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KATA SAMBUTAN 
 
Program BERMUTU (Better Education through Reform Management and Universal 

Teacher Upgrading) merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan mutu 

pendidikan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai institusi, baik di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini, tidak 

terhenti sampai dengan kabupaten, tetapi memberdayakan forum asosiasi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan pada unit terkecil, yaitu KKG (Kelompok Kerja Guru) dan 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). 

Pemberdayaan secara optimal forum KKG dan MGMP, memerlukan berbagai 

dukungan dari kita semua, baik dalam hal fasilitasi pada tingkat kebijakan maupun 

dukungan pada tataran bahan analisis riil kasus, yaitu Modul Suplemen BBM (Bahan 

Belajar Mandiri). PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan), sebagai salah satu institusi yang berperan dalam 

pengembangan bahan belajar sesuai dengan bidang studinya telah menghasilkan 

modul suplemen BBM. Suplemen BBM yang dikembangkan ini, meliputi suplemen 

BBM: Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa (Indonesia dan Inggris), Matematika, dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Adapun PPPPTK yang terlibat dalam pengembangan modul 

suplemen BBM yaitu PPPPTK IPA, PPPPTK Matematika, PPPPTK IPS dan PKn, dan 

PPPPTK Bahasa. 

Modul suplemen BBM yang dikembangkan merupakan suplemen dari bahan belajar 

dalam forum KKG dan MGMP yang dilaksanaakan dalam kurun waktu 16 kali 

pertemuan (minggu), sesuai dengan program BERMUTU. Program 16 kali pertemuan 

ini diharapkan dapat membawa dampak dalam hal peningkatan kompetensi 

berkelanjutan (CPD: Continuous Professional Development), dan diharapkan dapat 

memperoleh pengakuan angka kredit (RPL: Recognition of Prior Learning). Dalam 

pengembangannya, modul ini disusun oleh Widyaiswara PPPPTK sebagai unsur NCT 

(National Core Team), yang melibatkan unsur Dosen LPTK, WI LPMP, dan Guru 

Pemandu untuk meninjau secara komprehensif. Dosen LPTK meninjau modul, antara 

lain berdasarkan kesesuaian dengan struktur keilmuan dan kesesuaian dengan mata 

kuliah tertentu di LPTK. Guru Pemandu (SD dan SMP) mengkaji modul antara lain, 

berdasarkan keterpakaian di KKG dan MGMP dan keterbacaan bagi guru serta 

kesesuaian dengan masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas profesi. 

Aspek strategi pembahasan modul ini juga digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis keterlaksanaan pembahasan modul agar tinggi tingkat 

keterlaksanaannya dan dapat terpakai secara signifikan oleh guru dalam 

pembelajaran. 

Jakarta, medio September 2009 
Dirjen PMPTK 
 
 
 
Dr. H. Baedhowi 
NIP. 19490828 1979031 1 001 
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KATA PENGANTAR 

 
Modul Suplemen BBM untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dikembangkan 

oleh PPPPTK IPA. Modul ini ditinjau juga oleh dosen LPTK, Widyaiswara LPMP, dan 

Guru Pemandu (SD dan SMP). Jumlah modul yang dikembangkan berjumlah 20 buku 

terdiri atas Sembilan modul untuk kegiatan di KKG dan 10 untuk kegiatan MGMP serta 

satu panduan sistem pelatihan.  

Modul untuk guru SD meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan; Model Pembelajaran 

Terpadu; Hakikat IPA dan Pendidikan IPA; Struktur dan Fungsi Tumbuhan; Benda, 

Sifat dan Kegunaannya; Energi dan Perubahannya; Bumi dan Alam Semesta. 

Modul untuk guru SMP meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Model Pembelajaran Langsung dan Kooperatif; Hakikat IPA dan 

Pendidikan IPA; Materi dan Sifatnya; Kegunaan Bahan Kimia dalam Kehidupan; Energi 

dan Perubahannya; Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan; Sistem Tata Surya; dan 

Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Panduan sistem pelatihan, diharapkan dapat sebagai pedoman bagi penyelenggara 

yaitu LPMP, Dinas Pendidikan, PCT, DCT, dan Guru Pemandu mengelola pelatihan 

dalam program BERMUTU. Dengan demikian pelaksanaan penyelenggaraan 

peningkatan kompetensi guru sesuai dengan standar dan memperoleh pencapaian 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

  Bandung,   medio September 2009 
Kepala PPPPTK IPA, 

 

 

 

Herry Sukarman, MSc.Ed 
NIP. 19500608 197503 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.19 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP).,setiap satuan pendidikan secara bertahap harus melaksanakan 

pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

PP No. 19 ini memberikan arahan tentang delapan standar nasional pendidikan, 

yang  meliputi: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan 

(d)  standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e). standar sarana dan prasarana; 

(f) standar pengelolaan; (g)  standar pembiayaan; dan (h)  standar penilaian 

pendidikan. 

 PP Nomor 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses 

mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan 

pembelajaran, yang kemudian dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, yang 

antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 

mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat 

pembelajaran, antara lain  meliputi Silabus dan RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 Perangkat Pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk 

setiap Kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP 
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PENGEMBANGAN  PERAPERANGKAT PEMBELAJARANAN( SMP) 
PEMBELAJARAN (SMP) 

memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam 

upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar.   

 

B. Deskripsi Singkat 

 Untuk merancang perangkat pembelajaran  guru memerlukan pemahaman 

tentang penyusunan silabus dan RPP. Keterampilan yang perlu dikuasai dalam 

menyusun silabus dan RPP adalah kemampuan menganalisis hubungan  SK, KD, 

indikator, menentukan alur pembelajaran berdasarkan sistematika keilmuan dan 

menbuat penilaian sesuai dengan indikator hasil belajar.   

 Modul ini berisikan paparan mengenai latar belakang penulisan, deskripsi 

singkat isi modul, tujuan yang menggambarkan harapan setelah guru mempelajari 

modul,  dan Program penyajian yang menggambarkan skenario kegiatan pada 

saat mempelajari pengembangan  perangkat pembelajaran.  Pada bab berikutnya 

memuat uraian tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi 

pengembangan silabus, pengembangan indikator, penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, dan lembar kegiatan siswa. Selain uraian tentang 

pengembangan perangkat pembelajaran, pada modul ini dilengkapi dengan  

contoh perangkat pembelajaran IPA (Aspek Biologi, Aspek Kimia dan Aspek 

Fisika). Modul ini diakhiri dengan rangkuman dan evaluasi untuk memotivasi guru 

dalam mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan KTSP sekolah 

masing-masing. 

 

C. Tujuan 

 Penulisan modul ini bertujuan agar guru-guru peserta KKG memiliki 

kompetensi  dalam mengembangkan Perangkat Pembelajaran untuk keperluan 

pembelajaran IPA. Indikator yang akan dicapai: 

1. Mengembangkan   silabus  berdasarkan SK,KD dan SKL 

2. Menyusun RPP sesuai dengan silabus yang dikembangkan 

3. Menyusun  LKS  yang akan digunakan dalam pembelajaran  

4. Mengimplementasikan RPP yang disusun pada kegiatan pembelajaran  

 

D. Program Penyajian 

 Modul Perangkat Pembelajaran ini terkait dengan penyusunan proposal 

dan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Untuk persiapan dan 
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MEDIA PEMBELAJARAN (SMP) 

pelaksanaan  PTK diperlukan instrumen penelitian salah satunya adalah perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran sebenarnya bukan hal yang baru bagi 

guru-guru tetapi perlu adanya pemaham dalam hal pengembangannya sesuai 

dengan Standar Isi dan Standar Proses. Contoh alur kegiatan mempelajari modul 

di KKG adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1.  Pendahuluan   

Pada pendahuluan ini fasilitator menginformasikan tujuan kegiatan 

dan indikator pencapaian hasil belajar dan produk-produk yang harus 

dihasilkan sebagai kelengkapan portofolio. 

 

Kegiatan 1 
 
 

Pendahuluan 
Informasi 

Kompetensi 
dan Tujuan 

Pembelajaran 
 
 

(15 menit) 

 Kegiatan 2 
 

Curah 

pendapat 

tentang 

masalah    

perangkat 

pembelaran di 

sekolah 

 Mempelajari 

Modul Peng-

embangan  

Perangkat 

Pembelajaran 

 Diskusi, 

Tanya Jawab 

(60 menit) 

 

 

Kegiatan 3 
 

Diskusi 
kelompok 

 

 Menganalisis 

SK, KD dan 

SKL  

 Merancang 

dan membuat  

Silabus, RPP 

dan LKS 

 Pemberian 

tugas mandiri 

I 

(125 menit) 

 

 

Kegiatan 4 
 

Presentasi   
 

 Presentasi 

hasil kerja 

kelompok 

 Diskusi hasil 

presentasi  

 

 

(80 menit) 

 

Kegiatan 5 
 

Kelompok 
 
 

Revisi 
Silabus, RPP, 

dan LKS  

 
(90 menit) 

 

 Review 

Pengembang

an  

Perangkat 

Pembelajaran 

 Pemberian 

Tugas 

mandiri II 

(30 menit) 
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PENGEMBANGAN  PERAPERANGKAT PEMBELAJARANAN( SMP) 
PEMBELAJARAN (SMP) 

Kegiatan 2. Pada curah pendapat peserta mengungkapkan permasalahan 

tentang perangkat pembelajaran yang dihadapi di sekolah, 

selanjutnya diskusi  alternative pemecahannya.  Setelah  itu peserta  

mempelajari Modul Pengembangan  Perangkat Pembelajaran.  

