Materi

NO

Kompetensi yang Diuji

1.

3. 4 Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme menjaga
kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan.

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

2

3. 4 Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme menjaga

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

didik
Suhu
dan Peserta
menentukan
Pemuaian

dapat
skala
thermometer tak berskala
dengan membandingkan
dengan
temometer
berskala

1

L2

Pilihan
Ganda

Suhu
dan Disajikan
gambar,
Pemuaian
peserta didik dapat
menentukan
konversi
antar skala termometer
fahraheit dan celsius

2

L1

Pilihan
Ganda

Materi

Indikator Soal
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NO

Kompetensi yang Diuji
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Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

3

L1

Pilihan
Ganda

kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan.
3

3. 3. 4 Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme menjaga
kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan.

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Suhu
dan Disajikan gambar, peserta
didik dapat menganalisi
Pemuaian

contoh
alat-alat
yang
menggunakan
prinsip
pemuaian
dalam
kehidupan sehari-hari
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

LINGKUP MATERI

Buku Sumber : BG
dan BS

RUMUSAN BUTIR SOAL

1

Termometer skala X suhu es melebur adalah 20 0X dan suhu
air yang mendidih adalah 110 0X. Apabila skala Reamur
menunjukkan angka 40 0R, berapakah angka yang ditunjukkan
oleh termometer skala X tersebut?

MATERI
Suhu dan Pemuaian

Peserta didik dapat
membandingkan skala
termometer dari hasil
yang diketahui.

Penalaran

 Aplikasi

Nomor
Soal

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

A.

25 0X

B.

45 0X

C.

65 0X

D.

90 0X

Kunci
Jawaban
C
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KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

Buku Sumber : BG
dan BS

Nomor
Soal
LINGKUP MATERI



Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan hasil pengukuran thermometer berikut:

2

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya
MATERI
Suhu dan Pemuain

Tentukan
INDIKATOR SOAL
Disajikan
gambar,
menentukan konversi
antar skala termometer
fahrenheit dan celsius

Kunci
Jawaban
B

temperature

yang

menggunakan thermometer Celcius!
A. 16,9 °C
B. 21,1 °C
C. 31,1°C
D. 38,9 °C
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

LINGKUP MATERI

Buku Sumber : BG
dan BS



Pengetahuan/
Pemahaman

Penalaran

Aplikasi

Nomor
Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

3

Pada gambar di bawah terlihat ada celah pada sambungan
antara dua rel kereta api yang terbuat dari besi.

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya
MATERI
Suhu dan Pemuain

INDIKATOR SOAL
Disajikan
gambar,
peserta didik dapat
menganalisi
contoh
alat-alat
yang
menggunakan prinsip
pemuaian
dalam
kehidupan sehari-hari.

Kunci
Jawaban
C

Celah itu dimaksud agar ….
A. Gaya gesekan ketika dilalui kereta api semakin kecil
B. Getaran ketika dilewati kereta api semakin kecil
C. Rel kereta api tidak melengkung pada saat besi memuai
D. Rel kereta api tidak melengkung pada saat dilewati kereta
api
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4 Menganalisis konsep
suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh
pada manusia dan hewan dan 4.4 Melakukan percobaan untuk menyelidiki
pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor, di
kelas VII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mancapai 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 untuk mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik pengukuran 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 topik suhu dan pemuaian terdiri
dari: 1) pengertian suhu; 2) jenis-jenis termometer; 3) hubungan antarskala
termometer; 4) pemuaian panjang; 5) pemuaian luas; 6) pemuaian volume; 7)
pemuaian zat cair dan pemuaian gas dan pemuaian dalam kehidupan sehari-
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hari. Topik ini merupakan konten kaya akan pengetahauan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit suhu dan pemuaian dalam
dunia nyata diterapkan salah satunya pada termometer dan sambungan rel
kereta api.
Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level kogintif
mulai C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memhami topik ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu
mengembangkan soal-soal pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir
yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 7 Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Kriteria
2
3

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

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

4
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Skor
< 70

:

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

70-79

:

80-89

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat
baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di
MGMP untuk membelajarkan unit ini.
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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik kalor dan perubahannya. Melalui pembahasan materi
yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pengukuran di kehidupan sehari-hari, soal-soal
tes UN topik ini di tiga tahun terakhir atau lebih sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mengaplikasikan kalor dan
perubahannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaannya,
sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Topik kalor dan perpindahannya yang dikembangkan pada bahan bacaan
terdiri atas subtopik kalor yang membahas pengertian kalor, kalor jenis zat (c),
kapasitas kalor (H), kalor pada perubahan wujud, azaz black, Untuk subtopik
perubahannya yang membahas perpindahan kalor secara konduksi
(hantaran), perpindahan kalor secara konveksi (aliran), perpindahan kalor
secara radiasi(pancaran), konduktor dan isolator dan penerapan perpindahan
kalor dalam kehidupan sehari-hari. unit ini dilengkapi dengan dua kartu
diskusi dan dua buah LKPD, yaitu 1) akibat kalor; dan 2) peristiwa konduksi.
LKPD

yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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aplikatif

agar

guru

mudah
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di
kelas VII. 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 dan Target Kompetensi
KOMPETENSI DASAR

3.4

4.4

TARGET KOMPETENSI

Menganalisis
konsep
suhu, 1. Menganalisis konsep suhu dan
penerapannya dalam kehidupan
pemuaian, kalor, perpindahan
sehari-hari
kalor, dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari termasuk 2. Menganalisis konsep pemuaian dan
penerapannya dalam kehidupan
mekanisme menjaga kestabilan
sehari-hari
suhu tubuh pada manusia dan
3. Menganalisis konsep kalor dan
hewan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
4. Menganalisis konsep perpindahan
kalor dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
Melakukan percobaan untuk 1. Melakukan
percobaan
untuk
menyelidiki pengaruh kalor
menyelidiki pengaruh kalor terhadap
terhadap suhu dan wujud benda
suhu
serta perpindahan kalor
2. Melakukan
percobaan
untuk
menyelidiki pengaruh kalor terhadap
wujud benda
3. Melakukan
percobaan
untuk
menyelidiki pengaruh kalor terhadap
serta perpindahan kalor
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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 3.4 dan 4.4 di kelas VII di kembangkan menjadi
indikator untuk ranah pengetahuan dan indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi kedalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator kunci. Berikut ini
rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi 3.4 dan 4.4 di kelas
VII.
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan
3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.4.5

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
Mendeskripsikan konsep kalor
4.4.1 Menerapkan konsep kalor dalam
kehidupan sehari-hari
Mendeskripsikan
hubungan
kalor dengan perubahan wujud.
Menentukan
macam-macam
perpindahan kalor
Membedakan
perpindahan
kalor secara konduksi, konveksi,
dan radiasi
Indikator Kunci
Menganalisis azaz black dan 4.4.2 Melakukan percobaan
penerapannya dalam kehidupan
menyelidiki pengaruh
sehari-hari
terhadap wujud benda

untuk
kalor

3.4.6

Menganalisis pengaruh kalor 4.4.3 Melakukan percobaan untuk
terhadap perubahan wujud zat
menyelidiki pengaruh kalor
terhadap perpindahan kalor

3.4.7

Menganalisis
perpindahan kalor
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konsep
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IPK Pengetahuan
3.4.8

IPK Keterampilan

Indikator Pengayaan
Menganalisis konsep kalor dan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
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Pemanfaatan kalor dan perpindahannya dalam kehidupan sehari-hari dapat
dijumpai pada peralatan rumah tangga. Kalor adalah salah satu bentuk energi
maka satuan kalor pun sama dengan satuan energi, yaitu Joule atau Kalori.
Kalor dapat meningkatkan suhu suatu zat dan dapat mengubah wujud zat.
Benda yang mendapat kalor suhunya naik, sedang yang melepaskan kalor
suhunya turun.
Pemanfaatan kalor dan perpindahannya dalam kehidupan sehari-hari antara
lain pada termos. Termos digunakan untuk menyimpan zat cair yang ada di
dalam agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu.

Gambar 1 Termos
Sumber: https://sajiansedap.grid.id/

Termos biasanya berbentuk botol yg diberi dinding dalam rangkap yang
dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat
menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Termos biasa
digunakan untuk menyimpan air panas. Dengan dinding dalam termos yang
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dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak
bisa berpindah dengan cepat. Dengan kata lain, radiasi panas yang
dipancarkan oleh air mendidih ini tadi dapat ditahan oleh dinding dalam
termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Dengan demikian, air panas
tersebut dapat bertahan dalam termos ini dalam beberapa hari.

