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KATA SAMBUTAN

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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

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

dan

profesional, maka Program

Peningkatan

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

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

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

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

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Setiap pendidik, baik pendidik di sekolah formal maupun non formal harus
menyadari bahwa dirinya akan mempersiapkan generasi bangsa yang siap
menghadapi tantangan 10 hingga 20 tahun ke depan. Para pendidik di
berbagai belahan bumi bekerjasama merumuskan keahlian apa yang akan
dibutuhkan

pada

abad

21.

Muncullah

kebutuhan-kebutuhan

untuk

mempersiapkan anak-anak pada abad 21 dengan berbagai keterampilan, di
antaranya kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, bekerja sama, dan
berpikir kreatif.
Tahun 2006, Jeanette M. Wing, seorang profesor Computer Science di Carnegie
Mellon University memperkenalkan istilah Computational Thinking (Berpikir
Komputasi) sebagai salah satu keterampilan di abad 21. Tulisannya kemudian
dikembangkan oleh banyak pendidik di dunia. Berpikir Komputasi adalah
kemampuan seseorang memecahkan masalah, merancang sistem, dengan
mengambil konsep dasar seorang ahli teknologi informasi berpikir dalam
memecahkan masalah. Kemampuan ini meliputi empat hal, yakni
1. Dekomposisi
2. Pengenalan pola
3. Abstraksi
4. Algoritma
Kemampuan berpikir komputasi bukanlah kemampuan membuat program di
komputer, atau kemampuan menggunakan software di komputer walaupun
keahlian ini tetap akan memperkaya kemampuan berpikir komputasi.
Keterampilan dalam membuat coding di komputer dapat mengasah keahlian
berpikir komputasi. Beberapa pakar pendidikan dan pendiri Microsoft,
Facebook, serta pembuat software game Minecraft bahkan membuat
kurikulum coding dasar bagi anak-anak. Semua yang mereka lakukan, tidak
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lain untuk memperkenalkan cara berpikir komputasi melalui modifikasi
games dan pembuatan games. Namun berpikir komputasi dapat dilakukan
tanpa akses pada komputer. Kemampuan memecahkan masalah ini dapat
dikembangkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang studi yang berkaitan
dengan Teknologi Informasi.
Pada bidang bahasa, anak akan melihat pola-pola yang sama dalam analisis
sebuah puisi. Dalam bidang musik, anak dapat menggunakan kemampuan ini
untuk menggubah suatu lagu dengan kunci dasar yang sama. Dalam pelajaran
sosial, anak dapat merekam data statistik pengguna kendaraan bermotor dan
pola pelanggaran yang terjadi di jalan.
Bekali anak-anak dengan keterampilan hidup yang cukup dan berguna untuk
masa depan mereka. Tidak hanya menjejali mereka dengan pengetahuan yang
tidak

relevan

dengan

kehidupan

sehari-hari.

Semakin

baik

kita

mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi tantangan hidup di masa yang
akan datang semakin siap kita melepas mereka untuk hidup mandiri.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1: Kompetensi dasar dan target KD mata pelajaran Informatika

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
1

2

3

3.5 Computational Thinking
1. Menyelesaikan
untuk menyelesaikan
persoalan komputasi
persoalan komputasi yang
yang mengandung
mengandung struktur data
struktur data lebih
lebih kompleks dan
kompleks
berpola.
menggunakan
Computational
Thinking.
2. Menyelesaikan
persoalan komputasi
yang mengandung
struktur data berpola
menggunakan
Computational
Thinking.
3.5 Computational Thinking
1. Menyelesaikan
untuk persoalan
persoalan komputasi
komputasi yang lebih
yang lebih kompleks
kompleks dari
dari sebelumnya
sebelumnya.
menggunakan
Computational
Thinking.
3.5 Computational Thinking
1. Menyelesaikan
untuk persoalan
persoalan komputasi
komputasi dan otomasi
yang lebih kompleks
yang lebih kompleks dari
dari sebelumnya
sebelumnya.
menggunakan
Computational
Thinking.
2. Menyelesaikan
persoalan otomasi
yang lebih kompleks

VII

VIII

IX
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dari sebelumnya
menggunakan
Computational
Thinking.
KD KETERAMPILAN
4

4.5 Menyelesaikan persoalan- 1.
persoalan komputasi yang
mengandung graf/jejaring,
pola sederhana, dan
algoritmik (terutama
untuk robot/gerakan
visual).
2.

3.

5

4.5 Menyelesaikan persoalanpersoalan komputasi yang
mengandung jejaring,
pola, dan algoritmik.

1.

2.

3.

6

4.5 Menyelesaikan persoalan- 1.
persoalan komputasi dan
otomasi yang mengandung
jejaring, pola, dan
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Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung
graf/jejaring
(terutama untuk
robot/gerakan visual).
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung pola
sederhana (terutama
untuk robot/gerakan
visual).
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung
algoritmik (terutama
untuk robot/gerakan
visual).
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung jejaring.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung pola.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung
algoritmik.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung jejaring
yang lebih kompleks.

VII

VIII

IX

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
algoritmik yang lebih
kompleks.

2.

3.

4.

5.

6.

Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung pola
yang lebih kompleks.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
komputasi yang
mengandung
algoritmik yang lebih
kompleks.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
otomasi yang
mengandung jejaring
yang lebih kompleks.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
otomasi yang
mengandung pola
yang lebih kompleks.
Menyelesaikan
persoalan-persoalan
otomasi yang
mengandung
algoritmik yang lebih
kompleks.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kelas VII
Indikator Pendukung
3.5.1

Memahami konsep Computational Thinking untuk menyelesaikan
persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks.

3.5.2

Memahami konsep Computational Thinking untuk menyelesaikan
persoalan komputasi yang mengandung struktur data berpola.

4.5.1

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
graf/jejaring (terutama untuk robot/gerakan visual).
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4.5.2

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola
sederhana (terutama untuk robot/gerakan visual).

4.5.3

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik (terutama untuk robot/gerakan visual).

Indikator Kunci
3.5.3

Menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data
lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

3.5.4

Menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data
berpola menggunakan Computational Thinking.

4.5.4

Mengatasi

persoalan-persoalan

komputasi

yang

mengandung

graf/jejaring (terutama untuk robot/gerakan visual).
4.5.5

Mengatasi persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola
sederhana (terutama untuk robot/gerakan visual).

4.5.6

Mengatasi

persoalan-persoalan

komputasi

yang

mengandung

algoritmik (terutama untuk robot/gerakan visual)
Indikator Pengayaan
3.5.5

Menganalisis persoalan komputasi yang mengandung struktur data
lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

3.5.6

Menganalisis persoalan komputasi yang mengandung struktur data
berpola menggunakan Computational Thinking.

4.5.7

Menganalisis persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
graf/jejaring (terutama untuk robot/gerakan visual).

4.5.8

Menganalisis persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola
sederhana (terutama untuk robot/gerakan visual).

4.5.9

Menganalisis persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik (terutama untuk robot/gerakan visual)
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Kelas VIII
Indikator Pendukung
3.5.1

Menjelaskan konsep Computational Thinking untuk persoalan
komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya.

4.5.1

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
jejaring.

4.5.2

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola.

4.5.3

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik.

Indikator Kunci
3.5.2

Menyelesaikan persoalan komputasi yang lebih kompleks dari
sebelumnya menggunakan Computational Thinking.

4.5.4

Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
jejaring menggunakan Computational Thinking.

4.5.5

Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
pola menggunakan Computational Thinking.

4.5.6

Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik menggunakan Computational Thinking.

Indikator Pengayaan
3.5.3

Computational Thinking untuk Menganalisis persoalan komputasi yang
lebih kompleks dari sebelumnya.