 

Kegiatan 3. Peserta melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis SK, KD dan 

SKL untuk menentukan konsep-konsep esensial  yang akan disajikan 

pada pembelajaran. Selanjutnya merancang dan membuat Silabus, 

RPP dan LKS. Pada kegiatan ini peserta diberi tugas mandiri  yaitu 

menganalisis SK, KD untuk menentukan materi-materi esensial  dari 

SK KD yang belum dibahas dan disesuaikan dengan keperluan 

mereka mengajar di sekolah masing-masing 

 
Kegiatan 4. Setiap kelompok mempresentasikan silabus,RPP dan LKS yang 

dihasilkan. Peserta menanggapi dan mengkritisi.   

 
Kegiatan 5. Setiap kelompok merevisi Silabus, RPP dan LKS sesuai dengan 

saran- saran dari peserta lain dan fasilitator. 

 

Kegiatan 6. Fasilitator mereview seluruh kegiatan  dan memberikan tugas mandiri 

untuk membuat perangkat pembelajaran untuk diimplementasikan di 

sekolah masing-masing dan sebagai bahan portofolio yang 

merupakan tagihan program BERMUTU. 
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BAB II 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 
Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan guru di antaranya meliputi silabus, 

RPP, LKS dan intrumen evaluasi. Untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

berikut ini disajikan uraian singkat tentang pengembangan silabus, pengembangan 

indicator, RPP dan LKS. 

                                             

A. Silabus  

 Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam 

mengelola proses pembelajaran, dan lebih khusus lagi adalah proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Sesuai dengan prinsip otonomi dan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), pelaksana 

pembelajaran, dalam hal ini guru, perlu diberi keleluasaan dan diharapkan mampu 

menyiapkan silabus yang sesuai dengan kondisi potensi peserta didik dan 

lingkungan masing-masing. 

 

1. Pengertian Silabus 

 Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang di dalamnya berisikan 

Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD), Indikator, Materi Pokok, Kegiatan pembelajaran, Alokasi Waktu, Sumber 

Belajar,  dan Penilaian. Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 

a. Kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai dengan yang 

dirumuskan oleh  Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar). 

b. Materi Pokok apa sajakah yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik 

untuk mencapai Standar Isi. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  (SMP) 

c. Kegiatan pembelajaran yang bagaimanakah yang seharusnya 

diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan 

objek belajar. 

d. Indikator apa sajakah yang harus ditentukan untuk mencapai Standar Isi. 

e. Bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan 

Indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan 

dinilai. 

f. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Standar Isi tertentu. 

g. Sumber Belajar apa sajakah yang dapat diberdayakan untuk mencapai 

Standar Isi tertentu. 

 

2. Prinsip Pengembangan Silabus 

 Dalam pengembangan silabus perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Ilmiah 

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus 

benar dan dapat dipertangungjawabkan secara keilmuan. 

b. Relevan 

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam 

silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, 

emosional, dan spiritual peserta didik. 

c. Sistematis 

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam 

mencapai kompetensi. 

d. Konsisten 

Ada hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem 

penilaian. 

e. Memadai 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN( SMP) 

Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, 

dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapain kompetensi dasar. 

f. Aktual dan Kontekstual 

Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan sistem 

penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir 

dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

g. Fleksibel 

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, 

pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan 

masyarakat.  Sementara itu, materi ajar ditentukan berdasarkan dan atau 

memperhatikan kultur daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar 

kehidupan peserta didik tidak tercerabut dari lingkungannya. 

h. Menyeluruh 

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, 

afektif, psikomotor). 

i. Desentralistik 

Pengembangan silabus ini bersifat desentralistik.  Maksudnya bahwa 

kewenangan pengembangan silabus bergantung pada daerah masing-

masing, atau bahkan sekolah masing-masing.   

 

3. Komponen dan Langkah-langkah Pengembangan Silabus Pembelajaran 

 Silabus merupakan salah satu bentuk penjabaran kurikulum. Produk 

pengembangan kurikulum ini memuat pokok-pokok yang memberikan rambu-

rambu dalam menjawab tiga pertanyaan mendasar dalam pembelajaran, yakni; 

kompetensi apa yang hendak dicapai, bagaimana memfasilitasi peserta didik 

untuk menguasai Kompetensi itu, dan bagaimana mengetahui tingkat 

pencapaian Kompetensi oleh peserta didik. Dari sini jelas silabus memuat 

pokok-pokok Kompetensi dan materi, pokok-pokok strategi pembelajaran dan 

pokok-pokok penilaian. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  (SMP) 

 Berikut ini disajikan komponen dan langkah-langkah pengembangan 

silabus yang dapat digunakan. 

 

a. Komponen silabus pembelajaran 

Silabus Pembelajaran memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen 

berikut ini. 

 Identitas Silabus Pembelajaran 

 Standar Kompentensi 

 Kompetensi Dasar 

 Materi Pembelajaran 

 Kegiatan Pembelajaran 

 Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Penilaian 

 Alokasi Waktu 

 Sumber Belajar 

 

 Komponen-komponen silabus di atas, selanjutnya dapat disajikan 

dalam contoh format silabus secara horisontal pada halaman berikut. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN( SMP) 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  (SMP) 

 

b. Langkah-langkah Pengembangan Silabus   

Langkah- langkah pengembangan silabus adalah sebagai berikut. 

1. Mengisi identitas 

Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas/semester, mata pelajaran, dan 

standar kompetensi.  Identitas silabus ditulis di atas matriks silabus. 

2. Menuliskan Standar Kompetensi 

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar 

Kompetensi diambil dari Standar Isi (Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar) Mata Pelajaran. 

 Sebelum menuliskan Standar Kompetensi, penyusun terlebih 

dahulu mengkaji Standar Isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-

hal berikut: 

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau SK dan 

KD; 

b. keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran; 

c. keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran. 

 

3. Menuliskan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang 

harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran 

tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam Standar 

Isi. 

 Sebelum menentukan atau memilih Kompetensi Dasar, 

penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan Kompetensi Dasar; 

b. keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran ; 

c. keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran.  

 

4. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran 

Dalam mengidentifikasi materi pokok harus mempertimbangkan: 

a. relevansi materi pokok dengan SK dan KD; 

b. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

spiritual peserta  didik; 

c. kebermanfaatan bagi peserta didik; 

d. struktur keilmuan; 

e. kedalaman dan keluasan materi; 

f. relevansi dengan kebutuhan peseta didik dan tuntutan lingkungan; 

g. alokasi waktu. 

Selain itu juga harus memperhatikan: 

a. kesahihan (validity): materi memang benar-benar teruji kebenaran 

dan kesahihannya; 

b. tingkat kepentingan (significance): materi yang diajarkan memang 

benar-benar diperlukan oleh siswa; 

c. kebermanfaatan (utility): materi tersebut memberikan dasar-dasar 

pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya; 

d. layak dipelajari (learnability): materi layak dipelajari baik dari aspek 

tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan 

kondisi setempat; 

e. menarik minat (interest): materinya menarik minat siswa dan 

memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut. 

 

5. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 
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 Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta 

didik. Kegiatan pembelajaran memuat kecakapan hidup yang perlu 

dikuasai peserta didik.  

Kriteria mengembangkan kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran disusun bertujuan untuk memberikan 

bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar mereka dapat 

bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran secara profesional 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

b. Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan 

kompetensi dasar secara utuh. 

c. Pengalaman belajar memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi 

dasar. 

d. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa (student centered). 

Guru harus selalu berpikir kegiatan apa yang bisa dilakukan agar 

siswa memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. 

e. Materi  kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. 

f. Perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas memuat materi yang 

harus dikuasai untuk mencapai Kompetensi Dasar. 

g. Penentuan urutan langkah pembelajaran sangat penting artinya bagi 

KD-KD yang memerlukan prasyarat tertentu. 

h. Pembelajaran  bersifat spiral (terjadi pengulangan-pengulangan 

pembelajaran materi tertentu). 

i. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan 

kegiatan pembelajaran siswa, yaitu kegiatan dan objek belajar. 

 Dalam pemilihan kegiatan siswa, hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
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a. memberikan peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, dan 

menemukan sendiri pengetahuan, di bawah bimbingan guru; 

b. mencerminkan ciri khas dalam pegembangan kemampuan mata 

pelajaran; 

c. disesuaikan dengan kemampuan siswa, sumber belajar dan sarana 

yang tersedia 

d. bervariasi dengan mengkombinasikan kegiatan individu/perorangan, 

berpasangan, kelompok, dan klasikal. 

e. memperhatikan pelayanan terhadap perbedaan individual siswa 

seperti: bakat, minat, kemampuan, latar belakang keluarga, sosial-

ekomomi, dan budaya, serta masalah khusus yang dihadapi siswa 

yang bersangkutan. 

 

6. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan 

merupakan sub-kompetensi dasar. Indikator dirumuskan sesuai dengan 

karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik dan 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat 

diobservasi, sebagai acuan penilaian. Dengan demikian indikator 

pencapaian kompetensi mengarah pada indikator penilaian.  

  

7. Penilaian 

 Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat tiga 

komponen penting, yang meliputi: (a) teknik penilaian, (b) bentuk 

instrumen, dan (c) contoh instrumen. 

 Dalam menentukan teknik penilaian, tentunya harus disesuaikan 

dengan bentuk instrumennya, seperti pada tabel 2.1.: 
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Tabel 2.1. Ragam Teknik Penilaian Beserta Ragam Bentuk Instrumennya 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

 Tes tertulis   Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, 

menjodohkan dan lain-lain 

 Tes isian: isian singkat dan uraian 

 Tes lisan   Daftar pertanyaan  

 Observasi (pengamatan)   Lembar observasi (lembar pengamatan) 

 Tes praktik (tes kinerja)  Tes tulis keterampilan  

 Tes identifikasi  

 Tes simulasi  

 Tes uji petik kerja 

 Penugasan  individual atau 

kelompok 

 Pekerjaan rumah  

 Proyek 

 Penilaian portofolio   Lembar penilaian portofolio 

 Jurnal  Buku cacatan jurnal 

 Penilaian diri  Kuesioner/lembar penilaian diri 

 Penilaian Penilaian antarteman  Lembar penilaian antarteman 

 

8. Menentukan Alokasi Waktu 

 Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

ketercapaian suatu Kompetensi Dasar tertentu, dengan memperhatikan: 

a. minggu efektif per semester, 

b. alokasi waktu mata pelajaran, dan 

c. jumlah kompetensi per semester. 