Gambar 2 Botol Vakum James Dewar
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/

Termos pertama kali diciptakan tahun 1902 oleh James Dewar. Pada saat itu,
James Dewar menghadapi masalah menyangkut minuman untuk bayinya. Ia
ingin bayinya selalu meminum susu yang masih hangat. Akan tetapi,
mempertahankan susu agar hangat dalam waktu lama merupakan masalah
sulit pada waktu itu. Akhirnya, James Dewar mengatasi masalah itu dengan
menciptakan botol vakum. Botol vakum merupakan wadah dari kaca
berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan
ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding
sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas.
Botol vakum itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos.
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Berikut ini contoh soal-soal UN topik Kalor dan Perpindahannya pada
kompetensi 3.4 Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan (Permendikbud
Nomor 37 Tahun 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soalsoal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal
yang setipe pada topik Kalor dan Perpindahannya.
1. Contoh soal UN 2018
No.
1

Soal
Perhatikan tabel kalor jenis berikut.

Logam X bermassa 4,2 kg dipanaskan hingga suhunya 1400 C, kemudian
dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 0 C. Setelah beberapa saat
terjadi keseimbangan, suhu akhir campuran menjadi 40 0 C. Bila diketahui
kalor jenis air 4.200 J/kg. 0 C, maka dapat disimpulkan bahwa jenis bahan
logam X adalah ….
A.
B.
C.
D.

Alumunium
Besi
Tembaga
Perak

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Aplikasi
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No.

Soal

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.4. 5 Menganalisis azaz black dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Ditampilkan tabel, kemudian disajikan percobaan.

Ditanyakan

:

Menentukan jenis logam, setelah dilakukan perhitungan dan
mencocokkan hasilnya dengan tabel

Materi yang
dibutuhkan

:

Kalor

2. Contoh soal UN 2017
No.

Soal

2

Andi menemukan suatu logam yang massa 600 gram. Ketika dipanaskan dari
suhu 250 C hingga 65 0 C diperlukan kalor 11,04 kJ. Jenis logam dan kalor jenis
yang benar adalah ….

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Ditampilkan tabel, kemudian disajikan percobaan.

Ditanyakan

:

Menentukan jenis logam, setelah dilakukan perhitungan dan
mencocokkan hasilnya dengan tabel

Materi yang
dibutuhkan

:

kalor
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Aplikasi
3.4. 5 Menganalisis azaz black dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik kalor
dan perpindahannya
Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada
peralatan rumah tangga. Termos merupakan salah satu peralatan rumah
tangga yang saat ini digandrungi kaum ibu-ibu di Indonesia. Bagaimana tidak,
selain manfaatnya sebagai penyimpanan air panas dan kemasannya yang
sekarang lebih praktis serta bisa dibawa kemana saja. Biasanya para ibu
membawa termos ukuran kecil atau sedang guna menyimpan air panas untuk
membuat susu anaknya ketika mereka dalam perjalanan.
Termos biasanya berbentuk botol yg diberi dinding dalam rangkap yang
dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat
menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Termos biasa
digunakan untuk menyimpan air panas. Dengan dinding dalam termos yang
dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak
bisa berpindah dengan cepat. Dengan kata lain, radiasi panas yang
dipancarkan oleh air mendidih ini tadi dapat ditahan oleh dinding dalam
termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Dengan demikian, air panas
tersebut dapat bertahan dalam termos ini dalam beberapa hari.
Pada aktivitas pembelajaran pertemuan ke-1 ini mempelajari tentang konsep
kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pada aktivitas pembelajaran pertemuan ke-2 mempelajari tentang perubahan
kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1
Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.4.1 sampai 3.4.3
dan 3.4.5, 3.4.6 juga 3.4.8. Pertemuan ke-1 ini menggunakan pembelajaran
Discovery Learning dengan sintak 1) pemberian rangsangan (stimulation); 2)
pernyataan/identifikasi masalah (Problem statement); 3) Pengumpulan Data
(Data collection); 4) Pengolahan Data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification); 6) menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization), (Aryana,
dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 5 X 40 menit.

1. Mengidentifikasi Kalor
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Memahami konsep kalor;
b. Menjelaskan kalor jenis;
c. Mengidentifikasi perubahan wujud zat karena pemberian kalor;
d. Menganalisis prinsip azaz black
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 menit (2x 40 menit).
(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT kalor

3.

Bahan bacaan

Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
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b. Membagikan pertanyaan kepada peserta didik (dalam bentuk kartu-kartu

pertanyaan). Meminta peserta didik untuk mendeskripsikan pertanyaan
tersebut.
c. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi materi kalor.
d. Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

mendeskripsikan

pertanyaan-

pertanyaan tentang kalor. Peserta didik diharapkan:
1) Menuliskan hasil diskusinya pada kertas plano.
2) Mengindentifikasi hasil dengan menggunakan tabel berikut:
No.

Pertanyaan

1.

Kalor

2.

Hubungan
satuan
kalori dengan joule
Kalor jenis

3.
4.

5.
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Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
suatu bentuk energi yang secara alamiah
dapat berpindah dari benda yang
suhunya tinggi menuju suhu yang lebih
rendah. Kalor juga dapat berpindah dari
suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi
jika dibantu dengan alat yaitu mesin
pendingin yang mengakibatkan benda
tersebut berubah suhu atau wujud
bentuknya
1 Joule = 0.24 Kalori atau
1 Kalori = 4.2 Joule
banyaknya kalor yang diperlukan oleh
suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat
tersebut sebesar 10C
∆Q = m . c . ∆T
= 0,5 kgx4,2x103J/kg0Cx(60-10) 0C
= 105.000 Joule

Berapa
banyaknya
kalor yang diperlukan
untuk
memanaskan
500 gram air dari 10 0C
menjadi 600C, jika
kalor jenis air adalah
4,2 x 10 3 J/kg 0C.
Jelaskan grafik berikut: Garis AB dan CD kalor yang diperlukan
pada garis AB adalah untuk menaikkan
suhu es mencapai 00C dan mengubah
wujud es menjadi cair. Juga pada garis
CD kalor yang diperlukan adalah untuk
mengubah wujud zat cair menjadi gas
pada suhu1000C dan garis EF adalah
proses ketika energi kalor digunakan
untuk menaikkan suhu uap dari 1000C
dst . Jika diperhatikan garis BC dan DE
mendatar, Pada saat proses garis BC es
yang berwujud padat mulai mencair
berubah menjadi air, demikian pula
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No.

Pertanyaan

6.

Azas Black

7.

Sepotong besi yang
bermassa 200 gram
dan suhunya 100 0C
dimasukan ke dalam
400 gram air yang
suhunya 20 0C. Jika
kalor jenis air 4,2 x 103
j/kg0C dan kalor jenis
besi adalah 4,6 x
102J/kg0C,
tentukan
suhu akhir campuran
besi dan air tersebut?

Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
garis DE terjadi perubahan wujud zat
cair menjadi gas, hal ini menunjukkan
bahwa energi kalor yang diperlukan saat
itu tidak digunakan untuk menaikkan
suhu zat, melainkan untuk mengubah
wujud zat
Banyaknya kalor yang dilepaskan sama
dengan banyaknya kalor yang diterima
Qlepas = Qterima
Mbesi.cbesi .(Tbesi-Ta)=mair.cair.(Ta–Tair)
0,2kgx4,6x102J/kg0Cx(100–Ta)=
0,4kgx4,2x103J/kg0C x(Ta–20)
92 (100 – Ta) = 1680 (Ta – 20)
9200 – 92 Ta = 1680 Ta – 33.600
9200 + 33.600 = 1680 Ta + 92 Ta
42800 = 1772 Ta
Ta = 24,15 0C

e. Peserta didik menempelkan jawaban dari kelompoknya pada dinding

kelas.
f. Peserta didik diminta untuk melakukan windows shopping (berkunjung ke

kelompok lain untuk melihat hasil kerjannya dan membandingkan dengan
kerja kelompok sendiri).
g. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya. Meminta kelompok lainnya menanggapinya.
2. Praktik Akibat Kalor
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Menyelidiki pengaruh jenis zat terhadap kalor yang diperlukan untuk
kenaikan suhu zat.
b. Menganalisis waktu yang diperlukan dalam pemanasan zat.
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 120 menit (3 x 40 menit).
(Problem Statement, Data Collection, Data Processing, Verification, dan
Generalization)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT kalor

3.

Bahan bacaan

4.

Beker glass 2 buah

5.

Termometer 1 buah

6.

Stopwatch 1 buah

7.

Pembakar bunsen 1 buah

8.

100 ml air

9.

100 ml minyak kelapa

Apa yang saudara lakukan:
a.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-4
orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).

b.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing.

c.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
“Bagaimana pengaruh jenis zat terhadap kalor untuk kenaikan suhu zat?’

d.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2.

e.

Memfasilitasi peserta didik ketika praktik akibat kalor

f.

Memfasilitasi peserta didik mengumpulakan data pengamatan

g.

Memfasilitasi peserta mengkonfirmasi hasil pekerjaannya dengan
sumber lain yang relevan

h.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket
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i.

Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil
pengamatan

melalui

menanggapinya.

diskusi

Kemudian,

kelas.

peserta

Meminta
didik

kelompok

lain

menyimpulkan

hasil

kegiatannya.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-2
Pertemuan pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7
dan 3.48. Pertemuan ke-2 ini menggunakan pembelajaran pembelajaran
Discovery Learning dengan sintak 1) pemberian rangsangan (stimulation); 2)
pernyataan/identifikasi masalah (Problem statement); 3) Pengumpulan Data
(Data collection); 4) Pengolahan Data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification); 6) menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization), (Aryana,
dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 5 X 40 menit.
1. Mengidentifikasi Kalor
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu;
1. Menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi
2. Menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi
3. Menjelaskan perpindahan kalor secara radiasi
4. Membedakan konduksi, konversi dan radiasi
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 menit (2x 40 menit).
(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. LCD proyektor
2. PPT Perubahan Kalor
3. Bahan Bacaan
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Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Membagikan pertanyaan kepada peserta didik (dalam bentuk kartu-kartu

pertanyaan). Meminta peserta didik untuk mendeskripsikan pertanyaan
tersebut.
c. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi materi perubahan kalor.
d. Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

mendeskripsikan

pertanyaan-

pertanyaan tentang perubahan kalor. Peserta didik diharapkan:
1) Menuliskan hasil diskusinya pada kertas plano.
2) Mengindentifikasi hasil dengan menggunakan tabel berikut:
No.
1.

2.

3.

4.
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Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
Perpindahan
Kalor perpindahan kalor melalui zat perantara
secara Konduksi
dan selama terjadi perpindahan kalor,
tidak disertai dengan perpindahan
partikel-partikel zat perantaranya
Perpindahan
Kalor peristiwa berpindahnya kalor dalam
secara Konveksi
suatu medium yang disertai dengan
perpindahan partikel mediumnya.
Perpindahan partikel medium terjadi
karena adanya perbedaan massa jenis
Perpindahan
Kalor perpindahan kalor dalam bentuk
secara Radiasi
gelombang
elektromagnetik.
Pada
radiasi, kalor atau energi merambat
tanpa membutuhkan zat perantara
Peristiwa konduksi
 ketika membakar besi, maka besi
akan panas, tetapi partikel-partikel
pada besi tidak ikut berpindah atau
tetap pada tempatnya.
 Ketika mencelupkan sendok ke
dalam air panas, maka sendok ujung
sendok yang tidak tercelup juga
akan panas, meskipun tidak terjadi
perpindahan partikel di dalam
sendok tersebut.
 Ketika tangan memegang gelas yang
panas, tangan pun akan merasakan
panasnya, meskipun tidak terjadi
Pertanyaan
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No.

5.

Pertanyaan

Peristiwa konveksi






6.

Peristiwa radiasi





Penjelasan yang Harapkan dari
Siswa
perpindahan partikel dari gelas ke
tangan
Ketika memanaskan air, maka akan
melihat air itu seperti diaduk. Inilah
proses ketika partikel-partikel air
yang ada di bawah yang telah panas
berpindah ke atas. Sehingga
terjadilah perpindahan kalor yang
diikuti oleh perpindahan partikel air
yang dipanaskan.
Terjadinya angin darat dan air laut,
karena partikel-partikel udara yang
panas berpindah
Adanya sirkulasi udara dari luar
rumah ke dalam rumah karena
partikel-partikel udara panas dari
luar ruangan masuk ke dalam rumah
Panas dari sinar matahari yang
melewati luar angkasa hampa udara
tetap dapat sampai ke bumi tanpa
perpindahan partikel apapun.
Ketika mendekatkan tangan kita ke
api, maka akan terasa panas
meskipun tidak ada partikel api yang
berpindah ke tangan kita

e. Peserta didik menempelkan jawaban dari kelompoknya pada dinding kelas
f. Peserta didik diminta untuk melakukan windows shopping (berkunjung ke

kelompok lain untuk melihat hasil kerjannya dan membandingkan dengan
kerja kelompok sendiri).
g. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan

hasilnya. Meminta kelompok lainnya menanggapinya.
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2. Praktik Konduksi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Menyelidiki Menyelidiki terjadinya perpindahan Kalor Secara Konduksi
b. Menganalisis peristiwa konduksi
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 120 menit (3 x 40 menit).
(Problem Statement, Data Collection, Data ProcessingVerification, dan
Generalization)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

LCD proyektor

2.

PPT perubahan kalor

3.

Bahan bacaan

4.

Lilin atau pembakar spirtus 1 buah

5.

Batang besi 1 buah

6.

Plastisin atau mentega secukupnya

7.

Kain 1 buah

Apa yang saudara lakukan:
a.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-4
orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).

b.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing.

c.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
“Bagaimana perpindahan kalor secara konduksi?’

d.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2.

e.

Memfasilitasi peserta didik ketika praktik akibat perpindahan kalor.

f.

Memfasilitasi peserta didik mengumpulakan data pengamatan.
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g.

Memfasilitasi peserta mengkonfirmasi hasil pekerjaannya dengan
sumber lain yang relevan.

h.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket.

i.

Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan hasil
pengamatan

melalui

menanggapinya.

diskusi

Kemudian,

kelas.

peserta

Meminta
didik

kelompok

lain

menyimpulkan

hasil

kegiatannya.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini lembar kerja peserta didik berupa dua buah kartu diskusi
dan dua buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: kartu Diskusi Kalor, Kartu Diskusi
Perpindahan Kalor dan LKPD 1) Akibat Kalor, juga 2) Peristiwa
Konduksi.
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Kartu Diskusi Kalor
Diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian jelaskan:
a. Kalor
b. Hubungan satuan kalori dengan joule
c. Kalor jenis
d. Berapa banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan
500 gram air dari 10 0C menjadi 600C, jika kalor jenis air adalah
4,2 x 10 3 J/kg 0C.
e. Jelaskan grafik berikut:

f. Azas Black
g. Sepotong besi yang bermassa 200 gram dan suhunya 100 0C
dimasukan ke dalam 400 gram air yang suhunya 20 0C. Jika kalor
jenis air 4,2x103 J/kg0C dan kalor jenis besi adalah 4,6x102
J/kg0C, tentukan suhu akhir campuran besi dan air tersebut?
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LKPD 1. Akibat kalor

Prosedur Kerja:
1.

Siapkan 2 beker glass masing masing diisi dengan 100 ml air dan
100 ml minyak goreng

2.

Ukurlah suhu awal air dan minyak goreng dalam beker glass
dengan termometer

Gambar Percobaan Kalor
3.

Geser pembakar bunsen tepat pada dasar beker glass berisi 100
ml air dan nyalakan stopwatch

4.

Catatlah lama waktu untuk menaikkan suhu air sebesar 100C dan
masukkan datanya ke dalam tabel

5.

Ulangi kegiatan seperti diatas untuk pemananasan 100 ml minyak
goreng

6.

Tabel Pengamatan:
Jenis
Zat

7.

Volume
(ml)

Air

100

Minyak
kelapa

100

Waktu untuk mencapai
kenaikan suhu 10 0C
...
...

Buat analasis untuk pemanasan air dan minyak kelapa?
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Kartu Diskusi Perpindahan Kalor
Diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian jelaskan:
a. Perpindahan Kalor secara Konduksi
b. Perpindahan Kalor secara Konveksi
c. Perpindahan Kalor secara Radiasi
d. Peristiwa konduksi
e. Peristiwa konveksi
f. Peristiwa radiasi
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LKPD 2. Peristiwa Konduksi

Prosedur Kerja:
1. Buatlah tiga bulatan keci dari plastisi atau margarin
2. Letakkan 3 bulatan tersebut diatas batang besi dengan berjarak
masing masing bulatan 4 cm (di tiik A,B dan C) seperti pada
gambar berikut.

Gambar Percobaan Konduksi
3. Buat analisis untuk untuk posisi di titik A, B dan C
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C. Bahan Bacaan

Judul Bahan Bacaan: Kalor dan Perpindahannya
Waktu memasak air dengan menggunakan kompor. Air yang semula dingin
lama kelamaan menjadi panas. Mengapa air menjadi panas? Air menjadi panas
karena mendapat kalor, kalor yang diberikan pada air mengakibatkan suhu air
naik. Dari manakah kalor itu? Kalor berasal dari bahan bakar, dalam hal ini
terjadi perubahan energi kimia yang terkandung dalam gas menjadi energi
panas atau kalor yang dapat memanaskan air.
1. Kalor
a. Pengertian Kalor
Kalor berbeda dengan suhu, karena suhu adalah energi yang dimiliki
oleh partikel penyusun benda sedangkan kalor merupakan suatu
kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan
oleh suatu benda.
Kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat
berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju suhu yang lebih
rendah. Kalor juga dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu yang
lebih tinggi jika dibantu dengan alat yaitu mesin pendingin yang
mengakibatkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya.