4.5.7

Membuat struktur persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
jejaring menggunakan Computational Thinking.

4.5.8

Membuat struktur persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
pola menggunakan Computational Thinking.

4.5.9

Membuat struktur persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik menggunakan Computational Thinking.
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Kelas IX
Indikator Pendukung
3.5.1

Menjelaskan konsep Computational Thinking untuk persoalan
komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya.

3.5.2

Menjelaskan konsep Computational Thinking untuk persoalan otomasi
yang lebih kompleks dari sebelumnya.

4.5.1

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
jejaring yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

4.5.2

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

4.5.3

Menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik yang lebih kompleks menggunakan Computational
Thinking.

4.5.4

Menjelaskan persoalan-persoalan otomasi yang mengandung jejaring
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

4.5.5

Menjelaskan persoalan-persoalan otomasi yang mengandung pola
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

4.5.6

Menjelaskan

persoalan-persoalan

otomasi

yang

mengandung

algoritmik yang lebih kompleks menggunakan Computational
Thinking.
Indikator Kunci
3.5.3

Menyelesaikan persoalan komputasi yang lebih kompleks dari
sebelumnya menggunakan Computational Thinking.

3.5.4

Menyelesaikan persoalan otomasi yang lebih kompleks dari
sebelumnya menggunakan Computational Thinking.

4.5.7

Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
jejaring yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.

4.5.8

Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
pola yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
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4.5.9

Menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik yang lebih kompleks menggunakan Computational
Thinking.

4.5.10 Menyelesaikan persoalan-persoalan otomasi yang mengandung
jejaring yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
4.5.11 Menyelesaikan persoalan-persoalan otomasi yang mengandung pola
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
4.5.12 Menyelesaikan persoalan-persoalan otomasi yang mengandung
algoritmik yang lebih kompleks menggunakan Computational
Thinking.
Indikator Pengayaan
3.5.5

Menganalisis persoalan komputasi yang lebih kompleks dari
sebelumnya menggunakan Computational Thinking.

3.5.6

Menganalisis persoalan otomasi yang lebih kompleks dari sebelumnya
menggunakan Computational Thinking.

4.5.13 Menganalisis persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
jejaring yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
4.5.14 Menganalisis persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
4.5.15 Menganalisis persoalan-persoalan komputasi yang mengandung
algoritmik yang lebih kompleks menggunakan Computational
Thinking.
4.5.16 Menganalisis persoalan-persoalan otomasi yang mengandung jejaring
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
4.5.17 Menganalisis persoalan-persoalan otomasi yang mengandung pola
yang lebih kompleks menggunakan Computational Thinking.
4.5.18 Menganalisis

persoalan-persoalan

otomasi

yang

mengandung

algoritmik yang lebih kompleks menggunakan Computational
Thinking.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Computational Thinking (CT) adalah sebuah kemampuan berpikir untuk
menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur.
Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas
wilayah penerapannya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar
ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di
dalam kehidupan sehari-hari.
Cara

mengimplementasikan

Computational

Thinking

adalah

dengan

memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi
sesuai dengan masalah. Dalam Computational Thinking, ada yang disebut
dengan dekomposisi yaitu kita memecah suatu masalah yang komplek
menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Sebagai contoh,
ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat
nasi goreng, lalu kita mengumpulkan bahan-bahannya, kemudian kita mulai
membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat
nasi goreng, kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula, minyak goreng,
nasi, telur, bumbu, dan lain-lainnya yang semua itu merupakan sebuah proses
bernama dekomposisi.

Gambar 1 Membuat Nasi Goreng
Sumber: https://medium.com/@akmaluddinfadhilah/computational-thinking-di-kehidupan-seharihari-e3729268f2c1, diakses tgl. 13 Maret 2019
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Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Kemudian dalam Computational Thinking ada yang disebut dengan
pengenalan pola. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat
membuat kwetiau karena proses pembuatannya hampir mirip. Kita bisa
melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kwetiau hampir sama
walaupun bahan yang digunakan berbeda.
Lalu ketika kita membuat nasi goreng kita tidak memperhatikan bagaimana
proses sebuah kompor bisa menyala, karena hal tersebut menurut kita tidak
penting. Hal tersebut sudah terkait dengan abstraksi di dalam Computational
Thinking.
Selanjutnya dalam Computational Thinking adalah berpikir dengan algoritma
dimana

kita

berpikir

dengan

mengurutkan

langkah-langkah

dalam

menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah
dipahami oleh orang lain. Dalam hal membuat nasi goreng, kita juga harus bisa
mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci mulai dari
proses awal pembuatan sampai dengan proses penyajiannya.
Berpikir komputasi atau Computational Thinking tidak selalu berhubungan
dengan komputer. Kita dapat menggunakan teknik berpikir komputasi dalam
permasalahan sehari-hari. Ketika kita sudah terbiasa dengan Computational
Thinking, kita akan lebih berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu
permasalahan dengan baik, efektif dan efisien. Jadi secara tidak sadar kita
telah mengimplementasikan Computational Thinking dalam kehidupan
sehari-hari mulai dari hal yang mudah dan bahkan hal-hal kecil pun telah kita
lakukan dengan Computational Thinking.
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SOAL-SOAL LAINNYA

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

: SMP
: VII

Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Informatika Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Buku Sumber :
Pemahaman

3.5 Computational
Thinking
untuk
menyelesaikan
persoalan
komputasi
yang
mengandung
struktur data lebih
kompleks
dan
berpola.

LINGKUP
MATERI

Kurikulum
Bentuk Soal

:
: Uraian
Aplikasi

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga
setiap pohon menghasilkan batang pohon yang
panjangnya 10 meter.

Kunci
Jawaban

Berpikir
Komputasional
MATERI
berpikir
komputasional
INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
yang
dapat
menstimulasi
proses
berpikir
peserta
didik
untuk
dapat
mengatasi
persoalan
komputasi yang
mengandung
struktur data yang
lebih kompleks
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6

Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan
kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang, dan kayu
sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat
memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan
sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan
batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit
mungkin.
Berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat
dipakai Ali untuk membangun bendungan?

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.5
Computational
Thinking untuk
persoalan
komputasi
yang
lebih
kompleks dari
sebelumnya.
LINGKUP
MATERI
Berpikir
Komputasional

: SMP
Kurikulum
:
: VII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: Informatika Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku Sumber :
Pemahaman

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Terdapat dua jenis anjing yang berbaris seperti tampak
dalam gambar berikut ini:

2
Kunci
Jawaban
C

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking
Tingkat SMP

MATERI

Suatu pertukaran tempat dapat terjadi antara dua anjing
yang berdiri bersebelahan. Akan dilakukan beberapa kali
pertukaran tempat, sehingga tiga anjing besar akan
berdiri dalam tiga posisi yan g bersebelahan.

berpikir
komputasional

Berapakah banyaknya pertukaran sesedikit mungkin
yang diperlukan?

INDIKATOR
SOAL

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

Disajikan gambar
yang
dapat
menstimulasi
proses
berpikir
peserta
didik
untuk
dapat
menyelesaikan
persoalan
komputasi yang
mengandung
struktur data yang
lebih
kompleks
dari sebelumnya
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktifitas pembelajaran pada unit ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Centre) melalui
penerapan model Discovery Learning. Penerapan model ini diharapkan agar
dalam proses pembelajaran terwujud transfer knowlegde, problem solving,
serta critical and creative thinking sebagai bagian dari pembelajaran
berorientasi Higher Order Thinking Skill (HOTS). Untuk membantu
terwujudnya poin-poin tersebut, maka dalam proses aktivitas pembelajaran
siswa dilengkapi dengan Lembar Kerja (LK).
Aktivitas pembelajaran

diarahkan untuk menyelesaikan persoalan

komputasional dan otomasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritma
yang kompleks.
Aktivitas pembelajaran pada unit ini merupakan salah satu contoh atau
referensi

bagi

guru

dalam

menyusun

rencana

dan

melaksanakan

pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat melakukan penyesuaian atau
pengembangannya di kelas.