 

9.  Menentukan Sumber Belajar   

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa: buku teks, media 

cetak, media elektronika, nara sumber, lingkungan alam sekitar, dan 

sebagainya. 

 Berikut ini, disajikan contoh kata kerja operasional yang dapat 

digunakan  untuk penyusunan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. Contoh kata kerja operasional pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar 
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STANDAR KOMPETENSI 

Contoh: 

mendefinisikan   mengidentifikasikan  menyusun 

menerapkan   mengenal 

mengkonstruksikan menyelesaikan 

KOMPETENSI DASAR 

Contoh: 

mengidentifikasikan mendemonstrasikan  membuat 

menunjukkan   menafsirkan   menerjemahkan 

membaca   menerapkan   merumuskan 

menghitung   menceritakan   menyelesaikan 

menggambarkan   menggunakan   menganalisis 

melafalkan   menentukan   mensintesis 

mengucapkan   menyusun   mengevaluasi 

membedakan   menyimpulkan    

 

Keterangan: 

1. Satu kata kerja tertentu, seperti mengidentifikasikan, dapat dipakai baik pada standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar; perbedaannya terletak bahwa pada standar 

kompetensi cakupannya lebih luas daripada pada kompetensi dasar. 

2. Satu butir standar kompetensi dapat dipecah menjadi beberapa butir kompetensi 

dasar. 

3. Satu butir kompetensi dasar, dapat dikembangkan  menjadi minimal dua indikator. 

4. Standar kompetensi dan kompetensi dasar  bukan merupakan indikator. 

 

B. Pengembangan Indikator   

 Indikator di dalam silabus harus dikembangkan oleh guru dari suatu KD. 

Uraian berikut menjelaskan pengertian indicator dan  kata-kata kerja operasional 

pada indikator 

1. Pengertian  

 Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam 

kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.  

Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan: 
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a. tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan 

dalam KD; 

b. karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah; 

c. potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/ daerah. 

 

 Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua 

rumusan indikator, yaitu: 

a. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator; 

b. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis 

soal yang di kenal sebagai indikator soal. 

 

 Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata 

kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal 

yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian 

kompetensi.  

 

2. Fungsi Indikator  

 Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam 

mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK-KD. Indikator 

berfungsi sebagai berikut : 

a. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran 

Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang 

dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat 

memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta 

didik, sekolah, serta lingkungan. 

b. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran 

Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator 

yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran 

kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator 

yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan 

agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori 

melainkan lebih tepat dengan strategi discovery-inquiry. 



 

BERMUTU    17 BAB II PERANGKAT PEMBELAJARAN 
 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN( SMP) 

c. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar 

Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian 

kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai 

tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi 

secara maksimal. 

d. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar 

Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta 

mengevaluasi hasil belajar, Rancangan penilaian memberikan acuan dalam 

menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator 

penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator 

pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD.  

 

C. Mekanisme Pengembangan Indikator 

Dalam pengembangan indikator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Menganalisis Tingkat Kompetensi dalam Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

 Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat 

kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan 

minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat 

mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat 

kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam 

SK dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam tiga bagian, yaitu 

tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada 

tingkat pengetahuan lebih rendah dari pada tingkat proses maupun penerapan. 

Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang 

diinginkan. Klasifikasi tingkat kompetensi berdasarkan kata kerja yang 

digunakan disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 2.2. Tingkat Kompetensi Kata Kerja Operasional 

No. 
Klasifikasi Tingkat 

Kompetensi 
Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

1 Berhubungan 
dengan mencari 
keterangan (dealing 
with retrieval) 
 

1. Mendeskripsikan (describe) 
2. Menyebutkan kembali (recall) 
3. Melengkapi  (complete) 
4. Mendaftar (list) 
5. Mendefinisikan (define) 
6. Menghitung (count) 
7. Mengidentifikasi (identify) 
8. Menceritakan (recite) 
9. Menamai (name) 

2 Memproses 
(processing) 
 

1. Mensintesis (synthesize) 
2. Mengelompokkan (group) 
3. Menjelaskan (explain) 
4. Mengorganisasikan (organize) 
5. Meneliti/melakukan eksperimen (experiment) 
6. Menganalogikan (make analogies) 
7. Mengurutkan (sequence) 
8. Mengkategorikan (categorize) 
9. Menganalisis (analyze) 
10. Membandingkan (compare) 
11. Mengklasifikasi (classify) 
12. Menghubungkan (relate) 
13. Membedakan (distinguish) 
14. Mengungkapkan sebab (state causality) 

3 Menerapkan dan 
mengevaluasi 
 

1. Menerapkan suatu prinsip (applying a principle) 
2. Membuat model (model building) 
3. Mengevaluasi (evaluating)  
4. Merencanakan (planning) 
5. Memperhitungkan/meramalkan kemungkinan 

(extrapolating) 
6. Memprediksi (predicting) 
7. Menduga/Mengemukakan pendapat/ mengambil 

kesimpulan (inferring) 
8. Meramalkan kejadian alam/sesuatu (forecasting) 
9. Menggeneralisasikan (generalizing) 
10. Mempertimbangkan/memikirkan kemungkinan-

kemungkinan (speculating) 
11. Membayangkan/mengkhayalkan/mengimajinasikan 

(imagining) 
12. Merancang (designing) 
13. Menciptakan (creating) 
14. Menduga/membuat dugaan/ kesimpulan awal 

(hypothezing) 
 

 

 Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukan 

penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta 

keterampilan. Pengembangan indikator harus mengakomodasi kompetensi 

sesuai tendensi yang digunakan SK dan KD. Jika aspek keterampilan lebih 

menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus mencapai kemampuan 
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keterampilan yang diinginkan. Klasifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif, 

Afektif dan Psikomotorik disajikan dalam tabel 2, 3, dan 4. 

Tabel 2.3. Kata Kerja Ranah Kognitif 

Pengetahuan Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis Penilaian 

Mengutip 

Menyebutkan 

Menjelaskan 

Menggambar 

Membilang 

Mengidentifikasi 

Mendaftar 

Menunjukkan 

Memberi label 

Memberi indeks 

Memasangkan 

Menamai 

Menandai 

Membaca 

Menyadari 

Menghafal 

Meniru 

Mencatat 

Mengulang 

Mereproduksi 

Meninjau 

Memilih 

Menyatakan 

Mempelajari 

Mentabulasi 

Memberi kode 

Menelusuri 

Menulis 

Memperkirakan 

Menjelaskan 

Mengkategorikan 

Mencirikan 

Merinci 

Mengasosiasikan 

Membandingkan 

Menghitung 

Mengkontraskan 

Mengubah 

Mempertahankan 

Menguraikan 

Menjalin 

Membedakan 

Mendiskusikan 

Menggali 

Mencontohkan 

Menerangkan 

Mengemukakan 

Mempolakan 

Memperluas 

Menyimpulkan 

Meramalkan 

Merangkum 

Menjabarkan 

 

Menugaskan 

Mengurutkan 

Menentukan 

Menerapkan 

Menyesuaikan 

Mengkalkulasi 

Memodifikasi 

Mengklasifikasi 

Menghitung 

Membangun 

Membiasakan 

Mencegah 

Menentukan 

Menggambarkan 

Menggunakan 

Menilai 

Melatih 

Menggali 

Mengemukakan 

Mengadaptasi 

Menyelidiki 

Mengoperasikan 

Mempersoalkan 

Mengkonsepkan 

Melaksanakan 

Meramalkan 

Memproduksi 

Memproses 

Mengaitkan 

Menyusun 

Mensimulasikan 

Memecahkan 

Melakukan 

Mentabulasi 

Memproses 

Meramalkan 

Menganalisis 

Mengaudit 

Memecahkan 

Menegaskan 

Mendeteksi 

Mendiagnosis 

Menyeleksi 

Merinci 

Menominasikan 

Mendiagramkan 

Megkorelasikan 

Merasionalkan 

Menguji 

Mencerahkan 

Menjelajah 

Membagankan 

Menyimpulkan 

Menemukan 

Menelaah 

Memaksimalkan 

Memerintahkan 

Mengedit 

Mengaitkan 

Memilih 

Mengukur 

Melatih 

Mentransfer 

Mengabstraksi 

Mengatur 

Menganimasi 

Mengumpulkan 

Mengkategorikan 

Mengkode 

Mengombinasikan 

Menyusun 

Mengarang 

Membangun 

Menanggulangi 

Menghubungkan 

Menciptakan 

Mengkreasikan 

Mengoreksi 

Merancang 

Merencanakan 

Mendikte 

Meningkatkan 

Memperjelas 

Memfasilitasi 

Membentuk 

Merumuskan 

Menggeneralisasi 

Menggabungkan 

Memadukan 

Membatas 

Mereparasi 

Menampilkan 

Menyiapkan 

Memproduksi 

Merangkum 

Merekonstruksi 

 

Membandingkan 

Menyimpulkan 

Menilai 

Mengarahkan 

Mengkritik 

Menimbang 

Memutuskan 

Memisahkan 

Memprediksi 

Memperjelas 

Menugaskan 

Menafsirkan 

Mempertahankan 

Memerinci 

Mengukur 

Merangkum 

Membuktikan 

Memvalidasi 

Mengetes 

Mendukung 

Memilih 

Memproyeksikan 

 

 

 

Tabel 2.4. Kata Kerja Ranah Afektif 

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati 

Memilih 

Mempertanyakan 

Mengikuti 

Memberi 

Menganut 

Mematuhi 

Meminati 

 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 

Mengompromikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 

Meyakinkan 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Mengusulkan 

Menekankan 

Menganut 

Mengubah 

Menata 

Mengklasifikasikan 

Mengombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Membentuk 

pendapat 

Memadukan 

Mengelola 

Mengubah 

perilaku 

Berakhlak mulia 

Mempengaruhi 

Mendengarkan 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 
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Mengatakan 