Gambar 3 Aliran Kalor
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Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu
benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya
tinggi maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar, begitu juga
sebaliknya jika suhunya rendah maka kalor yang dikandung sedikit.
Satuan Joule merupakan satuan kalor yang umum digunakan dalam
Fisika, Kalori (kal) merupakan satuan kalor yang biasa digunakan
untuk menyatakan kandungan energi dalam bahan makanan.
Contohnya: sepotong roti memiliki kandungan energi 200 kalori dan
sepotong daging memiliki kandungan energi 600 kalori.
Nilai 1 kalori (1 kal) adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk
memanaskan 1 kg air agar suhunya naik 1°C. Hubungan satuan kalori
dengan joule adalah:
1 Joule = 0.24 Kalori
1 Kalori = 4.2 Joule
Perhatikan gambar berikut ada dua gelas kimia yang berisi air yang
sama suhunya tetapi yang berbeda volumenya. Air pada gelas kimia
mana yang mengandung kalor lebih banyak?

Gambar 4 Perbandingan Kalor
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Walaupun memiliki suhu yang sama tetapi air yang volumenya 1000
ml mengandung lebih banyak kalor dibandingkan dengan air yang
volumenya 500 ml.
Ada tiga faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kalor yang yang
diperlukan untuk meningkatkan suhu benda yaitu:
 massa zat
 jenis zat (kalor jenis)
 perubahan suhu
b. Kalor Jenis Zat (c)
Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat
untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 10C. Sebagai contoh,
kalor jenis air 4.200 J/kg °C, artinya kalor yang diperlukan untuk
menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 °C adalah 4.200 J.
Kalor jenis suatu zat dapat diukur dengan alat kalorimeter
Berdasarkan definisi tersebut, maka hubungan antara banyaknya
kalor yang diserap oleh suatu benda dan kalor jenis benda, serta
kenaikan suhu benda,ditulis dalam bentuk persamaan berikut:
Q

c = m.ΔT
Jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda besarnya
sebanding dengan massa, jenis benda, dan kenaikan atau penurunan
suhu.
Sehingga persamaan untuk kalor dapat ditulis sebagai berikut:
Q = m.c. ΔT
Dimana:
Q

= Banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan (Joule)

m = Massa zat (kg)
c

= Kalor jenis zat (joule/kg °C)

ΔT = Perubahan suhu (°C)
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Satuan kalor jenis benda (c) untuk CGS untuk kalor jenis benda adalah
kal/goC

atau

K.Kal/kgoC,

sedangkan

dalam

Satuan

Sistem

Internasional (SI) untuk kalor jenis benda adalah J/kg.K.
Tabel 3 Kalor Jenis benda (Pada tekanan 1 atm dan suhu 20 0C)

No

Kalor Jenis (c)

Jenis Benda

J/kg0C

kkal/kg0C

Kal/g0C

1

Air

4180

1,00

1

2

Alkohol (ethyl)

2400

0,57

0.57

3

Es

2100

0,50

0,50

4

Kayu

1700

0,40

0,40

5

Aluminium

900

0,22

0,22

6

Marmer

860

0,20

0,20

7

Kaca

840

0,20

0,20

8

Besi / baja

450

0,11

0,11

9

Tembaga

390

0,093

0,093

10

Perak

230

0,056

0,056

11

Raksa

140

0,034

0,034

12

Timah hitam

130

0,031

0,031

13

Emas

126

0,030

0,030

14

Kuningan

370

0.9

0.9

Catatan :
Kalor jenis sebuah benda dipengaruhi oleh suhu. Tetapi apabila perubahan suhu tidak terlalu besar
maka besar kalor jenis bisa dianggap tetap.

c. Kapasitas Kalor (H)
Kapasitas kalor suatu zat adlah banyaknya kalor yang diperlukan
untuk menaikkan suhu zat itu sebesar 1°C. Jika dinyatakan dengan
rumus dapat di tulis:

H=

𝑄
ΔT
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dimana:
H = kapasitas kalor (J/C)
Q = banyaknya kalor (J)
ΔT = perubahan suhu (C)
Contoh Soal:
1) Berapa banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 500
gram air dari 10 0C menjadi 600C, jika kalor jenis air adalah 4,2 x
10 3 J/kg 0C.
Jawab :

∆Q = m . c . ∆T
= 0,5 kg x 4,2 x 10 3 J/kg 0C x (60 -10) 0C
= 105.000 Joule

2) Untuk menaikkan suhu benda yang memiliki massa 5 kg dari 30°
C menjadi 80°C diperlukan kalor sebanyak 80.000 Joule. Tentukan:
 Berapa kapasitas kalor benda itu?
 Berapakah kalor jenisnya?
Penyelesaian:
Diketahui :
Q = 80000 Joule
m = 5kg
Δt = 80°C - 30°C = 50°C
Ditanya : H = ........?
c = ........?
Jawab :
 H = Q/Δt = 80.000 = 1600 J/°C
c = H/m = 1600/5 = 320 J/kg°C
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d. Kalor pada Perubahan Wujud
Kalor yang diserap suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan
suhu/temperatur zat tersebut. Kadangkala kalor yang diserap oleh
suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut tanpa menaikkan
suhunya itu disebut kalor laten, contoh es yang dipanaskan lama
kelamaan akan menjadi air, sebaliknya air yang didinginkan, lama
kelamaan akan menjadi es. Zat dapat berada dalam tiga wujud, yaitu
padat, cair, dan gas. Pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari
padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, selalu diawali dengan
pelepasan atau penyerapan kalor. Akan tetapi perubahan wujud tidak
disertai dengan perubahan suhu.
Suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu
maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Peristiwa ini
juga berlaku jika suatu zat melepaskan kalor terus-menerus dan
mencapai suhu minimumnya. Oleh karena itu, selain kalor dapat
digunakan untuk mengubah suhu zat, juga dapat digunakan untuk
mengubah wujud zat. Menguap dan melebur adalah peristiwa
perubahan wujud yang membutuhkan kalor, sedang mengembun dan
membeku adalah peristiwa perubahan wujud yang melepaskan
kalor.Perubahan wujud suatu zat akibat pengaruh kalor dapat
digambarkan dalam skema berikut:
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Gambar 5 Perubahan Wujud

Untuk lebih memahami pengaruh kalor terhadap perubahan wujud
zat, perhatikan grafik pemanasan es berikut:

Gambar 6 Pemanasan Es
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Garis AB dan CD condong ke atas, apa yang menyebabkan hal ini
terjadi? Hal ini disebabkan karena saat itu energi kalor yang
diperlukan pada garis AB adalah untuk menaikkan suhu es mencapai
00C untuk mengubah wujud es menjadi cair. Juga pada garis CD kalor
yang diperlukan adalah untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas
pada suhu1000C dan garis EF adalah proses ketika energi kalor
digunakan untuk menaikkan suhu uap dari 1000C dst . Jika
diperhatikan garis BC dan DE mendatar, apa yang menyebabkannya?
Pada saat proses garis BC es yang berwujud padat mulai mencair
berubah menjadi air, demikian pula garis DE terjadi perubahan wujud
zat cair menjadi gas. Apabila kamu perhatikan garis BC dan DE
mendatar, hal ini menunjukkan bahwa energi kalor yang diperlukan
saat itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu zat, melainkan untuk
mengubah wujud zat.
Energi Kalor ada yang digunakan untuk menaikkan suhu benda dan
juga yang digunakan untuk mengubah wujud. Selama perubahan
wujud zat, kalor yang diterima atau di lepaskan oleh zat tidak
digunakan untuk menaikkan suhu tetapi mengubah wujud . Kalor yang
digunakan untuk mengubah wujud zat bukan untuk menaikkan suhu
disebut Kalor Laten.
Istilah kalor laten khusus untuk suatu perubahan wujud tertentu
adalah sbb:
1) Kalor Laten Lebur (Kalor lebur) Banyaknya kalor yang diserap
untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair pada titik
leburnya.
𝑄

LF = 𝑚

Q = m.LF
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2) Kalor Laten Beku (Kalor beku) Banyaknya kalor yang di lepas
untuk mengubah 1kg zat dari wujud cair menjadi padat pada titik
bekunya.
𝑄

LF = 𝑚

Q = m.LF

3) Kalor Laten didih (Kalor didih) Banyaknya kalor yang diserap
untuk mengubah 1kg zat dari wujud cair menjadi uap pada titik
didihnya.
𝑄

Lu = 𝑚

Q = m.Lu

4) Kalor Laten embun (Kalor embun) Banyaknya kalor yang di lepas
untuk mengubah 1kg zat dari wujud uap menjadi cair pada titik
embunnya.
𝑄

Lv = 𝑚

Q = m.Lv

Dimana:
LF = Lu = LV = Kalor Laten (J/kg)
Q = Kalor (J)
m = massa zat (kg)
Tabel 4 Kalor Laten Zat

Zat
Air
Alkohol
Raksa
Hidrogen
Oksigen
Nitrogen
Aluminium
Tembaga
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Kalor Lebur
Titik
(kJ/kg)
Lebur (°C)
340
0
109
-114
11
-39
60
-259
14
-219
25
-210
403
660
206
1.083

Kalor Uap
(kJ/kg)
2258
838
294
449
213
199
10.500
7.350

Titik Didih
(°C)
100
78
357
-253
-183
-196
2.450
2300
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Contoh Soal :
1) Beberapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 100 gram
es pada titik leburnya? (kalor lebur es = 3,34 x 105 J/kg.
Penyelesaian :
Diketahui: mes = 100 g = 0,10 kg
Les = 3,34 x 105 J/kg
Ditanyakan: Q?
Jawab: Q = m . L
Q = 0,10 kg x 3,34 x 105 J/kg = 33.400 J
2) Perhatikan grafik berikut ini!