Aktivitas 1
Aktivitas 1 dilakukan untuk pembelajaran memahami konsep berpikir
komputasional

dan

menyelesaikan

persoalan

komputasional

yang

mengandung strruktur data yang lebih kompleks dan berpola. Aktivitas
pembelajarannya dapat dilakukan dengan menggunakan model Discovery
Learning. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, sebagaimana disajikan
pada Tabel 2 berikut:
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Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Tabel 2 : Sintaks Discovery Learning pada Pembelajaran Aktivitas 1

Tahap
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)
Stimulation
1. Peserta didik diminta berhitung mulai
(Pemberian
angka 1 sampai 5. Setelah angka 5,
Rangsangan)
kembali hitungan ke angka 1. Begitu
seterusnya sampai seluruh peserta didik
menyebutkan satu angka.
2. Peserta didik membentuk kelompok
belajar berdasarkan kesamaan angka
yang telah disebutkan.
3. Setiap kelompok mendapatkan 1 label
kelompok sebagai nama kelompok, yang
terdiri atas: Monitor, CPU, Keyboard,
Mouse, Printer.
4. Setiap kelompok yang telah mendapatkan
label nama kelompok diminta berteriak
dengan menyebut nama kelompoknya.
5. Guru menyampaikan tantangan permasalahan berupa pertanyaan dan kartu kasus.
(Kartu Kasus 1 terlampir)
Problem
1. Guru memberi kesempatan kepada
Statement
peserta didik untuk mengidentifikasi
(Identifikasi
permasalahan yang ada.
masalah)
2. Guru memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya sekaitan
dengan permasalahan yang harus
dijawabnya.
Data Collection 1. Peserta didik mencari informasi yang
(Pengumpulan
berkaitan dengan tugas yang di dapat.
data)
2. Peserta didik menggunakan sumber
belajar: perpustakaan, internet, koran,
dan buku penunjang untuk menggali
informasi sebanyak mungkin.
3. Peserta didik membaca bahan ajar yang
disajikan oleh guru.
Data
1. Peserta didik berdiskusi di dalam
Processing
kelom-poknya untuk memecahkan
(Pengolahan
permasalahan yang ada yakni dengan
data)
menyelesaikan kasus penelusuran jalan
robot yang diberikan.
2. Dalam memecahkan permasalahan yang
ada, peserta didik dapat menggunakan
referensi data atau informasi yang telah
dikumpulkannya.

Alokasi
Waktu
disesuaikan

disesuaikan

disesuaikan

Disesuaikan
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3. Kelompok menyelesaikan permasalahan
pada Lembar kerja dan menuangkannya
ke dalam kertas plano.
4. Peserta didik berkonsultasi dengan
guru jika mendapatkan hal yang kurang
jelas.
5. Guru melakukan bimbingan pada saat
peserta didik menyelesaikan
permasalahan yang ada.
6. Guru melakukan observasi untuk
menilai sikap dan keterampilan peserta
didik.
Verification
1. Setiap kelompok menampilkan hasil
(Pembuktian)
kerja kelompokya.
2. Setiap kelompok menyampaikan hasil
kerja kelompoknya, yang diwakili oleh
salah satu anggota kelompok.
3. Guru menampilkan jawaban dari
permasalahan yang telah didiskusikan
oleh setiap kelompok
4. Peserta diberi kesempatan
membandingkan hasil kerjanya dengan
jawaban yang ada, sehingga semakin
menguatkan pengetahuan konsepnya
Generalization 1. Peserta didik secara bersama-sama
(Kesimpulan)
menarik kesimpulan, dibimbing oleh guru
2. Guru menguatkan kesimpulan yang telah
dirumuskan oleh peserta didik.
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Disesuaikan

Disesuaikan

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Kartu Kasus 1
KOTA PENUH PUTARAN
Suatu robot bekerja di suatu kota. Robot berjalan menyusuri jalan dari
suatu tempat ke tempat lain mengikuti petunjuk yang diberikan. Pada
setiap pertemuan beberapa ruas terdapat putaran (jalan memutar)
dan robot akan memutar berlawanan arah jarum jam dan mengambil
simpangan urutan tertentu sesuai yang petunjuk yang diberikan.

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking Tingkat SMP

Petunjuk yang diberikan berupa angka-angka urutan simpangan.
Misalnya petunjuk "4 1 2" akan diikuti robot sebagai berikut:
Pada putaran pertama, ambil simpangan ke-4.
Pada putaran kedua, ambil simpangan ke-1.
Pada simpangan ketiga, ambil simpangan ke-2.
Jika robot mula-mula berada di A, maka petunjuk itu akan dijalaninya
sebagai tergambar berikut ini dengan menyusuri jalan yang diberi
warna gelap sebagai berikut:
Jika pada awalnya robot berada di A, dan mengikuti
petunjuk "3 1 3 2 3", dimanakah ia akan berakhir? gambarkan
Petunjuk “2 2 3 1 2”, dimanakan ia akan berakhir? gambarkan
Petunjuk “1 2 3 3 2 1” dimanakan ia akan berakhir? gambarkan
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Aktivitas 2
Aktivitas 2 dilakukan untuk pembelajaran Menyelesaikan persoalanpersoalan komputasi yang mengandung pola. Aktivitas pembelajarannya
dapat dilakukan dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL).
Adapun langkah-langkah pembelajarannya, sebagaimana disajikan pada Tabel
3 berikut:
Tabel 3 : Sintaks Problem Based Learning (PBL) pada Pembelajaran Aktivitas 2

Tahap Pembelajaran
Orientasi peserta
didik pada masalah

26

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)

Alokasi
Waktu

1. Mengkondisikan dan memastikan disesuaikan
kesiapan peserta untuk
mengikuti aktivitas
pembelajaran;
2. Guru mengajak peserta didik
menyanyikan salah satu lagu
nasional;
3. Membentuk kelompok;
4. Guru membagikan kartu kasus 2
yang harus dianalisis bersama
melalui diskusi kelompok (kartu
kasus 2 telampir).
5. Guru menyampaikan tugas yang
akan diselesaikan peserta didik
melalui diskusi kelompok. ,
yakni:
a. Bacalah kartu kasus 2 yang
telah dibagikan;
b. Selesaikanlah masalah yang
ada di kartu kasus 2.
c. Diskusikan dengan
kelompokmu;
d. Tuliskan hasil diskusi
kelompokmu pada kertas
plano dalam format lembar
kerja 2 yang ada.
e. Tempelkanlah hasil kerjamu
di dinding yang berada dekat
dengan kelompokmu.