Memilah 

Menolak 

Menyumbang Menegosiasi 

Merembuk 

 

Tabel 2.5. Kata Kerja Ranah Psikomotorik 

Menirukan Memanipulasi Pengalamiahan Artikulasi 

Mengaktifkan 

Menyesuaikan 

Menggabungkan 

Melamar 

Mengatur 

Mengumpulkan 

Menimbang 

Memperkecil 

Membangun 

Mengubah 

Membersihkan 

Memposisikan 

Mengonstruksi 

Mengoreksi 

Mendemonstrasikan 

Merancang 

Memilah 

Melatih 

Memperbaiki 

Mengidentifikasikan 

Mengisi 

Menempatkan 

Membuat 

Memanipulasi 

Mereparasi 

Mencampur 

Mengalihkan 

Menggantikan 

Memutar 

Mengirim 

Memindahkan 

Mendorong 

Menarik 

Memproduksi 

Mencampur 

Mengoperasikan 

Mengemas 

Membungkus 

 

Mengalihkan 

Mempertajam 

Membentuk 

Memadankan 

Menggunakan 

Memulai 

Menyetir 

Menjeniskan 

Menempel 

Menseketsa 

Melonggarkan 

Menimbang 

 

2. Merumuskan Indikator 

 Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi dua indikator 

b. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam 

kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai 

tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi 

kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 

c. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kompetensi. 

d. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat 

kompetensi dan materi pembelajaran.  

e. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga 

menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Contoh kata kerja yang 

dapat digunakan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersaji dalam 

lampiran 1. 

f. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator 

penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan/atau psikomotorik. 

 

3. Mengembangkan Indikator Penilaian 
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 Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator 

(indikator pencapaian kompetensi). Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk 

dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik maupun evaluator di 

sekolah. Dengan demikian indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat 

diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan 

melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. 

 Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan 

dengan indikator (indikator pencapaian kompetensi). Rumusan indikator 

penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan 

menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau 

penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Pengembangan 

indikator dapat menggunakan format seperti contoh berikut: 

Kompetensi Dasar Indikator Indikator Penilaian 

3.3. Membandingkan 

molekul unsur dan 

molekul senyawa  

 

 Menjelaskan pengertian  

molekul unsur dan 

molekul senyawa  

 Menentukan rumus kimia 

dari molekul unsur dan 

molekul senyawa 

Disajikan empat macam 
gambar benda yang 
berbeda sifatnya, siswa 
dapat menentukan satu 
benda yang yang bersifat 
tahan api. 

 

D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

 Sesuai dengan Permendiknas Nomor 42 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

1. Komponen RPP 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Komponen RPP dan uraiannya adalah:  

a. Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester,mata 

pelajaran atau tema pelajaran,dan alokasi waktu 
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b. standar kompetensi yang merupakan kualifikasi kemampuan minimal 

peserta didik dan menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester 

pada suatu mata pelajaran. 

c. kompetensi dasar,  yaitu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

d. indikator pencapaian kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu 

yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.   

e. tujuan pembelajaran, yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

f. materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 

g. alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar.   

h. metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai 

kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.   

i. Kegiatan Pembelajaran  yang terdiri dari kegiatan: 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

2) Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan 

secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan 
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konfirmasi. 

3) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

ssimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. 

 

j. Penilaian hasil belajar yang terdiri dari prosedur dan instrumen penilaian 

proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kom-

petensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

k. Sumber belajar sesuai dengan   standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom-

petensi. 

 

2. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

RPP disusun dengan memperhatikan  perbedaan individu, kemampuan awal, 

tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan 

semangat belajar. 

c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran 

dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 

beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedi. 

e. Keterkaitan dan keterpaduan 

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan 

antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 
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pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan 

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman budaya. 

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 

 

3. Langkah-langkah Penyusunan RPP 

 Langkah-langkah minimal dari penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dimulai dari mencantumkan Identitas RPP, Tujuan 

Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah 

Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.  Setiap komponen 

mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua merupakan 

suatu kesatuan.   

Penjelasan tiap-tiap komponen adalah sebagai berikut. 

1. Mencantumkan Identitas  

Terdiri dari: Nama sekolah, Mata Pelajaran, Kelas, Semester, Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan Alokasi Waktu.  

Hal yang perlu diperhatikan adalah: 

a. RPP boleh disusun untuk satu Kompetensi Dasar. 

b. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari 

silabus. (Standar kompetensi – Kompetensi Dasar – Indikator adalah 

suatu alur pikir yang saling terkait tidak dapat dipisahkan) 

c. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar, 

dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan (contoh: 2 x 

45 menit). Karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar 

dapat diperhitungkan dalam  satu atau beberapa kali pertemuan 

bergantung pada  kompetensi dasarnya. 

2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 
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 Tujuan merupakan Output (hasil langsung) dari satu paket kegiatan 

pembelajaran. Misalnya pada kegiatan pembelajaran:     Menentukan bahan 

alam yang dapat digunakan sebagai indikator alam   

Contoh  tujuannya adalah:  Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa dapat: 

a. menganalisis warna-warna indicator alam dalam suasana asam 

dan basa melalui percobaan 

b. menentukan macam-macam tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai indikator asam-basa berdasarkan percobaan. 

c. memilih indikator alam yang paling baik digunakan untuk menguji 

sifat larutan asam basa. 

 

3. Menentukan Materi Pembelajaran 

 Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat diacu 

dari indikator.  

Indikator: Peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda dalam 

kehidupan sehari-hari yang memiliki sifat sifat-sifat  tertentu, maka materi 

pembelajaran adalah  benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, dan sifat-

sifat  benda 

 

4. Menentukan Metode Pembelajaran 

 Metode dapat diartikan benar-benar sebagai cara untuk mencapai 

tujuan, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan 

pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi 

yang dipilih. 

 Karena itu pada bagian ini cantumkan pendekatan pembelajaran dan 

metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta 

didik:  

a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya: pendekatan 

keterampilan proses, kontekstual, keterampilan proses, pemecahan 

masalah, dan sebagainya. 
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b. Metode-metode yang digunakan, misalnya: ceramah, inkuiri, observasi, 

tanya jawab, e-learning dan sebagainya. 

 

5. Menentukan Kegiatan Pembelajaran 

 Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan 

langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-

langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup.  

 Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

 Orientasi: memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang 

akan dibelajarkan, dengan cara menunjukkan benda yang menarik, 

memberikan illustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan 

slide animasi dan sebagainya. 

 Apersepsi: memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang 

materi yang akan diajarkan. 

 Motivasi: Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari gempa 

bumi, bidang-bidang pekerjaan berkaitan dengan gempa bumi, dsb. 

 Pemberian Acuan: biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan 

dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian 

materi pelajaran secara garis besar. 

 Pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksana-

an pengalaman belajar (sesuai dengan rencana langkah-langkah 

pembelajaran). 

 

2) Kegiatan Inti 

 Berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk 

dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata (frame work) 

masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa 
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agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku 

sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. 

 Untuk memudahkan, biasanya kegiatan inti dilengkapi dengan 

Lembaran Kerja Siswa (LKS), baik yang berjenis cetak atau noncetak. 

Khusus untuk pembelajaran berbasis ICT yang online dengan koneksi 

internet, langkah-langkah kerja peserta didik harus dirumuskan detil 

mengenai waktu akses dan alamat website yang jelas. Termasuk 

alternatif yang harus ditempuh jika koneksi mengalami kegagalan. 

 Pada Standar Proses (Permendiknas No.  41), Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi. Maka pada RPP ketiga proses ini sebaiknya  

diungkapkan dalam tulisan. Contoh kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi adalah: 

 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber; 

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya; 

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

 

b. Elaborasi 
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Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 

1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 

lisan maupun tertulis; 

3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 

can kolaboratif; 

5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

6) menfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan balk lisan maupun tertulis, secara individual 

maupun kelompok; 

7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja 

individual maupun kelompok; 

8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; 

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta 

didik. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan,  isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, 

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 
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4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 

yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar; 

b) membantu menyelesaikan masalah; 

c) memberi acuan agar peserta didik dapatmelakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

d) memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh; 

e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang 

atau belum berpartisipasi aktif.  

 

3) Kegiatan penutup 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/ 

simpulan. 

 Guru memeriksa hasil belajar peserta didik. Dapat dengan 

memberikan tes tertulis atau tes lisan atau meminta peserta didik 

untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun atau dalam 

bentuk tanya jawab dengan mengambil ± 25% peserta didik sebagai 

sampelnya. 

 Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa 

kegiatan di luar kelas, di rumah atau tugas sebagai bagian 

remidial/pengayaan. 

 Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk 

seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model 

pembelajaran yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan 

modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. 

 

6. Memilih Sumber Belajar 
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 Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam 

silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, 

lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan 

secara lebih operasional, dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa 

yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku 

referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya.  

 Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku teks tersebut, 

pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar 

berbasis ICT, maka harus ditulis nama file, folder penyimpanan, dan bagian 

atau link file yang digunakan, atau alamat website yang digunakan sebagai 

acuan pembelajaran. 

 

7. Menentukan Penilaian 

 Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan 

instrumen yang dipakai.  

Contoh minimal Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

sebagai berikut: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah           : ................................... 

Mata Pelajaran         : ................................... 

Kelas, Semester        : ................................... 

Standar Kompetensi : ................................... 

Kompetensi Dasar :  ................................... 