Berdasarkan grafik berapa banyaknya kalor yang dibutuhkan
oleh 3 kg es dalam proses dari A-B-C ? bila diketahui (kalor
jenis es = 2.100 J/kg oC, kalor lebur es = 336.000 J/kg).
Jawab:
Grafik menggambarkan proses perubahan wujud es menjadi
air.
Pada proses A-B, kalor digunakan untuk menaikan suhu es dari
10 oC sampai 0 oC.
Q

= m. c . ∆ T

Q

= (3).(2100).(0-(-10))
= (3).(2100)(10.)
= 63.000 Joule
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Pada proses B-C, kalor digunakan untuk mencairkan semua es
menjadi air. Pada proses ini, suhu es tidak mengalami
perubahan
Q = m LF
Q = (3)(336.000)
Q = 1.008.000 Joule
Banyaknya kalor yang dibutuhkan es pada proses A-B-C
adalah:
Q = (63.000 Joule + 1.008.000 Joule)
Q = 1071.000 Joule = 1071 K.Joule
e. Azas Black
Mengapa jika air panas dicampur dengan air dingin maka air
campurannya menjadi hangat. Dalam peristiwa ini air panas
melepaskan kalor sehingga suhunya turun dan air dingin menerima
kalor sehingga suhunya naik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zat cair yang memiliki
energi kalor lebih tinggi melepaskan kalornya kepada zat yang energi
kalornya lebih rendah sehingga terjadi keseimbangan energi. Joseph
Black seorang saintis berhasil menemukan bahwa banyaknya kalor
yang dilepaskan oleh zat cair yang memiliki energi kalor lebih tinggi
sama besarnya dengan kalor yang diterima oleh zat cair yang energi
kalornya lebih rendah. Banyaknya kalor yang dilepaskan sama dengan
banyaknya kalor yang diterima.
Selanjutnya penemuan ini dikenal dengan istilah Azas Black yang
persamaannya dituliskan sebagai berikut :
Qlepas = Qterima
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Contoh soal:
Sepotong besi yang bermassa 200 gram dan suhunya 100

0C

dimasukan ke dalam 400 gram air yang suhunya 20 0C. Jika kalor jenis
air 4,2 x 103 j/kg0C dan kalor jenis besi adalah 4,6 x 102J/kg0C,
tentukan suhu akhir campuran besi dan air tersebut?
Jawab :
Qlepas = Qterima
Mbesi . cbesi . (Tbesi- Ta) = mair . cair . (Ta – Tair)
0,2 kgx4,6x102J/kg0Cx(100–Ta) = 0,4kgx4,2x103J/kg0C x(Ta–20)
92 (100 – Ta) = 1680 (Ta – 20)
9200 – 92 Ta = 1680 Ta – 33.600
9200 + 33.600 = 1680 Ta + 92 Ta
42800 = 1772 Ta
Ta = 24,15 0C
Jadi suhu campuran akhir adalah 24,15 0C
2. Perpindahan Kalor
Sumber kalor yang utama di bumi adalah matahari. Kalor dapat berpindah
dari benda satu ke benda yang lain. Dalam beberapa hal kita memerlukan
perpindahan kalor yang cepat, tetapi dalam hal tertentu kita perlu
mencegah perpindahan kalor.
Tanpa usaha luar, maka kalor sebagai suatu bentuk energi dapat berpindah
tempat dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah
dengan berbagai cara. Kalor atau panas dari suatu benda dapat berbedabeda, ketika terjadi kontak antara dua benda atau lebih yang memiliki
perbedaan kalor, maka akan terjadi aliran kalor atau perpindahan kalor.
Perpindahan kalor dibedakan menjadi tiga jenis yaitu perpindahan kalor
secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi dan perpindahan
kalor secara radiasi seperti gambar.
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Gambar 7 Perpindahan Kalor

a. Perpindahan Kalor secara Konduksi (hantaran)
Perpindahan kalor pada logam yang tidak diikuti perpindahan massa
logam tersebut, peristiwa ini disebut dengan perpindahan kalor secara
konduksi. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat
perantara dan selama terjadi perpindahan kalor, tidak disertai dengan
perpindahan partikel-partikel zat perantaranya.
Perpindahan kalor di dalam zat padat dapat dijelaskan dengan teori
atom. Atom dalam zat padat yang dipanaskan akan bergetar dengan
kuat. Atom atom yang bergetar akan memindahkan sebagian energinya
kepada atom atom tetangga terdekat karena mereka saling berdekatan.
Kemudian atom tetangga yang ditumbuk dan mendapatkan kalor ini
akan ikut bergetar dan menumbuk atom tetangga lainnya, demikian
seterusnya sehingga terjadi perpindahan kalor dalam zat padat.
Bahan yang dapat menghantarkan kalor disebut konduktor kalor,
misalnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium (jenis logam).
Adapun penghantar yang kurang baik/penghantar yang buruk disebut
isolator kalor, misalnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik (jenis bukan
logam). Adapun kegunaan bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari
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misalnya untuk pegangan panci, pegangan seterika, dan pegangan alatalat pengorengan.
b. Perpindahan Kalor secara Konveksi (aliran)
Konveksi adalah peristiwa berpindahnya kalor dalam suatu medium
yang disertai dengan perpindahan partikel mediumnya. Perpindahan
partikel medium terjadi karena adanya perbedaan massa jenis.
Konveksi biasa terjadi pada medium berupa zat cair dan

gas.

Perpindahan kalor secara konveksi dibedakan menjadi dua yaitu
konveksi paksa dan konveksi alami.
Konveksi paksa ialah proses perpindahan kalor yang difasilitasi oleh
usaha luar sehingga kalor berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi.
Konveksi paksa menggunakan pompa atau blower, peristiwa konveksi
paksa terjadi pada radiator mobil dan proses pertukaran udara pada
lemari pendingin.
Sedangkan konveksi alami ialah perpindahan kalor yang terjadi secara
alami akibat perbedaan massa jenis antara dua benda. Molekul zat yang
menerima kalor akan memuai dan massanya jenisnya menjadi lebih
ringan sehingga akan bergerak ke atas dan akan digantikan oleh
molekul zat yang ada diatasnya. Peristiwa konveksi alami terjadi pada
saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat
panas sehingga molekul air akan saling bertumbukan dan massa
jenisnya lebih ringan, kemudian air akan bergerak ke atas dan
digantikan oleh air yang ada di atasnya.
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c. Perpindahan Kalor secara Radiasi (pancaran)
Radiasi

adalah

perpindahan

kalor

dalam

bentuk gelombang

elektromagnetik. Pada radiasi, kalor atau energi merambat tanpa
membutuhkan zat perantara, berbeda halnya dengan konduksi atau
konveksi yang selalu membutuhkan medium. Sebenarnya setiap benda
memancarkan dan menyerap energi radiasi. Benda panas ada yang
berpijar dan ada juga yang tidak berpijar. Kedua benda tersebut
memencarkan/meradiasikan energi kalor dalam bentuk gelombang
elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang.
Yosef Stefan menemukan bahwa laju pancaran kalor secara radiasi tiap
satu satuan luas permukaan benda begantung pada sifat dan suhu
permukaan benda. Benda yang mengkilap lebih sukar memancarkan
kalor daripada benda yang hitan dan kusam. Keadaan tersebut juga
berlaku

untuk

benda

yang

menyerap

kalor.