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Mengorganisasikan
peserta didik untuk
belajar

1. Guru memastikan setiap peserta
didik/anggota kelompok
memahami tugas yang harus
diselesaikannya;
2. Peserta didik diberikan
kesempatan bertanya;
3. Masing-masing kelompok
membaca bahan bacaan yang
telah disiapkan
4. Peserta didik berdiskusi
Membimbing
1. Guru memantau setiap peserta
penyelidikan individu
didik dalam mengumpulkan
maupun kelompok
informasi dan mengolah
informasi yang ditemukannya
2. Guru memantau dan
mendampingi kelompok dalam
memahami bahan bacaan yang
ada;
3. Memotivasi peserta/siswa
(individu/kelompok) untuk bisa
berpikir kritis dan mencari solusi
dalam memecahkan
masalah/kasus
Mengembangkan dan 1. Membimbing peserta/siswa
menyajikan hasil
untuk bisa menyusun pelaporan
karya
secara sistematis
2. Mempresentasikan hasil diskusi
3. Mengarahkan untuk bisa
menghargai pendapat
teman/kelompok lain ketika
menyampaikan/ mempresentasikan hasil diskusi
Menganalisis dan
1. Guru membimbing presentasi
mengevaluasi proses
2. Guru mendorong kelompok
memberikan penghargaan serta
pemecahan masalah
masukan kepada kelompok lain.
3. Guru bersama peserta didik
menyimpulkan materi.

disesuaikan

disesuaikan

Disesuaikan

Disesuaikan
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Kartu Kasus 2
KIRI KANAN

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking Tingkat SMP

Berang-berang menciptakan sistem pengkodean kata yang disebut
kode berang-berang, dengan memakai peta di atas:
▪

Setiap pohon di taman diberi nama dengan satu huruf.

▪

Kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai
pohon tersebut dengan berbelok kiri (L) dan kanan (R).

▪

Kode untuk setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk taman
(bertanda panah).

Contoh-contoh :
▪

Contoh 1: Kode untuk A adalah LL karena untuk mencapai pohon
A dari pintu masuk taman kamu harus berbelok kiri dua kali.

▪

Contoh 2: Kode untuk kata BAR adalah LRLLLR.

Berapa banyak huruf dalam kode berang-berang tersebut untuk
kata:
-

BEAR

-

ABRE

-

RAB

-

REBA

Tuliskan kodenya!
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Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Aktivitas 3
Aktivitas 3 dilakukan untuk pembelajaran Mengatasi persoalanpersoalan komputasi yang mengandung algoritmik (terutama untuk
robot/gerakan visual). Aktivitas pembelajarannya dapat dilakukan dengan
menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Adapun langkah-langkah
pembelajarannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4 : Sintaks Problem Based Learning (PBL) pada Pembelajaran Aktivitas 3

Tahap Pembelajaran
Orientasi peserta
didik pada masalah

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)

Alokasi
Waktu

1. Mengkondisikan dan
memastikan kesiapan peserta
untuk mengikuti aktivitas
pembelajaran;
2. Guru mengajak peserta didik
berdoa dilanjutkan dengan
menyanyikan salah satu lagu
wajib nasional;
3. Membentuk kelompok;
4. Guru membagikan kartu kasus 3
yang harus dianalisis bersama
melalui diskusi kelompok (kartu
kasus 3 telampir).
5. Guru menyampaikan tugas yang
akan diselesaikan peserta didik
melalui diskusi kelompok. ,
yakni:
a. Bacalah kartu kasus 3 yang
telah dibagikan;
b. Selesaikanlah masalah yang
ada di kartu kasus 3.
c. Diskusikan dengan
kelompokmu;
d. Tuliskan hasil diskusi
kelompokmu pada kertas
plano dalam format lembar
kerja 3 yang ada.
e. Tempelkanlah hasil kerjamu
di dinding yang berada dekat
dengan kelompokmu.

disesuaikan
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Mengorganisasikan
peserta didik untuk
belajar

1. Guru memastikan setiap peserta
didik/anggota kelompok
memahami tugas yang harus
diselesaikannya;
2. Peserta didik diberikan
kesempatan bertanya;
3. Masing-masing kelompok
membaca bahan bacaan yang
telah disiapkan
4. Peserta didik berdiskusi
Membimbing
1. Guru memantau setiap peserta
penyelidikan individu
didik dalam mengumpulkan
maupun kelompok
informasi dan mengolah
informasi yang ditemukannya
2. Guru memantau dan
mendampingi kelompok dalam
memahami bahan bacaan yang
ada;
3. Memotivasi peserta/siswa
(individu/kelompok) untuk bisa
berpikir kritis dan mencari
solusi dalam memecahkan
masalah/kasus
Mengembangkan dan 1. Membimbing peserta/siswa
menyajikan hasil
untuk bisa menyusun pelaporan
karya
secara sistematis
2. Mempresentasikan hasil diskusi
3. Mengarahkan untuk bisa
menghargai pendapat
teman/kelompok lain ketika
menyampaikan/
mempresentasi-kan hasil diskusi
Menganalisis dan
1. Guru membimbing presentasi
mengevaluasi proses 2. Guru mendorong kelompok
memberikan penghargaan serta
pemecahan masalah
masukan kepada kelompok lain.
3. Guru bersama peserta didik
menyimpulkan materi.
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disesuaikan

disesuaikan

Disesuaikan

Disesuaikan

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Kartu Kasus 3
ROBOT PENGUMPUL PERMEN
Robot Candy diprogram untuk mengumpulkan permen sebanyak
mungkin yang terhampar di lantai yang terdiri dari petak-petak. Tugas
tersebut dilakukan pada saat robot berjalan melalui petak demi petak
lantai. Setiap petak di lantai sebagai tergambar di bawah ini memiliki 0,
1, 2 atau 3 permen. Robot Candy mulai dari petak S (untuk start) di kiri
bawah dan berakhir di petak F (untuk finish) di kanan atas. Namun,
Robot Candy memiliki keterbatasan: setiap kali berpindah, dia hanya
bisa berpindah dari satu petak ke petak berikutnya di sebelah
kanannya atau di sebelah atasnya.

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking Tingkat SMP

Mengingat Robot Candy akan mengumpulkan permen sebanyakbanyaknya, berapa banyak permen yang dikumpulkan oleh Robot
Candy?
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1
Judul

:

Lembar Kerja 1.

Tujuan

:

Peserta didik dapat:
•
•

Memahami konsep berpikir komputasional;
Menyelesaikan persoalan komputasional
dan otomasi yang mengandung jejaring,
pola, dan algoritma yang kompleks.

Identitas Mata Pelajaran :

Informatika

Petunjuk Kerja

1. Diskusikanlah dengan kelompok dan
jawablah pertanyaan nomor 1 dan 2 pada
pada kolom format LK yang telah disediakan!

:

2. Jawab pertanyaan yang ada di kasus dan
gambarkanlah pola-polanya.
Format Kegiatan

:

Soal
1.

Petunjuk “3 1 3 2 3”

Berpikir Komputasional
adalah…

2.

Metode-metode berpikir
komputasional …

Petunjuk “2 2 3 1 2”
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Petunjuk “ 1 2 3 3 2

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Lembar Kerja 2
Judul

:

Lembar Kerja 2.

Tujuan

:

Peserta didik dapat menyelesaikan persoalanpersoalan komputasi yang mengandung
algoritmik (terutama untuk robot/gerakan
visual).

Identitas Mata Pelajaran :

Informatika

Petunjuk Kerja

1. Diskusikanlah dalam kelompok dan
pecahkanlah kasus yang diberikan lewat
kartu kasus 2.

:

2. Tuliskanlah jawabanmu pada kertas plano
berdasarkan format lembar kerja 2.
Format Kegiatan

:

B

E

A

R

A

B

R

E

R

A

B

R

E

B

A
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Lembar Kerja 3
Judul

:

Lembar Kerja 3.

Tujuan

:

Peserta didik dapat menyelesaikan persoalanpersoalan komputasi yang mengandung
algoritmik (terutama untuk robot/gerakan
visual).