Alokasi Waktu           : ..... x  ... menit (…  pertemuan) 

1. Tujuan Pembelajaran    

2. Materi Pembelajaran     

3. Metode Pembelajaran   

4. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 
Pertemuan 1 
 Kegiatan Awal 
 Kegiatan Inti 
 Kegiatan Penutup 

 
Pertemuan  2 
 Kegiatan Awal 
 Kegiatan Inti 
 Kegiatan Penutup 

 
Pertemuan 3, dan seterusnya 
 

5. Sumber Belajar/Media             

6. Penilaian                       

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mengetahui                                                                                               

Kepala Sekolah .............................   Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

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

NIP.        NIP 
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E. Lembar Kegiatan Siswa 

 Lembar kegiatan siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk 

dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Lembar kegiatan untuk 

mata pelajaran IPA harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran IPA, 

salah satu pendekatan yang disarankan yaitu pendekatan keterampilan proses. 

Untuk pembuatan LKS baik untuk eksperimen maupun non-eksperimen, ada dua 

hal yang harus dikerjakan guru dalam mengembangkan keterampilan proses, yaitu 

mengikuti langkah-langkah penyusunan LKS dan memperhatikan aturan-aturan 

penyusunan LKS sebagai media hands-outs  pembelajaran.   

1. Bentuk-bentuk  LKS 

 Ada dua jenis bentuk LKS untuk pembelajaran IPA yakni LKS untuk 

eksperimen dan LKS non eksperimen atau lembar kerja diskusi.  

a. LKS Eksperimen 

LKS untuk eksperimen berupa lembar kerja yang memuat petunjuk 

praktikum yang menggunakan alat-alat dan bahan-bahan.  

 Sistimatika LKS umumnya terdiri dari  judul, pengantar, tujuan, alat 

bahan, langkah kerja , kolom pengamatan, pertanyaan. Uraian masing-

masing komponen adalah sbb : 

1) Pengantar, pengantar LKS berisi uraian singkat yang mengetengahkan 

bahan pelajaran (berupa konsep-konsep IPA) yang dicakup dalam 

kegiatan/praktikum.   

2) Tujuan, memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diungkapkan di pengantar   

3) Alat dan Bahan, memuat alat dan bahan yang diperlukan. 

4) Langkah Kegiatan, merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan. 

Untuk mempermudah siswa melakukan praktikum, langkah kerja ini 

dibuat secara sistimatis.  Bila perlu menggunakan nomor urut dan 

menambah tampilkan sketsa gambar.   

5) Tabel Pengamatan, dapat berupa  tabel-tabel data untuk  mencatat data 

hasil pengamatan yang diperoleh dari praktikum.  
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6) Pertanyaan berupa pertanyaan yang jawabannya dapat membantu 

siswa untuk mendapatkan konsep yang dikembangkan atau untuk 

mendapatkan kesimpulkan. 

 

b. LKS non eksperimen 

LKS non eksperimen berupa lembar kegiatan yang memuat teks yang 

menuntun siswa melakukan kegiatan diskusi suatu materi pembelajaran. 

Kegiatan menggunakan lembar kegiatan ini dikenal dengan istilah DART. 

D.A.R.T dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan teks atau wacana. Ada dua jenis D.A.R.T yaitu model 

reconstruction dan model analysis. 

1) Bentuk   LKS Reconstruction D.A.R.T 

      Bentuk LKS ini dapat berupa Text Completion, Diagram Completion, 

Table Completion, Prediction, Diagram Cut and Paste, Sramble dan 

Translation. 

 Text Completion (Melengkapi Teks) 

Pada bentuk LKS untuk kegiatan melengkapi teks harus disajikan 

teks sains atau wacana yang berisi konsep-konsep sains. Pada 

bagian-bagian tertentu dari teks dikosongkan untuk diisi oleh siswa 

sehingga menghasilkan teks sains yang bermakna. 

 Diagram Completion (Melengkapi Diagram atau Menyempurnakan 

Gambar) 

Pada bentuk LKS ini disajikan gambar yang belum lengkap, 

kemudian siswa melengkapinya baik oleh tanda panah, tulisan atau 

gambar. Gamgar atau diagram harus jelas sehingga memudahkan 

siswa untuk melengkapinya  

 Tabel  Completion (Melengkapi Tabel) 

Pada bentuk LKS ini disajikan tabel yang belum lengkap, dan data-

data yang akan dimasukan kedalam tabel. Selanjutnya ada perintah 

agar siswa mengisi tabel   dengan data-data yang ada sesuai   

dengan konsep yang sesuai dengan topiknya. 
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 Prediction (Meramalkan)  

Pada LKS ini disajikan beberapa fakta atau kejadian misalnya dalam 

bentuk gambar. Selain itu tertera pertanyaan-pertanyaan yang 

memancing siswa untuk melakukan keterampilan prediksi   

 Completion Activites with disordered text (Menyempurnakan teks 

yang tidak teratur) 

 Diagram Cut and Paste (Potong dan Tempel Gambar) 

Pada LKS ini disajikan beberapa bentuk potongan berisi gambar atau 

tulisan dan ada perintah yang mengajak siswa untuk memotongnya 

kemudian menyusun kembali sesuai dengan konsep yang 

ditanyakan. Agar potongan-potongan menjadi susunan yang 

bermakna dapat disajikan suatu bagan yang dapat membantu siswa 

menenukan konsep yang sedang dipelajari. 

 Scramble (Mengacak) 

Pada LKS bentuk ini disajikan beberapa kata atau huruf acak, 

selanjutnya ada instruksi agar siswa menyusun kata-kata atau huruf-

huruf tersebut menjadi suatu yang bermakna. Huruf  atau  kata-kata 

sebaiknya ditempatkan dalam suatu kotak atau lingkaran dan sajian 

yang menarik.  Selain itu  ada  intruksi agar  siswa   menyusun huruf-

huruf menjadi kata-kata,sedangkan kata-kata menjadi suatu kalimat. 

 

2) Bentuk LKS  Analysis D.A.R.T. 

      Pada bentuk ini kegiatan siswa dapat berupa Text Marking Labelling 

dan Recording. Bentuk LKS Text Marking Labelling dapat berupa 

Underlaying  dan  Labelling.         

 Underlaying (Menggaris bawahi) 

Pada LKS bentuk ini disajikan suatu teks. Selanjutnya tertera perintah 

agar siswa membaca teks dan memberi garis bawah pada kata-kata 

penting atau kata kunci. Setelah memberi garis bawah pada kunci 

selanjutnya siswa dapat diarahkan untuk mengembangkan kata-kata 

kunci yang didapat menjadi suatu teks lain atau bagan. 
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 Labelling (Memberi label) 

Pada LKS bentuk ini dapat disajikan gambar-gambar yang tidak 

memiliki nama dan label-label yang sesuai dengan gambar-gambar. 

Selanjutnya ditulis instruksi yang meminta siswa untuk memberikan 

label pada gambar-gambar yang belum memiliki nama tetapi harus 

sesuai dengan konsep atau materinya. 

 Segmenting (Memotong/menggolongkan) 

Pada LKS bentuk ini disajikan suatu teks atau kumpulan gambar. 

Selanjutnya tertera perintah agar siswa memotong atau 

menggolongkan  teks  atau gambar yang sejenis. Setelah itu kegiatan 

dapat dikembangkan lagi misalnya hasil potongan disusun kembali 

menjadi suatu  teks atau susunan gambar yang bermakna. 

 Bentuk LKS Recording dapat berupa Diagramatic Representation, 

Tabulator,  Question dan Summary.   

 Diagramatic Representation (Membuat Diagram) 

Pada LKS bentuk ini disajikan instruksi yang mengajak siswa 

membuat diagram dalam bentuk gambar, grafik, diagram alur proses 

atau bagan. Agar diagram yang yang terbentuk sesuai dengan 

konsep yang diminta, pada LKS diberikan data atau komponen-

komponen diagram. 

 Tabulator (Membuat Daftar yang tersusun) 

Pada LKS bentuk ini disajikan data suatu konsep yang tidak teratur,      

biasanya data dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya ada instruksi 

yang mengarahkan siswa agar membuat tabulator dengan terarah. 

 Question (Membuat pertanyaan-pertanyan)    

Pada LKS ini disajikan suatu teks atau wacana, dan intruksi yang 

meminta siswa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya dapat diambil dari teks yang tersedia. 

 Summary (Membuat rangkuman) 

Pada LKS bentuk ini disajikan suatu teks atau  wacana dan instruksi 

yang meminta siswa untuk membuat rangkuman dari teks yang 
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tersedia. Pada LKS ini harus disediakan tempat kosong untuk 

rangkuman yang dibuat siswa. 

 Selain bentuk D.A.R.T di atas ada LKS yang berupa kuis seperti ‘’teka-

teki silang’’ dan ‘’words square’’. LKS ini biasa digunakan untuk memotivasi 

siswa dalam belajar terutama dalam melatih berpikir cepat. Pada kegiatan yang 

menggunakan LKS ini guru dapat memberi hadiah untuk pemenang kuis. 