Benda

yang

permukaannnya mengkilap lebih sukar menyerap kalor daripada
benda yang permukaannnya hitam dan kusam. Jadi dapat dikatakan
bahwa benda hitam dan kusam merupakan pemancar dan penyerap
kalor yang baik.
Bagaimanakah energi kalor matahari dapat sampai ke bumi? Telah kita
ketahui bahwa antara matahari dengan bumi berupa ruang hampa
udara, sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat
perantara. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium
ini disebut radiasi/pancaran.
Seperti diketahui peristiwa radiasi terjadi perpindahan kalor dalam
bentuk cahaya, karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa,
maka kalor pun dapat merambat dalam ruang hampa. Radiasi kalor
dapat dihalangi dengan cara memberikan tabir/penutup yang dapat
menghalangi cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya.
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d. Konduktor dan Isolator
1) Konduktor
Konduktor adalah suatu bahan atau zat yang bisa menghantarkan
listrik atau panas (kalor) dengan baik. Konduktor yg sangat baik
adalah emas, akan tetapi karena harganya yang begitu mahal, maka
penghantar yg umumnya digunakan adalah baja, besi, tembaga dan
aluminium untuk menghemat biaya. Contoh pemanfaatan benda
konduktor adalah sebagai penghantar listrik atau kabel, sebagai
logam pemanas pada alat-alat dapur seperti wajan, panci, dan
sebagainya, sebagai alat untuk menyetrika.
2) Isolator
Isolator

adalah

benda

yang

tidak

dapat

(kurang

baik)

menghantarkan kalor maupun listrik. Contoh isolator yang
dimanfaatkan dalam

kehidupan sehari-hari adalah gagang

pemegang panci yang dilapisi dengan plastik agar tidak panas pada
saat kita memegangnya. Contoh lain pada listrik adalah kabel
tembaga dilapisi dengan bahan karet sehingga kita tidak tersengat
listrik. Contoh bahan isolator adalah plastik, karet, dan kayu.
e. Penerapan Perpindahan Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari
Berikut ini ada beberapa contoh penerapan perpindahan kalor dalam
kehidupan sehari-hari seperti:
1) Peristiwa Konduksi
 ketika membakar besi, maka besi akan panas, tetapi partikelpartikel pada besi tidak ikut berpindah atau tetap pada
tempatnya.
 Ketika mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka sendok
ujung sendok yang tidak tercelup juga akan panas, meskipun
tidak terjadi perpindahan partikel di dalam sendok tersebut.
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 Ketika tangan memegang gelas yang panas, tangan pun akan
merasakan panasnya, meskipun tidak terjadi perpindahan
partikel dari gelas ke tangan
2) Peristiwa Konveksi
 Ketika memanaskan air, maka akan melihat air itu seperti
diaduk. Inilah proses ketika partikel-partikel air yang ada di
bawah yang telah panas berpindah ke atas. Sehingga terjadilah
perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel air
yang dipanaskan.
 Terjadinya angin darat dan air laut, karena partikel-partikel
udara yang panas berpindah.
 Angin darat terjadi pada malam hari dan berhembus dari
darat ke laut. Peristiwa ini terjadi karena pada malam hari
udara di atas laut lebih panas dari udara di atas darat,
sehingga udara di atas laut naik diganti udara dari atas
darat. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut. Angin
darat dimanfaatkan oleh para nelayan menuju ke laut
untuk menangkap ikan.
 Angin laut terjadi pada siang hari dan berhembus dari laut
ke darat. Hal ini terjadi karena pada siang hari udara di atas
darat lebih panas dari udara di atas laut, sehingga udara di
atas darat naik diganti udara dari atas laut. Maka terjadilah
aliran udara dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan
oleh nelayan untuk kembali ke darat atau pantai setelah
menangkap ikan.
 Adanya sirkulasi udara dari luar rumah ke dalam rumah
karena partikel-partikel udara panas dari luar ruangan
masuk ke dalam rumah.
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3) Peristiwa Radiasi
 Panas dari sinar matahari yang melewati luar angkasa hampa
udara tetap dapat sampai ke bumi tanpa perpindahan partikel
apapun.
 Ketika mendekatkan tangan kita ke api, maka akan terasa panas
meskipun tidak ada partikel api yang berpindah ke tangan kita.
Selain contoh diatas ada juga penerapan perpindahan kalor dalam
kehidupan sehari-hari, walaupun kita seringkali tidak menyadarinya. Pada
malam hari bumi menjadi tidak dingin sekali karena atmosfer memainkan
peran sebagai isolator sekaligus sebagai medium konveksi udara. Pada
siang hari yang terik sepatu atau sandal yang kita pakai melindungi
perpindahan panas dari aspal jalan, karena bahan sepatu termasuk isolator
kalor.
Konsep perpindahan kalor diterapkan dalam berbagai peralatan rumah
tangga, misalnya termos dan setrika. Termos dapat mencegah
perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun secara radiasi.
Setrika memindahkan kalor kepada pakaian yang disetrika secara
konduksi.
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik kalor dan perpindahannya yang
muncul di UN tiga tahun terkahir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta
didik. Selain itu bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan
soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan, sehingga dapat dijadikan
acuan oleh saudara ketika mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu
mencermati dengan baik bagian ini, sehingga saudara dapat terampil
mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi
yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-Soal
Topik kalor dan perpindahannya merupakan topik yang muncul pada soal UN
di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analis PAMER UN, topik ini termasuk
yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut
pembahasan soal-soal topik kalor dan perubahannya.
Contoh soal 2017/2018
1. Perhatikan tabel kalor jenis berikut.

Logam X bermassa 4,2 kg dipanaskan hingga suhunya 140 0C, kemudian
dimasukkan ke dalam 9,2 kg air yang suhunya 30 0C. Setelah beberapa saat
terjadi keseimbangan, suhu akhir campuran menjadi 40 0C. Bila diketahui
kalor jenis air 4.200 J/kg.0C, maka dapat disimpulkan bahwa jenis bahan
logam X adalah ….
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A.

Alumunium

B.

Besi

C.

Tembaga

D.

Perak

Kunci Jawaban: A

Pembahasan:
Qlepas = Qterima
mx . cx . (Tx- Ta) = mair . cair . (Ta – Tair)
4,2 kgx cx x(140–40) = 9,2kgx4.200 J/kg0C x(40–30)
420. cx = 386.400
cx = 920 J/kg0C
Jadi sesuai dengan tabel, nilai logam yang mempunyai kalor jenis
920J/kg0C adalah alumunium.
Contoh soal UN 2016/2017
2. Andi menemukan suatu logam yang massa 600 gram. Ketika dipanaskan
dari suhu 250C hingga 65 0C diperlukan kalor 11,04 kJ. Jenis logam dan
kalor jenis yang benar adalah ...

Kunci Jawaban: D
Pembahasan:
∆Q = m . c . ∆T
11.040

= 0,6 kg x L x (65 -25) 0C

L = 460 J/kg0C
Jadi sesuai dengan tabel, nilai logam yang mempunyai kalor jenis
460J/kg0C adalah besi.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Ilmu Pengetahuan Alam
:3
: 2018/2019
Lingkup
Materi

NO

Kompetensi yang Diuji

1.

3. 4 Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu
tubuh pada manusia dan
hewan.

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

3. 4 Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

2

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Kalor
dan Peserta didik dapat menentukan
campuran
dengan
Perpindahannya suhu

1.

L2

Pilihan
Ganda

Kalor
dan Disajikan sebuah grafik, peserta
dapat
menentukan
Perpindahannya didik

2

L2

Pilihan
Ganda

Materi

Indikator Soal

menggunakan prinsip azaz black

banyaknya kalor yang diterima
terhadap perubahan wujud zat
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NO

Kompetensi yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

3

L1

Pilihan
Ganda

tubuh pada manusia dan
hewan
3

3. 4 Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan
kalor, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu
tubuh pada manusia dan
hewan

Pengukuran,
Zat, dan
Sifatnya

Kalor
dan Peserta didik dapat Membedakan
kalor
secara
Perpindahannya perpindahan

konduksi, konveksi, dan radiasi
dalam penerapannya kehidupan
sehari-hari
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

LINGKUP MATERI

Buku Sumber : BG
dan BS

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

1

Suhu akhir campuran jika 50 gram air bersuhu 0 0C
ditambahkan ke 100 gram air bersuhu 90 0C adalah ….
A. 15 0C

MATERI

B. 45 0C
C. 60 0C

dan

INDIKATOR SOAL
Pesert didik dapat
menentukan
suhu
campuran
dengan
menggunakan prinsip
azaz black

Penalaran

Nomor
Soal

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

Kalor
Perpindahannya



D. 75 0C

Kunci
Jawaban
B
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

Buku Sumber : BG
dan BS

Pengetahuan/
Pemahaman

Nomor
Soal
2

LINGKUP MATERI

 Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan grafik berikut:
suhu

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

25 0C

MATERI
Kalor
Perpindahannya

0 0C

dan

waktu (menit)

-5 0C

Diketahui kalor jenis air 1 kalori/gram.0C, kalor jenis es 0,5
INDIKATOR SOAL
Disajikan
sebuah
grafik, peserta didik
dapat
menentukan
banyaknya kalor yang
diterima
terhadap
perubahan wujud zat

Kunci
Jawaban
A

kalori/gram.0C, kalor lebur 80 kalori/gram. Jumlah kalor yang
dibutuhkan untuk mengubah 100 gram es pada tekanan 1 atm
pada grafik diatas, adalah ... kalor
A. 10.750
B. 10.500
C. 8.025
D. 2.525
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Dewi Vestari

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
KOMPETENSI DASAR
3.1 Menerapkan

konsep pengukuran
berbagai besaran
dengan
menggunakan satuan
standar (baku.