Identitas Mata Pelajaran :

Informatika

Petunjuk Kerja

1. Diskusikanlah dalam kelompok dan
pecahkanlah kasus yang diberikan lewat
kartu kasus 3.

:

2. Tuliskanlah jawabanmu pada kertas plano
berdasarkan format lembar kerja 3.
Format Kegiatan

:

F

0
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Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
C. Bahan Bacaan

Computational Thinking

Gambar 2 Computational Thinking
Sumber: https://medium.com/@akmaluddinfadhilah/computational-thinking-di-kehidupan-seharihari-e3729268f2c1, diakses tgl. 13 Maret 2019

Computational Thinking (CT) adalah sebuah pendekatan dalam proses
pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan
aplikasi komputer, namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung
pemecahan masalah disemua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika
dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar dimana CT diterapkan dalam
kurikulum (proses pembelajaran) dapat mulai melihat hubungan antara mata
pelajaran, serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kelas.
Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas
wilayah penerapannya. Tidak mengherankan bahwa memiliki kemampuan
tersebut adalah sebuah keharusan bagi seseorang yang hidup pada abad ke
dua puluh satu ini. Seperti juga bermain musik dan belajar bahasa asing,
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Computational Thinking melatih otak untuk terbiasa berfikir secara logis,
terstruktur dan kreatif.
Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980
dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi
pemrograman kedalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, tujuannya
bukan untuk mencetak pekerja software (programmer) secara massif tetapi
untuk mengenalkan Computational Thinking (CT) sejak dini kepada siswa.
Pemerintah Inggris percaya Computational Thinking (CT) dapat membuat
siswa lebih cerdas dan membuat mereka lebih cepat memahami teknologi
yang ada di sekitar mereka.
Tidak hanya pemerintah inggris, di tahun yang sama lembaga non-profit dari
Amerika Code.org menyelenggarakan beberapa acara untuk mempromosikan
manfaat dari berlajar pemrograman. Mulai dari Computer Science Education
Week untuk anak sekolah dan juga yang paling viral, Hour of Code. Program
ini didukung oleh Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Will.i.am dari Black
Eyed Peas.
Bahkan Google pun terlibat untuk memfasilitasi guru untuk dapat menguasai
CT yang merupakan salah satu kecakapan abad 21 yang harus dikuasai oleh
peserta didik melalui kursus online. Dibanyak negara CT mulai diintegrasikan
kedalam semua mata pelajaran, bahkan di beberapa negara untuk membantu
dan mempercepat pengintegrasian dan penetrasi kearah Computational
Thinking, mereka memasukan Computer Science (ICT) sebagai sebuah mata
pelajaran wajib dalam kurikulum nasional mereka.
Problem Based Learning (PBL) merupakan elemen penting dari Science,
Technology, Engineering, dan Matematika (STEM) yang ada pada pendidikan
kita. Bahkan kini tidak hanya STEM tapi sudah berkembang menjadi STEAM
dimana huruf "A" mewakili "Arts / Seni". Karakteristik Berpikir Komputasi
(CT) merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen
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yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan siswa
untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur atau
langkah yang tidak hanya lebih mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi juga
menyediakan cara yang efisien untuk berpikir kreatif.
Dalam pendidikan STEM, Berpikir Komputasi (CT) didefinisikan sebagai
seperangkat

keterampilan

kognitif

yang

memungkinkan

pendidik

mengidentifikasi pola, memecahkan masalah selain kompleks menjadi
langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk
memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi .
Astronomi adalah merupakan sebuah disiplin ilmu (mata pelajaran) dimana
Teleskop merupakan salah satu tools / alat untuk mengetahui dan menguasai
ilmu Astronomi. TIK adalah merupakan keahlian/skill sekaligus tools/alat,
sedangkan Computer Science adalah sebuah mata pelajaran (disiplin ilmu)
ilmu tersendiri dimana programing sebagai tools/alat untuk memahaminya.
Lulusan Ilmu bahasa English, Mathematic, Biology dll mungkin karirnya
terbatas hanya pada bidang yang berhubungan dengan jurusannya tersebut,
sedangkan lulusan Computer Science dapat berkarier dibanyak bidang seperti
farmasi, hukum, wirausaha, politik, dan segala jenis ilmu pengetahuan serta
enginering, bahkan dibidang seni sekalipun.
Kini Computer Science sebagai bagian dari STEM/STEAM sudah di laksanakan
dibanyak negara sebagi sebuah mata pelajaran wajib, bagaimana dengan
Indonesia ? Kita berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dapat segera menerapkan Computer Science di Kurikulum
Nasional kita untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dan bersaing
serta menjadi pemimpin di Abad 21 ini.
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Apa itu Computational Thinking (CT)?
CT adalah metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program.
Beberapa metode ini antara lain :
•

Decomposition : Kemampuan memecah data, proses atau masalah
(kompleks) menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugastugas yang mudah dikelola. Misalnya memecah ‘Drive/Direktory’ dalam
sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya: File dan
Direktory.

•

Pattern Recognition : Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan
perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan
digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya
mengenali pola file dokumen, file sistem, file eksekusion atau struktur
data/file.

•

Abstraksi : Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip
umum yang menghasilkan pola, tren dan keteraturan tersebut. Misalnya
dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program
di folder Program Files, file data/dokumen di Folder Mydocument dan file
pendukung di Drive/Direktory terpisah.

•

Algorithm Design : Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang
sama secara step-by-step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan
sehingga orang lain dapat menggunakan langkah/informasi tersebut
untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya bagaimanakah
langkah mencari file-file dokumen yang ada dalam sebuah komputer ?

Karakteristik berpikir komputasi adalah:
1.

Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau
perangkat lain.
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2.

Mampu mengorganisasi dan menganalisa data.

3.

Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu
model atau simulasi.

4.

Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma.

5.

Mampu melakukan identifikasi, analisa dan implementasi solusi dengan
berbagai kombinasi langkah / cara dan sumber daya yang efisien dan
efektif.

6.

Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang
berbeda.

Contoh Computational Thinking (CT) :
Bagaimanakah(orgenazing/pengorganisasian)

cara

mengenali

dan

mengklasifikasikan organisme secara efektif dan efesien ?
•

Decomposition : Melihat dengan cara yang berbeda bagaimana organisme
dapat diklasifikasikan. Misalnya, dengan membagi organisme tersebut
berdasarkan habitatnya, organisme tersebut hidup di air atau organisme
tersebut memiliki sayap untuk dapat terbang di udara.

•

Pattern Recognition : Mengembangkan metode untuk mengklasifikasikan
dengan efesien beberapa organisme berdasarkan karakteristik bersama.

•

Abstraksi : Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
mengklasifikasikan beberapa organisme berdasarkan metode ini dapat
membantu Anda untuk memprediksi berapa banyak pertanyaan atau
klasifikasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan semua organisme
yg diketahui.

•

Algorithm Design : Pada bagian ini Anda tidak mengembangkan algoritma,
tetapi Anda mungkin berpikir cara lain yang lebih efisien untuk
mengklasifikasikan organisme di luar metode yang digunakan dalam
kegiatan ini.
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Berapakah banyak pertanyaan yang harus anda ajukan kepada saya, sehingga
anda mampu menebak dengan yakin Spesis / organisme yang terfikirkan oleh
saya yang ada di bumi ini ?
(Bisa saja anda menjawab 10, 12, 20 atau 25 pertanyaan. Seperti permainan
“Siapa Dia ?”)
Hal tersebut merupakan tantangan menarik namun bisa jadi sulit. Sebenarnya
tantangan tersebut relatif mudah untuk dijawab ketika anda menerapkan
Decomposition,

yakni

memecah

data/proses/masalah

menjadi

data/proses/masalah yang lebih kecil.
Misalnya : Organisme manakah yang ada di fikiran saya, coba tebak ?
[caption caption="CT"][/caption]
1.

Apakah organisme itu memiliki kaki ?

2.

Apakah organisme itu memiliki sayap ?

3.