  

2. Langkah- langkah penyusunan LKS     

 Untuk mengembangkan LKS ada langkah-langkah yang  dapat diikuti 

yaitu: 

a. Mengkaji materi yang akan dipelajari siswa yaitu dari kompetensi dasar, 

indikator hasil belajarnya dan sistimatika keilmuannya 

b. Mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada 

saat mempelajari materi tersebut 

c. Menentukan bentuk LKS yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan  

d. Merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada LKS sesuai dengan 

keterampilan proses yang akan dikembangkan 

e. Mengubah rancangan menjadi LKS dengan tata letak yang menarik, mudah 

dibaca dan digunakan 

f. Menguji coba LKS apakah sudah dapat digunakan siswa untuk melihat 

kekurangan-kekurangannya 

g. Merevisi kembali LKS  

 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan LKS di antaranya: 

a. Dari segi penyajian materi  yaitu : 

 Judul LKS harus sesuai dengan materinya 

 Materi sesuai  dengan perkembangan anak 

 Materi disajikan secara sistimatis dan logis  

 Materi disajikan secara sederhana dan jelas 

 Menunjang keterlibatan dan kemauan siswa untuk ikut aktif  

 

b. Dari segi tampilan yaitu: 

 Penyajian sederhana, jelas dan mudah dipahami 
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 Gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya 

 Tata letak gambar, tabel, pertanyaan harus tepat 

 Judul, keterangan, instruksi, pertanyaan harus jelas 

 Mengembangkan minat dan mengajak siswa untuk berpikir 

   Ditinjau dari segi materi, materi LKS sangat tergantung pada KD yang akan 

dicapai. Materi LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum 

atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari 

berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. Agar 

pemahaman siswa terhadap materi lebih kuat, maka dapat saja dalam LKS 

ditunjukkan referensi yang digunakan agar siswa membaca lebih jauh tentang 

materi itu. Tugas-tugas harus ditulis secara jelas guna mengurangi pertanyaan dari 

siswa tentang hal-hal yang seharusnya siswa dapat melakukannya, misalnya 

tentang tugas diskusi. Judul diskusi diberikan secara jelas dan didiskusikan 

dengan siapa, berapa orang dalam kelompok diskusi dan berapa lama.( BSNP, 

2009) 

 Sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik 

secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang 

terkait dengan materi tugasnya. Oleh karena itu siswa tetap diharuskan membaca 

buku teks pelajaran sebagai referensi. Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah 

bagi guru, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa akan 

belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas 

tertulis.  Dalam menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai, karena sebuah lembar kerja harus memenuhi paling 

tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai/ tidaknya sebuah KD dikuasai oleh 

peserta didik.  
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BAB III 

CONTOH PERANGKAT 
PEMBELAJARAN   
 

 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SMP/MTs. meliputi aspek-aspek: Makhluk 

Hidup dan Proses Kehidupan,  Materi dan Sifatnya, Energi dan Perubahannya,  dan 

Bumi dan Alam Semesta. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri 

ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA di SMP/MTs. menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan  

keterampilan proses dan sikap ilmiah (BSNP, 2006). Agar sesuai dengan Standar 

Kompetensi IPA maka pada saat guru mengembangkan perangkat pembelajaran IPA 

langkah-langah inkuiri ilmiah harus dimasukkan pada kegiatan pembelajaran. Langkah-

langkah Inkuiri ilmiah  secara rinci terdapat pada RPP. 

 Sebagai bahan belajar pada kegiatan MGMP, berikut ini disajikan contoh-

contoh perangkat pembelajaran IPA untuk masing-masing aspek. Adapun materi 

perangkat pembelajaran pada modul ini, tertera pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Contoh Perangkat Pembelajaran IPA 

Ruang lingkup IPA Materi IPA Kelas 

Biologi  Fotosintesis VIII 

Kimia Partikel-partikel materi VIII 

Fisika Pengukuran VII 

 

 Perangkat pembelajaran pada modul bukan untuk diimplementasikan langsung 

oleh guru tetapi sebaiknya dikembangkan lagi sesuai dengan kondisi sekolah   
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A. Silabus dan RPP Mata Pelajaran IPA (Aspek Biologi) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran   : IPA   

Kelas/ Semester  : VIII / 1 

Alokasi waktu  : 2 x 40 menit   

Standar Kompetensi  : 2.    Memahami fotosintesis yang terjadi pada  

         tumbuhan hijau  

Kompetensi Dasar    : 2.2  Mendemonstarasikan percobaan untuk  

       membuktikan adanya kegiatan fotosintesis  

       pada tumbuhan hijau  

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pelajaran siswa dapat: 

1. Menjelaskan  proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan hijau 

melalui percobaan 

2. Membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis 

berdasarkan percobaan. 

3. Mengurutkan langkah-langkah pembuktian adanya hasil dari proses 

fotosintesis  

  

II. Materi Ajar 

Fotosintesis dan syarat terjadinya fotosintesis 

 

III. Metode pembelajaran 

Model  : Inkuiri 

Strategi  : Pembelajaran Kooperatif  

Pendekatan  : keterampilan proses 

Metode   : Eksperimen, Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab,  
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Rincian Kegiatan 
Waktu 
(menit) 

 
Pendahuluan 

  

 
Diajukan pertanyaan tentang: 

Mengapa tumbuhan dapat melangsungkan kehidupan ?  

Apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau agar dapat 
tumbuh dan berkembang ?  

Apa  yang dimaksud dengan fotosintesis ?  

 

 

 
Kegiatan 

  

 
Kegiatan Inti 

 Guru membagi siswa dalam kelompok. 

 Siswa mengkaji LKS percobaan  Ingenhouse 

 Siswa melaksanakan percobaan dengan bimbingan guru 

 Siswa menjawab pertanyaan dalam LKS dan 
menyimpulkan hasil eksperimen/percobaan 

 Siswa mempresentasikan hasil percobaan Diskusi kelas 
hasil percobaan 

 Guru mereview kembali materi fotosintesis dan 
persyaratan terjadinya fotosintesis 

 

 

 
Penutup  

 

 

 Guru memberikan tugas membuat laporan hasil 
percobaan dan mengerjakan soal-soal 

 

 

 

 

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

Buku IPA untuk siswa kelas VIII 

Buku sumber lain yang relevan 

Gambar 

LKS  

Alat-alat praktikum: gelas kimia, tabung reaksi, corong, kawat pengait) 

Bahan-bahan praktikum (air dan tumbuhan hydrilla verticilata) 
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VI. Penilaian 

Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

 Menjelaskan 
tentang 
proses 
terjadinya 
fotosintesis 
pada 
tumbuhan 
hijau 

Tertulis Pilihan ganda 1. Fotosintesis dapat terjadi pada tumbuhan 
hijau. Proses pembuktian fotosintesis 
dapat dilakukan dengan melihat 
terjadinya: 
A. Penyerapan air pada percobaan 

ingenhouse 
B. Adanya gerakan pada tumbuhan 

hydrilla ferticilata 
C. Adanya gelembung udara dalam air 

pada percobaan Ingenhouse 
D. Adanya perubahan suhu air dalam 

gelas percobaan 

 Uraian 2. Jelaskan tentang faktor yang 
mempengaruhi proses terjadinya 
fotosintesis pada tumbuhan hijau! 

 Mengurutkan 
langkah-
langkah 
pembuktian 
adanya hasil 
dari kegiatan 
fotosintesis  

 Uraian 3. Urutkan langkah-langkah cara 
membuktikan adanya hasil   fotosintesis 
melalui suatu  percobaan 

 PG 4. Fotosintesis dapat terjadi pada tumbuhan 
hijau. Proses pembuktian fotosintesis 
dapat dilakukan dengan melihat terjadinya 
: 
A. Penyerapan air pada percobaan 

ingenhouse 
B. Adanya gerakan pada tumbuhan 

hydrilla ferticilata 
C. Adanya gelembung udara dalam air 

pada percobaan Ingenhouse 
D. Adanya perubahan suhu air dalam 

gelas percobaan 

  5. Pembuktian hasil fotosintesis pada 
percobaan Ingenhouse adalah untuk 
membuktikan adanya :  
A. CO2   
B. H2O   
C. O2   
D. C6H12O6 

 Membuktikan 
adanya 
faktor-faktor 
yang 
mempenga-
ruhi 
fotosintesis. 

  6. Faktor Yang Mempengaruhi fotosisntesis 
yang mudah diamati pada percobaan 
Ingenhouse adalah : 
A. Tumbuhan 
B. Suhu  
C. Udara  
D. Cahaya 

  Uraian 7. Jelaskan tentang faktor yang 
mempengaruhi proses terjadinya 
fotosintesis pada tumbuhan hijau! 

       
          Mengetahui,      Mataram,  September 2009 
Kepala SMPN 1 Mataram     Guru mata pelajaran 
 
 
 
  .....................................     ..................................... 
   NIP.        NIP. 
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Lembar Kegiatan 1 

PERCOBAAN INGENHOUSE 

Tujuan:  Membuktikan pengaruh cahaya pada proses Fotosintesis 

Alat dan Bahan 1. Gelas kimia 1000 cc; 2 buah 
2. Corong kaca; 2 buaha 
3. Tabung reaksi; 2 buah 
4. Rak tabung reaksi; 2 buah 
5. Kawat penyangga; 6 buah 
6. Penjepit kayu; 2 buah 
7. kertas karton warna hitam 
8. Tumbuhan air (Hydrilla sp, Cabomba  sp, dan  Chara sp)  
9. Air  

Cara Kerja 1. Masukkan air ke  dalam gelas kimia; 
2. Masukkan tanaman Hydrilla sp ke dalam mulut corong di dalam 

gelas kimia yang berisi air; 
3. Pasangkan tabung reaksi pada ujung corong di dalam gelas kimia 

tadi (jangan sampai udara luar masuk ke dalam tabung reaksi); 
4. Pasangkan kawat penyangga pada corong dan gelas kimia; 
5. Pasangkan juga penjepit kayu pada tabung reaksi sehingga tabung 

reaksi dapat berdiri tegak; 
6. Letakkan perangkat percobaan di tempat terang dan biarkan dan 

perhatikan munculnya gelembung udara dalam air 
7. Hitung jumlah gelembung udara yang keluar dari batang 

tanaman;pada setiap periode waktu 5 menit  
8. Catat hasil pengamatan dan masukkan pada tabel berikut ini; 
9. Lakukan hal yang sama untuk perlakuan kedua, dan ketiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Hasil Pengamatan 

No. Perlakuan Periode Waktu Banyak Gelembung/Tanda 

1 I 5’ pertama  

  5’ kedua  

  5’ ketiga  

2 II 5’ pertama  

  5’ kedua  

  5’ ketiga  

3 III 5’ pertama  

  5’ kedua  

  5’ ketiga  

 
Catatan: Isi dengan tanda      +      = 1 – 10 gelembung 

                     ++    = 11 – 20 gelembung 

                     +++  = > 20 gelembung sampai tak terhingga 

 =  tidak ada gelembung 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran          :  IPA 