LINGKUP MATERI

Buku Sumber : BG
dan BS

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

Nomor
Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL

3

Sebagian pipa instalasi air minum dari bahan besi terkena
langsung sinar matahari, sehngga sebagian pemakai air

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

tersebut merasakan air lebih panas dari biasanya. Pada
peristiwa itu urutan perpindahan kalor yang tepat adalah ….

MATERI
Kalor
Perpindahannya



A. Konveksi, radiasi, konduksi

dan

B. Konveksi, konduksi, radiasi
C. Radiasi, konveksi, konduksi
D. Radiasi, konduksi, konveksi

INDIKATOR SOAL
Pesert didik dapat
Membedakan
perpindahan
kalor
secara
konduksi,
konveksi, dan radiasi
dalam penerapannya
kehidupan sehari-hari

Kunci
Jawaban
D
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4 Menganalisis konsep
suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh
pada manusia dan hewan dan 4.4 Melakukan percobaan untuk menyelidiki
pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor, di
kelas VII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mancapai 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 untuk mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik pengukuran 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 subtopik kalor dan perpindahannya:
1) pengertian kalor; 2) kalor jenis zat (c); 3) kapasitas kalor (H); 4) kalor pada
perubahan wujud,; 5) azaz black; 6) perpindahan kalor secara konduksi
(hantaran; (7) kalor secara konveksi (aliran); (8) perpindahan, perpindahan
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kalor secara radiasi(pancaran); (9) konduktor dan isolator; dan (10)
penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Subtopik ini
merupakan konten kaya akan pengetahauan 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 kalor dan perubahannya terdapat
pada pemanfaatan kalor pada termos. Termos digunakan untuk menyimpan
zat cair yang ada di dalam agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level
kogintif mulai C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan
bahwa peserta didik memhami sub topik ini dengan baik. Lebih dari itu,
Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik ini pada
tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi
peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 5 Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek

1

Kriteria
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 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

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

4
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Skor
< 70

:

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

70-79

:

80-89

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat
baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di
MGMP untuk membelajarkan unit ini.
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Paket Unit Pembelajaran
Pengukuran dan Kalor

Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini
dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran
dan penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang
terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya,
saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama

guru-guru IPA lainnya dalam Program

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP di wilayah masingmasing. Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik
semua komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat
memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, saudara
dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran
untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas
pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan. Selain itu, Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal
tes dan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS dengan mengacu
pada contoh yang disajikan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat
memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan
yang terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam
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mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikannya.
Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan
di unit pembelajaran untuk mengembangkan RPP topik-topik lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
6. KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR ILMU PENGETAHUAN ALAM
SMP/MTs
KELAS: VII
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual,
(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu
“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua
kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching),
yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan
karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut
ini.
3

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami pengetahuan (faktual,
konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin
tahunya
tentang
ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian
tampak mata
KOMPETENSI DASAR

4

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam
ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung,
menggambar,
dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori
KOMPETENSI DASAR
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3.1

Menerapkan konsep pengukuran
berbagai
besaran
dengan
menggunakan satuan standar (baku)

4.1

3.2

Mengklasifikasikan makhluk hidup
dan benda berdasarkan
karakteristik yang diamati

4.2

3.3

Menjelaskan konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan senyawa),
sifat fisika dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam kehidupan
sehari-hari
Menganalisis
konsep
suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan kalor,
dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan
Menganalisis
konsep
energi,
berbagai sumber energi, dan
perubahan bentuk energi dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
fotosintesis
Mengidentifikasi sistem organisasi
kehidupan mulai dari tingkat sel
sampai organisme dan komposisi
utama penyusun sel
Menganalisis
interaksi
antara
makhluk hidup dan lingkungannya
serta dinamika populasi akibat
interaksi tersebut
Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya bagi ekosistem

4.3

3.9

Menganalisis perubahan iklim dan
dampaknya bagi ekosistem

4.9

3.10

Menjelaskan lapisan bumi, gunung
api, gempa bumi, dan tindakan
pengurangan resiko sebelum, pada
saat, dan pasca bencana sesuai
ancaman bencana di daerahnya
Menganalisis sistem tata surya,
rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan
revolusi bulan, serta dampaknya
bagi kehidupan di bumi

4.10

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.11
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Menyajikan data hasil pengukuran dengan
alat ukur yang sesuai pada diri sendiri,
makhluk hidup lain, dan benda-benda di
sekitar dengan menggunakan satuan tak
baku dan satuan baku
Menyajikan
hasil
pengklasifikasian
makhluk hidup dan benda di lingkungan
sekitar berdasarkan karakteristik yang
diamati
Menyajikan hasil penyelidikan atau karya
tentang sifat larutan, perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau pemisahan
campuran

4.4

Melakukan percobaan untuk menyelidiki
pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud
benda serta perpindahan kalor

4.5

Menyajikan hasil percobaan tentang
perubahan bentuk energi, termasuk
fotosintesis

4.6

Membuat
model
tumbuhan/hewan

4.7

Menyajikan hasil pengamatan terhadap
interaksi
makhluk
hidup
dengan
lingkungan sekitarnya

4.8

Membuat tulisan tentang gagasan
penyelesaian masalah pencemaran di
lingkungannya
berdasarkan
hasil
pengamatan
Membuat tulisan tentang gagasan
adaptasi/penanggulangan
masalah
perubahan iklim
Mengomunikasikan upaya pengurangan
resiko dan dampak bencana alam serta
tindakan
penyelamatan diri pada
saatterjadi bencana sesuai dengan jenis
ancaman bencana di daerahnya
Menyajikan karya tentang dampak rotasi
dan revolusi bumi dan bulan bagi
kehidupan di bumi, berdasarkan hasil
pengamatan atau penelusuran berbagai
sumber informasi

4.11

struktur

sel
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KELAS: VIII
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu, (1) kompetensi sikap spiritual,
(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu
“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua
kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect
teaching),yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan
memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta
didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut
ini.

3

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami
dan
menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin
tahunya tentang
ilmu
pengetahuan,
teknologi,
seni,
budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

3.1

3.2

3.3

KOMPETENSI DASAR
Menganalisis gerak pada makhluk
hidup, sistem gerak pada manusia,
dan upaya menjaga kesehatan
system gerak
Menganalisis gerak lurus, pengaruh
gaya terhadap gerak berdasarkan
Hukum ewton, dan penerapannya
pada gerak benda dan gerak
makhluk hidup
Menjelaskan konsep usaha, pesawat
sederhana, dan penerapannya
dalam
kehidupan
sehari-hari
termasuk kerja otot pada struktur
rangka manusia

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KOMPETENSI DASAR
4.1
Menyajikan karya tentang berbagai
gangguan pada sistem gerak, serta
upaya menjaga kesehatan system
gerak manusia
4.2
Menyajikan
hasil
penyelidikan
pengaruh gaya terhadap gerak benda
4

4.3

Menyajikan hasil penyelidikan atau
pemecahan masalah tentang manfaat
penggunaan
pesawat
sederhana
dalam kehidupan sehari-hari
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3.4

Menganalisis keterkaitan struktur
jaringan tumbuhan dan fungsinya,
serta teknologi yang terinspirasi
oleh struktur tumbuhan

4.4

3.5

Menganalisis sistem pencernaan
pada manusia dan memahami
gangguan
yang
berhubungan
dengan system pencernaan, serta
upaya menjaga kesehatan sistem
pencernaan
Menjelaskan berbagai zat aditif
dalam makanan dan minuman, zat
adiktif, serta dampaknya terhadap
kesehatan
Menganalisis sistem peredaran
darah pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem peredaran
darah, serta upaya menjaga
kesehatan sistem peredaran darah
Menjelaskan tekanan zat dan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk tekanan
darah, osmosis, dan kapilaritas
jaringan angkut pada tumbuhan
Menganalisis sistem pernapasan
pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem pernapasan,
serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan
Menganalisis sistem ekskresi pada
manusia dan memahami gangguan
pada sistem ekskresi serta upaya
menjaga kesehatan sistem ekskresi
Menganalisis
konsep
getaran,
gelombang, dan bunyi dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sistem pendengaran manusia dan
sistem sonar pada hewan
Menganalisis sifat-sifat cahaya,
pembentukan
bayangan
pada
bidang datar dan lengkung serta
penerapannya untuk menjelaskan
proses penglihatan manusia, mata
serangga, dan prinsip kerja alat
optik