Apakah organisme itu kulit/bulunya berpola garis

Anda dapat menebak nama organisme yang ada di fikiran saya dengan
mengajukan hanya 3 (tiga) pertanyaan tersebut dari 8 kemungkinan jawaban.
Jawabannya adalah Harimau.
Berapakah banyak pertanyaan yang diperlukan untuk menebak organisme
mana yang saya fikirkan dari 16 organisme, jika setiap pertanyaan dapat
membuang/menyingkirkan setengah pilihan yang ada ?
Jika setiap pertanyaan dapat menyingkirkan/membuang setengah dari 16
organisme maka :
- Pertanyaan pertama membuang 8 organisme, tersisa 8 organisme
- Pertanyaan kedua membuang 4 organisme, tersisa 4 organisme
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- Pertanyaan ketiga membuang 2 organisme, tersisa 2 organisme
- Pertanyaan pertama membuang 1 organisme, tersisa 1 organisme
Jadi untuk memilih 1 dari 16 organisme diperlukan 4 pertanyaan. Selanjutnya
berapakah pertanyaan yang diperlukan jika terdapat 32 organisme ?
Ya jawabannya adalah 5. Berikut Pola yang terbentuk :
•

8 kemungkinannya 2 * 2 * 2 = 8

•

16 kemungkinannya 2 * 2 * 2 * 2 = 16

•

32 kemungkinannya 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32

Ketika Anda melihat data dari beberapa percobaan tersebut akan sangat
membantu untuk mengenali jika ada pola / tren untuk menentukan apa
penyebab atau prinsip yang digunakan.
Dengan asumsi ada sekitar 8 miliar spesies di Bumi. Berapa banyak
pertanyaan yang diperlukan, dengan setiap pertanyaan menghilangkan
sekitar setengah dari pilihan, dapatkah anda menebak spesies yang saya
fikirkan ?
Ini akan membutuhkan sekitar 33 pertanyaan., Yang tampaknya seperti
jumlah yang relatif kecil pertanyaan untuk dapat menebak dengan benar dari
miliaran kemungkinan. 20 pertanyaan permainan berpotensi bisa menebak
dari lebih dari 1 juta kemungkinan, yang harus lebih dari cukup untuk
sebagian besar benda.
Anda mungkin sudah tahu sekarang bahwa Anda dapat mengetahui berapa
banyak pertanyaan yang Anda butuhkan dengan menghitung log2 dari semua
kemungkinan atau dengan menghitung apa kekuatan 2 diperlukan untuk sama
dengan jumlah kemungkinan: 24 = 16, 25 = 32,. .., 233 ≈ 8,5 miliar. Kemampuan
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untuk menggeneralisasi pola yang ditemukan melalui eksperimen menjadi
umum aturan, persamaan, atau hukum dikenal sebagai abstraksi
Contoh Computational Thinking (CT) :
Bagaimanakah membuat “Browniz” yang lezat sebanyak 100 box dengan
efektif dan efesien ?
•

Decomposition : Kemampuan memecah data, proses atau masalah

(kompleks) menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas
yang mudah dikelola.
Misalnya memecah struktur komponen dasar pembentuk Browniz menjadi
Tepung, Telur, Gula, Mentega, Coklat, Susu, Keju, Backing Powder, Air.
Misalnya memecah proses dasar pembuatan Browniz menjadi Penyiapan
Bahan,

Pencampuran

Adonan,

Pengembangan

Adonan

(emulsi),

Memasak/Memanggang, Toping/Rias, Packing/Pengepakan
•

Pattern Recognition : Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan

perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan
digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data.
Misalnya mengenali pola dan proses pembuatan 1 box kue Browniz yang
dimulai dari tahap Persiapan hingga Packing memerlukan waktu 60 menit
dengan menggunakan 1 unit oven.
60 menit = 1 Box atau 1 jam = 1 Box
•

Abstraksi : Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip

umum yang menghasilkan pola, tren dan keteraturan tersebut.
Misalnya dengan melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan browniz
secara umum. Jika dalam 1 jam dengan 1 unit oven/pemanggang diperoleh 1
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box browniz maka perlu 100 jam (4,16 hari) untuk menghasilkan 100 box
browniz. Tentu tidak efektif dan efesien !
Karena proses pembuatan browniz ini merupakan proses yang berulang maka
kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidah harus menunggu
semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue
browniz sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan
kembali tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan.
Dengan demikian 60 menit >= 3 Box atau 1 jam >= 3 Box
Sehingga untuk menghasilkan 100 box browniz dengan 1 unit oven diperlukan
waktu 33 jam atau 1,3 hari. Pertanyaan selanjutnya bagaimana jika kita
sediakan 2 buah oven, maka jawabnya kita hanya memerlukan waktu 16,5 jam
untuk menghasilkan 100 box Browniz.
Bagaimana bentuk persamaan matematikanya ? Bagaimana nilai ekonomis
dan break even pointnya ? Bagaimana suhu oven yang paling baik ? Bahan
(kimia/alami) pengembang adonan yang paling baik dan efektif ?
•

Algorithm Design : Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang

sama secara step-by-step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan
sehingga orang lain dapat menggunakan langkah/informasi tersebut untuk
menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya langkah dan tahapan
membuat kue browniz yang paling efektif dan efesien sesuai dengan pola dan
abstraksi sebelumnya hingga tahap packing, diurutkan secara lengkap,
terukur dan kreatif.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan soal-soal ini merujuk soal-soal UN yang sudah ditunjukkan
sebelumnya.
1. Membangun Bendungan
Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon
menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter.

Bebras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu
sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang, dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak
7 batang. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan
sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada
Ali dengan jumlah sesedikit mungkin.
Berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk
membangun bendungan?
Pilihan Jawaban:
A. 5

B. 6
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C. 7

D. 8
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Jawaban:
Jawaban yang tepat adalah B. 6.

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking Tingkat SMP

Ini Informatika!
Masalah “memotong-material” (“cutting-stock” problem) adalah persoalan
untuk memotong material yang panjangnya standar seperti pipa, atau batang
kayu menjadi potongan-potongan material berbagai ukuran, dengan sesedikit
mungkin material yang dipotong. Ini adalah contoh persoalan optimasi dalam
industri. Persoalannya dapat diformulasikan sebagai persoalan pemrograman
linier.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cutting_stock_problem)
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2. Barisan Anjing
Terdapat dua jenis anjing yang berbaris seperti tampak dalam gambar berikut
ini:

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking Tingkat SMP

Suatu pertukaran tempat dapat terjadi antara dua anjing yang berdiri
bersebelahan. Akan dilakukan beberapa kali pertukaran tempat, sehingga
tiga anjing besar akan berdiri dalam tiga posisi yan g bersebelahan.
Berapakah banyaknya pertukaran sesedikit mungkin yang diperlukan?
A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

Jawaban:
Jawaban yang benar adalah C. 6.
Ketiga anjing besar akan berdiri dalam tiga posisi yang bersebelahan dengan
cara:
•

Pertukaran pertama antara anjing besar pertama ke sebelah kanan
sebanyak dua kali, kemudian

•

Pertukaran anjing besar terakhir ke sebelah kiri sebanyak empat kali.