Kelas/ Program         :  VII / 1 

Materi                                 :  Partikel –partikel Materi     

Alokasi Waktu  :  6  Jam Pelajaran (6 x 40 Menit)  

Standar Kompetensi  :  3. Menjelaskan konsep partikel materi 

Kompetensi Dasar     :  3.1. Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul 

        3.2. Menghubungkan konsep atom, ion, dan  
          molekul dengan produk kimia sehari-hari 
   3.3. Membandingkan molekul unsur dan  
          molekul senyawa 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa dapat : 

1. menjelaskan pengertian atom berdasarkan percobaan analogi atom 

2. menjelaskan  teori atom menurut  Dalton 

3. menjelaskan pengertian molekul, membedakan molekul unsur dan 

molekul senyawa melalui pengamatan pada gambar 

4. memberi contoh molekul unsur dan molekul senyawa 

5. menjelaskan pengertian ion, ion positif dan ion negatif melalui 

pengamatan  

6. memberikan contoh ion positif dan ion negatif berikut namanya 

7. menentukan  jenis atom, molekul atau ion   dalam produk makanan atau 

minuman dan yang terdapat di lingkungan 

8. menentukan  jenis atom, molekul atau ion  yang terdapat di lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

II. Materi dan Uraian Materi Pembelajaran 

1. Teori atom  Dalton 

2. Molekul unsur dan molekul senyawa 

3. Ion 

4. Produk yang mengandung atom, molekul dan ion  

1  

III. KKM :  60 
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IV. Model/Strategi/Pendekatan /Metode        

1. Model    :  Konstrutivisme 

2. Strategi          :  Kerja kelompok dan Jigsaw 

3. Pendekatan   :  Keterampilan Proses  

4. Metode          :  Eksperimen, Diskusi atau Ceramah 
 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan No. TP Rincian Kegiatan 
Waktu 
(menit) 

Pertama 

 

1- 5 Pendahuluan 

 Prasyarat Pengetahuan: unsur, senyawa, 
lambang unsur, rumus senyawa  

 Motivasi:  siswa memperhatikan label  sebuah  
kemasan makanan, kemudian guru menanyakan  
ada lambang apa saja  yang tertulis  pada label 
ini?  

 Menggali informasi dari siswa tentang 
pemahaman tentang partikel-partikel materi  

 Masalah:  guru mengajukan pertanyaan tentang 
partikel materi (atom, molekul, ion)  

 Guru mengelompokkan siswa sesuai dengan 
keadaan siswa dan menginformasikan materi 
yang akan dibahas pada kegiatan saat itu 

10 

  Kegiatan Inti 

 Siswa diminta membaca LKS  “Analogi sifat-
sifat atom”  dan mempersiapkan percobaan 
yang akan dilakukan 

 Guru menjelaskan hal-hal yang penting untuk 
dilakukan pada saat melakukan percobaan 

 Siswa melakukan kegiatan sesuai dengan LKS  
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS 

 Diskusi  sifat-sifat atom berdasarkan percobaan. 

 Siswa mengkaji informasi tentang  teori atom 
Dalton lainnya, ukuran atom, susunan atom di 
dalam suatu unsur dan contoh atom dalam 
kehidupan sehari-hari  

 Siswa mengkaji lembar kerja tentang “Molekul 
unsur dan molekul senyawa “. 

 Menjawab pertanyaan-pertanyaan  pada LKS 

 Menyimpulkan  perbedaan molekul unsur  dan  

 molekul senyawa serta memberikan contohnya. 

50 

  Penutup 

 Menyamakan persepsi tentang atom, teori atom 
Dalton serta  molekul  unsur dan molekul 
senyawa 

 Kuis, Memberikan tugas baca   materi ion untuk 
pertemuan berikutnya dan membawa kemasan 
makanan atau minuman yang ada komposisi 
nutrisinya 

20 

Kedua  6 - 7 Pendahuluan 

 Prasyarat Pengetahuan:  sifat-sifat atom, molekul 
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 unsur dan molekul senyawa    

 Motivasi:  Memberikan pertanyaan tentang jenis 
ion-ion yang terkandung di dalam minuman 
isotonik   

 Masalah: Guru mengajukan pertanyaan tentang 
kation dan anion dan bagaimana terjadinya ion?   

 Guru mengelompokkan siswa sesuai dengan 
keadaan siswa 

  Kegiatan Inti 

 Mendiskusikan pengertian ion sebagai parikel 
terkecil dari senyawa  

 Siswa diminta mengkaji dan mengerjakan  LKS ” 
Kation dan Anion” 

 Menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS 

 Melaporkan  hasil kegiatan dan menuliskan pada 
Carta yang tersedia di depan kelas 

 Guru membimbing siswa untuk memahami lagi 
tentang   pengertian ion, kation, anion dan nama-
nama ion   

 

  Penutup 

 Diskusi kelas untuk menyamakan persepsi 
tentang ion  

 Kuis tentang partikel-partkel materi (atom, 
molekul dan ion ) 

 Memberikan tugas untuk membawa berbagai 
kemasan makanan/ minuman/bahan-bahan lain 
yang ada di rumah    

 

Ketiga 8 - 9 Pendahuluan 

 Prasyarat Pengetahuan: atom, molekul, dan ion  

 Motivasi:   

 Masalah:  guru mengajukan pertanyaan tentang:  

 Apakah dalam bahan yang ada di rumah seperti 
detergen mengandung ion, molekul.atau atom? 

 Produk apa yang mengandung partikel tersebut? 

 Menggali pemamaham siswa tentang hubungan 
partikel-partikel materi dengan produk yang 
digunakan sehari-hari 

 Pengelompokkan siswa   

 

  Kegiatan Inti 

 Kegiatan ini dilakukan dengan “Jigsaw” 

 Siswa kelompok awal mempelajari apa yang 
harus dibahas sesuai dengan LKS kemudian 
membagi tugas kepada setiap anggotanya untuk 
diskusi di kelompok ahli 

 Di kelompok ahli siswa mendiskusikan topik-topik 
yang sudah dipilih sampai menjawab pertanyaan-
pertanyaannya dengan bantuan buku dan 
kemasan-kemasan produk. 

 Topik yang dibahas oleh kelompok akhli adalah 
partikel-partikel materi dalam produk dan 
kegunaannya, misalnya: 

 

Kel A : Ion-ion   
Kel B : Molekul senyawa    
Kel C : Molekul unsur   
Kel D : Atom-atom   

 



 

50   BERMUTU     BAB III CONTOH PERANGKAT PEMBELAJARAN 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN (SMP) 

Aturan pengelompokan (Terlampir) 

 Anggota kelompok ahli  kembali kei kelompok 
awal dan di kelompok awal setiap anggota 
menginformasi perolehannya kepada anggota 
kelompok 

 Diskusi kelas dan presentasi beberapa siswa 
tentang topik yang dibahas   

  Penutup 

 Diskusi kelas untuk menyamakan persepsi 
tentang   kegunan senyawa dalam kehidupan 
sehari-hari  

 Memberikan tugas latihan soal tentang partikel-
partikel materi 

 

 

 

VI. Sumber/Alat Bantu 

1. Sumber:    

 buku teks kimia   

 Lembar Kerja Siswa 

2. Alat Bantu: Poster , alat dan bahan praktikum 

Alat Praktikum : pisau, talenan 

Bahan Praktikum : buah pepaya, melon, dan semangka,  

  kemasan berbagai bahan makanan/minuman 

 
VII. Prosedur Penilaian  

Teknik      : Tertulis dan lisan. 

Bentuk      : Pilihan Ganda dan uraian 
 

  
 

Instrumen Penilaian 

Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

 Menjelaskan 
pengertian 
atom menurut 
teori atom 
Dalton    

  Uraian 1. Jelaskan  apa yang dimaksud dengan 
atom, molekul dan ion serta berikan 
contoh masing-masing minimal 5 macam! 
 

 Pilihan 
Ganda 

2.  Atom  berasal dari kata atomos yang 
berarti ........................ 
A. potongan yang besar 
B. potongan yang kecil  
C. potongan kecil yang tidak dapat dibagi 

lagi  
D. potongan kecil yang masih dapat dibagi 

lagi 
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   3.  Pernyataan yang tidak tepat mengenai 
teori atom menurut  John Dalton adalah 
........................ 
A. partikel-partikel terkecil dari materi yang 

tidak dapat dibagi lagi 
B. atom-atom suatu unsur mempunyai 

sifat yang sama dengan atom unsur lain 
C. atom tidak dapat dipecahkan  menjadi 

atom-atom lain dengan reaksi  kimia 
D. senyawa merupakan gabungan dua 

atau lebih dari atom-atom 

 Menjelaskan 
perbedaan 
molekul unsur 
dan molekul 
senyawa 
berikut 
contohnya 

 PG 4.  Bagian terkecil dari suatu senyawa unsur 
disebut ........................ 
A. ion 
B. molekul 
C. atom 
D. partikel 

 PG 5.  Diantara diagram berikut ini, yang 
menunjukkan suatu  molekul unsur adalah 
........................ 

 

 

 

 

 

 

  6.  Di bawah ini adalah rumus senyawa   
a = S8 ,  b = SO2,   c = P4  d = PO4

3-
 ,  

e = CO2 , f = NH4
+
 

Rumus yang menunjukkan molekul 
senyawa  adalah ........................ 
A. a dan b                                                       
B. b dan e   
C. c dan e                              
D. d  dan f  

 Menjelaskan 
pengertian ion   

  7.  Partikel yang terbentuk jika unsur-unsur    
melepaskan atau menerima elektron 
disebut ........................ 
A. atom 
B. ion 
C. molekul 
D. partikel 

 Membedakan  
kation dan 
anion   

  8.  Senyawa kalium klorida terdiri dari ion-
ion..... 
A. K+  dan Cl-

2
               

B. K+  dan Cl-          
C. K+2  dan Cl- 
D. K+2  dan Cl

-
 

  

B. 