4.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
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Menyajikan
karya
dari
hasil
penelusuran
berbagai
sumber
informasi tentang teknologi yang
terinspirasi dari hasil pengamatan
struktur tumbuhan
Menyajikan
hasil
penyelidikan
tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi

4.6

Membuat karya tulis tentang dampak
penyalahgunaan zat aditif dan zat
adiktif bagi kesehatan

4.7

Menyajikan hasil percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas, atau
durasi) pada frekuensi denyut jantung

4.8

Menyajikan data hasil percobaan
untuk menyelidiki tekanan zat cair
pada kedalaman tertentu, gaya apung,
dan kapilaritas, misalnya
dalam batang tumbuhan
Menyajikan karya tentang upaya
menjaga
kesehatan
system
pernapasan

4.9

4.10

4.11

4.12

Membuat karya tentang system
ekskresi
pada
manusia
dan
penerapannya dalam menjaga
kesehatan diri
Menyajikan hasil percobaan tentang
getaran, gelombang, dan bunyi

Menyajikan hasil percobaan tentang
pembentukan bayangan pada cermin
dan lensa
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KELAS: IX
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu, (1) kompetensi sikap spiritual,
(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu
“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua
kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)
yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan
karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut
ini.

3

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami
dan
menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin
tahunya
tentang
ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian
tampak mata

3.1

3.2

3.3

3.4

KOMPETENSI DASAR
Menghubungkan sistem reproduksi
pada manusia dan gangguan pada
sistem
reproduksi
dengan
penerapan
pola
hidup
yang
menunjang kesehatan reproduksi
Menganalisis
system
perkembangbiakan pada tumbuhan
dan hewan serta penerapan
teknologi pada sistem reproduksi
tumbuhan
dan hewan
Menerapkan konsep pewarisan sifat
dalam pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup
Menjelaskan konsep listrik statis dan
gejalanya dalam kehidupan seharihari, termasuk kelistrikan pada

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KOMPETENSI DASAR
4.1
Menyajikan
hasil
penelusuran
informasi dari berbagai sumber
terkait kesehatan dan upaya
pencegahan gangguan pada organ
reproduksi
4.2
Menyajikan
karya
hasil
perkembangbiakan pada tumbuhan
4

4.3

4.4

Menyajikan
hasil
penelusuran
informasi dari berbagai sumber
terkait tentang tanaman dan
hewan hasil pemuliaan
Menyajikan
hasil
pengamatan
tentang gejala listrik statis dalam
kehidupan sehari-hari
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sistem saraf dan
mengandung listrik
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

hewan

yang

Menerapkan konsep rangkaian
listrik, energi dan daya listrik,
sumber energi listrik dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sumber energi listrik alternatif, serta
berbagai upaya menghemat energi
listrik
Menerapkan konsep kemagnetan,
induksi
elektromagnetik,
dan
pemanfaatan medan magnet dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
pergerakan/navigasi hewan untuk
mencari makanan dan migrasi
Menerapkan konsep bioteknologi
dan perannya dalam kehidupan
manusia
Menghubungkan konsep partikel
materi (atom, ion,molekul), struktur
zat sederhana dengan sifat bahan
yang digunakan dalam kehidupan
seharihari,
serta
dampak
penggunaannya terhadap kesehatan
manusia
Menghubungkan sifat fisika dan
kimia tanah, organisme yang hidup
dalam tanah, dengan pentingnya
tanah
untuk
keberlanjutan
kehidupan
Menganalisis proses dan produk
teknologi ramah lingkungan untuk
keberlanjutan kehidupan
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4.5

Menyajikan hasil rancangan dan
pengukuran berbagai rangkaian
listrik

4.6

Membuat karya sederhana yang
memanfaatkan
prinsip
elektromagnet dan/atau induksi
elektromagnetik

4.7

Membuat
salah
satu
produk
bioteknologi konvensional yang ada
di lingkungan sekitar
Menyajikan
hasil
penyelidikan
tentang sifat dan pemanfaatan bahan
dalam kehidupan sehari-hari

4.8

4.9

Menyajikan
hasil
penyelidikan
tentang
sifat-sifat
tanah
dan
pentingnya tanah bagi kehidupan

4.10

Menyajikan karya tentang proses dan
produk teknologi sederhana yang
ramah lingkungan
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KISI-KISI UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Mata Pelajaran
Kurikulum
Level Kognitif

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 2006/2013 (IRISAN)

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

Mekanika dan Tata
Surya

Gelombang, Listrik,
dan Magnet

Pengetahuan dan
Pemahaman
 Mengidentifikasi
 Mendeskripsikan
 Menyebutkan
 Menunjukkan
 Membedakan
 Mengelompokkan

Peserta didik mampu
memahami
pengetahuan
tentang:
- pengukuran
- zat dan wujudnya
- sifat dan
perubahan
zat
- suhu dan kalor
- sifat larutan
- unsur, senyawa,
dan campuran
- zat aditif dan zat
adiktif
- atom, ion, molekul

Peserta didik mampu
memahami
pengetahuan
tentang:
- gerak lurus
- jenis gaya,
- penjumlahan gaya
- hukum Newton
- usaha, energi dan
- perubahan energi
- sistem tata surya
- gerak matahari,
- bumi, dan bulan
- lapisan litosfir dan
- atmosfir yang
terkait
- dengan perubahan
zat
- dan kalor

Peserta didik mampu
memahami
pengetahuan tentang:
- getaran dan
Gelombang
- cahaya dan alat
optik
- listrik statis
- energi listrik dan
- daya listrik
- kemagnetan

Aplikasi
Mengklasifikasi
Menginterpretasi
Menghitung
Mengurutkan
Membandingkan
Menerapkan
Memodifikasi

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- pengukuran
- zat dan wujudnya
- sifat dan
perubahan zat
- unsur, senyawa,
dan campuran
- pemuaian, suhu
dan kalor
- sifat larutan
- zat aditif dan zat
adiktif

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- gerak lurus
- hukum Newton
- usaha, energi dan
- perubahan energi
- pesawat
sederhana
- tekanan pada zat

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- getaran dan
gelombang
- cahaya dan alat
optik bunyi
- listrik statis
- listrik dinamis
- energi listrik dan
daya listrik
- kemagnetan
- induksi
elektromagnetik









Makhluk Hidup
dan
Lingkungannya
Peserta didik dapat
memahami
pengetahuan
tentang:
- gejala alam biotik
- dan abiotik
- ciriciri/karakteristik
- makhluk hidup
- interaksi antara
- makhluk hidup dan
- lingkungan
- bioteknologi

Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- fenomena
interaksi
antara
makhluk
hidup
dan lingkungan
tertentu
- pencemaran
- lingkungan
- prosedur
pengklasifikasian
makhluk hidup
- pemanfaatan
bioteknologi

Struktur dan fungsi
makhluk hidup
Peserta
didik
dapat
memahami
pengetahuan
konsep tentang:
- sistem organisasi
kehidupan
- sistem gerak
manusia
- sistem
pencernaan
manusia
- sistem peredaran
darah manusia
- sistem
pernapasan
manusia
- sistem ekskresi
manusia
- sistem reproduksi
manusia
- jaringan tumbuhan
- pewarisan sifat
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- mekanisme sistem
gerak
- manusia
- mekanisme sistem
- pencernaan
manusia dan uji
makanan
- mekanisme
peredaran
darah manusia
- mekanisme
pernapasan
manusia
- menjaga
kesehatan sistem
ekskresi manusia
- kelainan dan
penyakit pada
sistem reproduksi
manusia
- percobaan
fotosintesis
- fungsi jaringan
tumbuhan
- pewarisan sifat
dan kelangsungan
makhluk hidup
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Penalaran
 Menemukan
 Menyimpulkan
 Menggabungkan
 Menganalisis
 Merumuskan
 Memecahkan
masalah
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Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- zat dan wujudnya
- suhu dan kalor
- sifat dan
perubahan zat
- unsur, senyawa,
dan campuran
- sifat larutan

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- gerak lurus
- hukum Newton
- usaha, energi, dan
- perubahan energi
- pesawat sederhana
- tekanan pada zat

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- getaran dan
- gelombang
- cahaya dan alat
optik
- listrik dinamis
- kemagnetan

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- dampak
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan
- dampak interaksi
makhluk hidup
dengan
lingkungannya

- penerapan
bioteknologi
pangan bagi
kehidupan
manusia
Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- keterkaitan antara
sistem organ pada
manusia
- percobaan
fotosintesis
- pewarisan sifat
makhluk hidup
untuk meningkatkan
kesejahteraan
manusia