Setiap anjing kecil harus dilibatkan dalam pertukaran karena setiap anjing
kecil diletakkan di antara dua anjing besar. Pertukaran dua anjing kecil tidak
akan ada dampaknya sehingga pertukaran harus dilakukan antara satu anjing
kecil dengan satu anjing besar. Karena terdapat enam anjing kecil, berarti
harus ada paling sedikit enam pertukaran. Perhatikan bahwa percobaan untuk
memindahkan ketiga anjing besar ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan akan
membutuhkan pertukaran lebih dari enam kali.
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Ini Informatika!
Data tersimpan dalam memori komputer. Hal ini mencakup memori internal
yang disebut RAM dan memori eksternal yang misalnya bisa berbentuk hard
drive atau USB. Komputer dapat mengakses data dalam memori internal
dengan sangat cepat tetapi memori eksternal lebih murah dibandingkan
memori interna. Hal ini berarti computer modern biasanya mempunyai lebih
banyak memori eksternal, tetapi ilmuwan computer mencoba untuk
menemukan cara untuk menggunakan memori internal sedapat mungkin.
Untuk

masalah

ini,

operasi

yang

dipertimbangkan

adalah

hanya

pertukaran (swap). Jika kita memandang anjing-anjing tersebut sebagai
data yang

tersimpan di memori computer, maka suatu pertukaran

melibatkan perubahan lokasi dari dua buah data. Jika data ini ada di
memori eksternal, maka tujuan sesedikit mungkin pertukaran adalah yang
kita perlukan untuk melaksanakan seluruh tugas secepat mungkin. Pertukaran
juga digunakan dalam beberapa algoritma pengurutan (sorting), yaitu
mengurutkan data secara membesar (ascending) atau mengecil (descending).
Sebagai contoh dalam bubble sort: dalam setiap pass kita menukar dua data
yang bersebelahan yang tidak berurutan.
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3. Robot Pengumpul Permen
Robot Candy diprogram untuk mengumpulkan permen sebanyak mungkin
yang terhampar di lantai yang terdiri dari petak-petak. Tugas tersebut
dilakukan pada saat robot berjalan melalui petak demi petak lantai. Setiap
petak di lantai sebagai tergambar di bawah ini memiliki 0, 1, 2 atau 3 permen.
Robot Candy mulai dari petak S (untuk start) di kiri bawah dan berakhir di
petak F (untuk finish) di kanan atas. Namun, Robot Candy memiliki
keterbatasan: setiap kali berpindah, dia hanya bisa berpindah dari satu petak
ke petak berikutnya di sebelah kanannya atau di sebelah atasnya.

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking Tingkat SMP

Mengingat Robot Candy akan mengumpulkan permen sebanyakbanyaknya, berapa banyak permen yang dikumpulkan oleh Robot Candy?
A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

Jawaban:
Jawaban yang benar adalah C. 14.
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Salah satu pendekatannya adalah mengisi tabel
"terbaik" dari permen yang bisa dikumpulkan mengisi
"sapuan diagonal" dari tabel. Awalnya kita punya 0
permen, jadi kita bisa memikirkan tabel sebagai
berikut:
Dimana elemen dicetak dengan huruf tebal adalah
jumlah maksimal permen yang bisa kita capai di
setiap

sel.

Dengan

bergerak

naik

robot

akan

mendapatkan 3 permen, dan dengan bergerak ke kanan
robot akan mendapatkan 0 permen, jadi kita bisa
memperbarui tabel kita:
Perhatikan sel yang ada di sebelah kanan angka 3 yang
dicetak tebal dan di atas angka 0 yang dicetak tebal.
Berapakah jumlah maksimum permen yang bisa kita
kumpulkan untuk sampai ke sel ini? Kita harus sampai
ke sel ini setelah mengumpulkan 3, bukan 0, permen.
Jadi, kita bisa berada di sel ini setelah mengumpulkan 4
permen.
Melanjutkan dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa jumlah maksimal
permen yang bisa kita kumpulkan di dalam sebuah sel adalah jumlah permen
dalam sel tersebut ditambah dan jumlah permen yang terbesar antara sel di
sebelah kiri atas sel di bawahnya. Secara matematis hal ini dapat dinyatakan
dengan
v (i, 0) = 0
v (0, j) = 0 v (i, j) = c (i, j) + max {v (i-1, j), v (i, j-1)}
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dimana v (i, j) adalah jumlah maksimum permen yang dapat dikumpulkan di
sel (i, j), dan c (i, j) adalah jumlah permen dalam grid pada sel (i, j) pada
awalnya.
Jika kita ingin mengacu ke sel paling kiri dan paling bawah, kita perlu
menambahkan kolom angka nol ke kiri dan deretan angka nol ke bagian
bawah tabel. Dengan menerapkan hubungan ini, kita bisa mengisi sisa tabel
sebagai berikut:

dan oleh karena itu, kita bisa mengumpulkan 14 permen di sel F.
Inilah Informatika!
Menentukan solusi "terbaik" di antara serangkaian solusi yang mungkin
adalah masalah yang sulit dan
bermanfaat. Untuk masalah pengumpulan permen ini, kita bisa mencoba
semua jalur yang mungkin, yang merupakan solusi brute force.
Sayangnya, ada banyak sekali jalur: khususnya, untuk masalah ini, ada 70
jalur yang berbeda. Dalam kasus khusus ini, kita dapat mencoba untuk
menemukan beberapa bagian tugas yang "layak" dan mencoba (dan
berhasil) untuk menemukan solusi terbaik dari sana. Karena kotaknya relatif
kecil, kita bisa mengurangi kemungkinan lain yang harus lebih buruk lagi.
Solusi yang lebih efisien melibatkan pengisian tabel, seperti yang dijelaskan
di atas, dengan menggunakan teknik yang disebut memoisasi dari dynamic
programming recurrence. Artinya, setelah mendapatkan formula hubungan
untuk solusi "terbaik" dari sel saat ini, berdasarkan sel ke kiri atau sel di
bawah, kita melakukan 25 perhitungan, dalam hal ini, untuk menghitung
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jumlah maksimum dari permen tersedia, kita membangun solusi yang lebih
besar dari kondisi awal.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Selain menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran, hal
terpenting yang hendaknya dilakukan guru adalah menghadirkan soal-soal
yang mampu memicu proses berpikir peserta didik. Dan sedapat mungkin soal
yang dihadirkan minimal menuntut proses berpikir berpikir Level 3 (Analisis).
Selain itu, guru perlu memahami teknis penyusunan soal. Hal yang pertama
dilakukan

guru

adalah

menyusun

kisi-kisi

soal,

dan

selanjutnya

menjabarkannya dalam kartu soal. Soal yang baik dan lengkap disertai dengan
analisis soal dan kunci jawaban. Berikut ini uraiannya:
Contoh Penulisan Kisi-Kisi Soal
Jejang sekolah
Jumlah soal
Mata pelajaran
Bentuk soal/tes
Penyusun
Alokasi waktu

: SMP
:3
: Informatika
: Pilihan Ganda
: ……………………………………
: …. JP x 35 menit
Tabel 5 : Kisi-kisi soal Hots

No
1

2

Kompetensi yang
diuji
3.5 Computational
Thinking untuk me
nyelesaikan persoa
lan komputa si yang
mengandung struk
tur data lebih kom
pleks dan berpola.

Lingkup
Materi
Berpikir
Komput
asional

4.5 Menyelesaikan
Berpikir
persoalan-persoalan Komput
komputasi yang me
asional
ngandung graf/jeja
ring, pola sederha na,
dan algoritmik
(terutama untuk
robot/gerakan
visual).

Materi

Indikator Soal

Berpikir Disajikan kasus yang
Komput dapat men-stimulasi
asional proses berpikir peserta
didik untuk dapat menga
tasi per-soalan-persoala
yang mengandung
struktur data lebih
kompleks dan berpola.
Berpikir Disajikan kasus yang
Komput dapat men-stimulasi
asional proses berpikir peserta
didik untuk dapat
mengatasi per-soalanpersoala yang mengan
dung graf/jejaring.

No. Bentuk Level
Soal Soal Kognitif
1
Uraian
C3

2

Pilihan
Ganda

Setelah Kisi-Kisi Soal selesai, selanjutnya menulis Kartu Soal
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C3

Kartu Soal Nomor 1

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.5 Computational
Thinking
untuk
menyelesaikan
persoalan
komputasi yang
mengandung
struktur data lebih
kompleks
dan
berpola.

: SMP
Kurikulum
:
: VII
Bentuk Soal
: Uraian
: Informatika Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku Sumber :
Pemahaman

Berpikir
Komputasional
MATERI
berpikir
komputasional

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Patra tinggal di desa Beaveral. Ia ingin mengundang teman-

1

mengundang teman-teman yang tinggal tidak lebih dari 20 km dari

temannya untuk merayakan ulangtahunnya. Namun ia hanya
rumahnya agar tak kemalaman pulang. Jarak rumah teman-

Kunci
Jawaban

LINGKUP
MATERI

v

temannya dimunculkan dalam angka pada peta sebagai berikut..

Wels, Bath,
Ranby, Rand,
Saron, Mold,
Stow, Holt,
Blyth

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
kasus
yang dapat menstimulasi proses
berpikir peserta
didik untuk dapat
mengatasi
persoalan-persoala
yang mengandung
struktur data lebih
kompleks
dan
berpola.

Kunci Jawaban:
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Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking
Tingkat SMP

Teman-teman yang diundang, dan rumahnya berjarak lebih
dari 17 akan disediakan jemputan. Tentukan teman-teman Patra
yang diundang dan akan dijemput.

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
No Soal
1

Kunci/Kriteria Jawaban
Wels, Bath, Ranby, Rand, Saron,

Skor
10

Mold, Stow, Holt, Blyth
Analisis Butir Soal:
Nomor Soal

1

Level

C3 (Aplikasi)

Kognitif
Indikator
yang
bersesuaia
n
Diketahui

3.5.4 Menyelesaikan persoalan komputasi yang
mengandung
struktur
data
berpola
menggunakan Computational Thinking.
Patra tinggal di desa Beaveral. Ia ingin mengundang temantemannya untuk merayakan ulangtahunnya. Namun ia hanya
mengundang teman-teman yang tinggal tidak lebih dari 20 km dari
rumahnya agar tak kemalaman pulang. Jarak rumah temantemannya dimunculkan dalam angka pada peta sebagai berikut.

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking
Tingkat SMP

Teman-teman yang diundang, dan rumahnya berjarak lebih dari
17 akan disediakan jemputan. Tentukan teman-teman Patra yang
diundang dan akan dijemput.

Ditanyakan

Tentukan teman-teman Patra yang diundang dan akan dijemput.?

Keterangan:
Soal ini termasuk soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) karena Soal
termasuk C3 (Mengaplikasikan). Meskipun termasuk level mengaplikasikan,
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namun soal menuntut peserta didik melakukan analisa sehingga dapat
menyelesaikan persoalan yang ada.
Kartu Soal Nomor 2

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

: SMP

Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: VII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: Informatika Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
Buku Sumber :
Pemahaman

4.5 Menyelesaikan
persoalanpersoalan
komputasi yang
mengandung
graf/jejaring, pola
sederhana,
dan
algoritmik
(terutama untuk
robot/gerakan
visual).

LINGKUP
MATERI

Kurikulum

:

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Lucia dan teman-temannya terdaftar di sebuah jaringan media sosial,
yang digambarkan sebagai “jaringan” sebagai berikut:

1
Kunci
Jawaban
A

Berpikir
Komputasional
Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational Thinking
Tingkat SMP

MATERI
berpikir
komputasional
INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
yang dapat men
stimulasi proses
berpikir peserta
didik untuk dapat
mengatasi perso
alan-persoala
yang mengandung
graf/jejaring.
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Sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang. Contohnya
Monica adalah teman Lucia tetapi Alex bukan teman Lucia. Aturan
yang berlaku adalah:
Jika seseorang berbagi foto dengan dari temannya, maka temannya
itu dapat mengomentarinya.
Jika seseorang memberi komentar pada sebuah foto, maka semua
teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut, tetapi
tidak dapat mengomentarinya sampai mereka bisa.
Lucia mengunggah sebuah foto. Dengan siapa dia harus berbagi agar
Jacob tidak dapat melihatnya?
A. Dana, Michael, Eve.

B. Dana, Eve, Monica.

C. Michael, Eve, Jacob.

D. Micheal, Peter, Monica.

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional
Kunci Jawaban:
No Soal
1

Kunci/Kriteria Jawaban
Kunci: A

Skor
1

Analisis Butir Soal:
Nomor Soal

2

Level Kognitif

C3 (Aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian
Diketahui

4.5.7 Menganalisis
persoalan-persoalan
komputasi yang mengandung graf/jejaring
Lucia dan teman-temannya terdaftar di sebuah jaringan
media sosial, yang digambarkan sebagai “jaringan” sebagai
berikut:

Sumber: Buku Tantangan Bebras Indonesia 2017 Bahan belajar Computational
Thinking Tingkat SMP

Sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang.
Contohnya Monica adalah teman Lucia tetapi Alex bukan
teman Lucia. Aturan yang berlaku adalah:
Jika seseorang berbagi foto dengan dari temannya, maka
temannya itu dapat mengomentarinya.
Jika seseorang memberi komentar pada sebuah foto, maka
semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto
tersebut, tetapi tidak dapat mengomentarinya sampai
mereka bisa.
Lucia mengunggah sebuah foto.

Ditanyakan

Dengan siapa dia harus berbagi agar Jacob tidak dapat
melihatnya?

Keterangan:
Soal ini termasuk soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) karena Soal
termasuk C3 (Mengaplikasikan). Meskipun termasuk level mengaplikasikan,
namun soal menuntut peserta didik melakukan analisa sehingga dapat
menyelesaikan persoalan yang ada.
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KESIMPULAN
Seiring tantangan global, peserta didik perlu memiliki kemampuan berpikir
komputasional dalam menyelesaikan masalah. Untuk itu, guru juga perlu
mempersiapkan diri untuk dapat membelajarkan kemampuan tersebut.
Banyak permasalahan sehari-hari yang dapat atau bahkan perlu diselesaikan
menggunakan konsep berpikir komputasional. Untuk itu, peserta didik perlu
mempelajari konsep berpikir komputasional dengan baik. Guru perlu
menjembatani permasalahan kontekstual dengan peserta didik sehingga
mereka memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan konsep yang dipelajari
untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang atau dihadapinya kelak.
Kompetensi dalam menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung
struktur data yang lebih kompleks dan berpola melalui Computational
Thinking (KD 3.5 dan 4.5) perlu mulai dibelajarkan dengan memahami konsep
Computational Thinking dan menjelaskan persoalan-persoalan komputasi.
Selanjutnya peserta didik menyelelesaikan persoalan-persoalan komputasi
yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik yang pada akhirnya dapat
digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan komputasi tersebut.
Model pembelajaran yang digunakan dapat menggunakan discovery learning,
problem based learning maupun model lainnya yang dapat memfasilitasi
peserta didik untuk aktif mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya.
Peserta didik juga perlu dibiasakan dalam menghadapi soal-soal bertipe HOTS.
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Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional

UMPAN BALIK
Umpan Balik
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Subunit
No

Aspek

1.

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Kriteria
2
3

Jumlah
Jumlah Total
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4

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor

Umpan Balik

< 70

:

70-79

:

80-89

:

> 90

:
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Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang subunit 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.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan baik.
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 subunit ini.

Unit Pembelajaran
Berpikir Komputasional

PENUTUP

Demikian Unit Pembelajaran Informatika SMP yang berjudul “Berpikir
Komputasional” ini dikembangkan untuk menjadi bahan referensi bagi guru
dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi
pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, serta dalam mengembangkan
penilaian HOTS. Semoga dapat mencerahkan dan menambah pengetahuan
guru.
Semoga dengan kehadiran unit pembelajaran ini, dapat menginspirasi
guru dalam mengembangkan unit-unit pembelajaran yang lebih baik dan lebih
sempurna.
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