D. 

A. 

C. 
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 Menjelaskan 
jenis atom, 
molekul, dan 
ion dalam 
suatu produk 

 

 Uraian 9.  Tentukan partikel apa yang terkadung di 
dalam produk-produk berikut: 
A. Air Mineral 
B. Obat maag 
C. Minuman bersoda 
D. Kalung  mas  
E. Susu bubuk 
F. Garam dapur  
G. Minuman isotonik 
H. Pemadam kebakaran 

 PG 10.  Diantara  amonia, air, metana, alkohol, 
gas oksigen,  gas nitrogen, gas hidrogen.  
yang merupakan molekul unsur adalah .... 
A. metana, etana, alkohol 
B. alkohol, etana, oksigen 
C. oksigen, nitrogen, metana 
D. hidrogen, oksigen, nitrogen 

 Menjelaskan 
jenis atom, 
molekul, dan 
ion yang 
terdapat di 
makanan dan 
minuman 

  11. Perhatikan kemasan minuman berikut 
 

 

Komposisi terbanyak dari anion dan kation 
berturut-turut adalah .... 
A. ion natrium dan ion sitrat             
B. ion laktat dan ion magnesium      
C. ion klorida dan ion nartium 
D. ion klorida dan ion kalium 

 Menjelaskan 
jenis atom, 
molekul, dan 
ion dalam 
suatu produk 
di lingkungan 

  12. Perhatikan gambar berikut! 
 
 

 

 

 

Partikel materi yang berhubungan dengan 
produk pada gambar tersebut adalah.... 
A. CH4, CO2  dan Al                           
B. CO2 , Au dan  CH4       
C.  CO2,  Al   dan O2   
D. CO2  , Al  dan CH4 
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Petunjuk Guru untuk Pembelajaran   

 

Persiapan Alat dan Bahan Praktikum 

1. Untuk percobaan analogi atom pilih potongan buah yang  homogen sehingga potongan 

yang besar dan paling kecil wujud dan warnanya sama.   

2. Gunakan pisau yang tidak tajam dan perhatikan keselamatan kerja siswa 

3. Setelah praktek siswa diarahkan untuk menyimpulkan Teori Atom Dalton 

4. Poster untuk diskusi tentang molekul unsur dan senyawa dibuat semenarik mungkin 

 

Strategi Pembelajaran 

1. Sebaiknya semua peralatan dan larutan sudah tersedia di meja praktikum setiap 

kelompok. 

2. Jika ekstrak indikator yang akan diuji hanya ada satu wadah/tempat, indikator dapat 

digunakan semua kelompok dengan berkeliling. 

3. Strategi pengaturan siswa pada saat praktikum disesuaikan dengan kondisi kelas. 

4. Hasil pengamatan siswa dapat dipresentasikan / ditempel untuk didiskusikan.  

 

LKS  1 
 

ANALOGI SIFAT ATOM 
 

Materi terdiri dari partikel- partikel terkecil yang tidak 
dapat dibagi –bagi lagi. Partikel tersebut disebut atom. 
Bagaimana sifat-sifat atom?  

Bagaimana teori atom menurut Dalton! 

 

Percobaan ini akan menganalogikan sifat atom sebagai partikel-pertikel materi  dengan 
menggunakan buah-buahan 

Alat dan Bahan 

 Buah-buahan misalnya  pepaya, melon dan semangka 

 Pisau atau cutter 

  

Langkah Kerja 

1. Amati warna daging buah pepaya dan wujud buah  yang melambangkan suatu atom 
unsur tertentu 

2. Potong-potong buah dengan hati-hati sampai menjadi potongan yang sangat kecil 
seperti pada gambar.  

 

 
 

3. Amati kembali warna daging dan wujud buah. Catat rasa, warna dan wujud sebelum 
dan sesudah dipotong kecil pada tabel yang disediakan.  

4. Bersihkan kembali pisau untuk  percobaan dengan buah yang lain 
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Tabel Pengamatan 

Nama Buah 

Warna Wujud 

Sebelum 
dipotong 

Setelah 
dipotong 

Sebelum 
dipotong 

Setelah 
dipotong 

Pepaya     

Melon     

Mentimun     

 

Pertanyaan  

1. Bagaimana warna, wujud dan rasa masing-masing buah sebelum dan sesudah 

dipotong-potong?   

2. Apakah semua potongan buah memiliki warna dan wujud   yang sama?   

3. Seandainya buah itu suatu unsur dan potongan terkecil itu suatu atom, apa yang 

dimaksud dengan atom?   

4. Bagaimana sifat dari atom dari suatu unsur?   

5. Apakah sifat atom dari berbagai unsur itu sama? Jelaskan jawabanmu!   

6. Apa yang dapat disimpulkan dari sifat-sifat atom?   

 

 

LKS 2 

 
SUSUNAN  ATOM 

 
Pada kegiatan ini disajikan gambar-gambar yang menunjukkan diagram beberapa atom 
dan susunan atom-atom dalam suatu unsur untuk memahami teori atom Dalton. 
Diskusikan dengan kawanmu dalam kelompok kemudian jawablah pertanyaan-
pertanyaannya.   

Amati gambar-gambar partikel penyusun senyawa dan gambar senyawanya 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pertanyaan 

7. Berdasarkan gambar partikel apa saja penyusun senyawa- senyawa? 

8. Jelaskan pengertian senyawa berdasatkan data tersebut? 

9. Berikan pengertian senyawa menurut teori atom Dalton? 
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LKS  3 

 
MOLEKUL UNSUR DAN MOLEKUL SENYAWA 

 
Suatu unsur terdiri dari atom-atom pembentuknya. Atom-atom dapat bergabung 
bersama melalui ikatan kimia membentuk suatu molekul. Molekul merupakan salah satu 
partikel terkecil dari suatu senyawa, molekul dapat berupa molekul unsur  maupun 
molekul senyawa. Apa perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa?. Lakukan 
kegiatan berikut. 

Langkah Kegiatan 

1. Amati atom-atom yang menyusun molekul unsur dan molekul senyawa! 

2. Tulis nama senyawa dan tentukan lambang atom penyusunnya! 

3. Hitung jumlah masing- masing atom penyusunnya,  catat pada tabel pengamatan! 

Tabel Pengamatan  

Keterangan 

 

 

 

 

 

A. Molekul Unsur 

No 
Gambar 
Molekul 

Nama 
Lambang Atom 

Penyusun 
Jumlah Atom   

1 

 

Ozon O 3 atom  

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

 

B. Molekul Senyawa 

No 
Gambar 
Molekul 

Nama 
Lambang Atom 

Penyusun 
Jumlah Atom   

1 

 

   

2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

hidrogen klor karbon 

oksigen nitrogen 
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3 

 

   

4 

 

   

 

Pertanyaan 

1. Terdiri dari atom unsur  yang bagaimana  komponen penyusun molekul unsur? 

……………………………………………………………………………........................... 

 

2. Terdiri dari atom unsur yang bagaimana komponen penyusun molekul senyawa? 

……………………………………………………………………………........................... 

 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan molekul unsur dan molekul senyawa! 

……………………………………………………………………………........................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran   : IPA  (FISIKA) 

Kelas/ Semester  : VII / 1 

Materi    : Pengukuran 

Alokasi waktu  : 4 Jam Pelajaran (4 x 40 meni) 

Standar Kompetensi  : 1.    Memahami prosedur ilmiah untuk  

         mempelajari  benda-benda alam dengan  

         menggunakan peralatan 

Kompetensi  Dasar    : 1.3  Melakukan pengukuran dasar secara  

           teliti dengan menggunakan alat ukur yang  

           sesuai dan sering digunakan dalam  

           kehidupan sehari-hari 

 

I. Tujuan  Pembelajaran 

Melalui kegiatan pengukuran  siswa mampu : 

1. Membedakan pengukuran satuan tak baku dan satuan baku pelalui 
percobaan 

2. Melakukan pengukuran panjang berbagai benda dengan 
menggunakan penggaris             

3. Melakukan pengukuran panjang berbagai benda dengan 
menggunakan jangka sorong 

4. Melakukan pengukuran panjang berbagai benda dengan 
menggunakan mikrometer sekrup 

5. Melakukan pengukuran massa dengan menggunakan neraca empat 
lengan  

6. Melakukan pengukuran berbagai benda dengan teliti dan hati-hati 

 

II. Materi  Pembelajaran  

Alat-alat ukur besaran pokok. 

 

III. KKM:  75 

IV. Metode  Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  :   Pembelajaran Kooperatif (CL) 

2. Pendekatan    :   Keterampilan Proses 

3. Metode    :   Demontrasi dan Eksperimen 

  Diskusi Kelompok 
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V. Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan No. TP Rincian Kegiatan 
Waktu 
(menit) 

Pertama 
 

 1 s/d 5 Pendahuluan 
Pada kegiatan guru mengajukan beberapa 
pertanyaan untuk apersepsi dan motivasi 

 Apersepsi:  Coba sebutkan tiga besaran  pokok 
beserta satuan dan alat ukurnya  

 Motivasi: Jika tiap siswa mengukur panjang 
meja tulisnya dengan menggunakan pinsilnya 
masing-masing, apakah hasil pengukurannya 
sama?  

 Mengapa hasil pengukurannya berbeda ? 

 Apa yang harus dilakukan supaya hasil 
pengukurannya sama ? 
   

15 

Kegiatan Inti 
1. Guru menginformasikan kompetensi yang akan 

dicapai sambil menggali pengetahuan awal 

siswa melalui tanya jawab tentang  besaran 

pokok, satuan, dan alat-alat ukurnya 

2. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok 

kooperatif 

3. Siswa memperhatikan demontrasi guru 

mengenai cara penggunaan jangka sorong dan 

mikrometer sekrup  

4. Siswa melakukan pengukuran beberapa benda 

dengan menggunakan mistar, meteran, jangka 

sorong dan mikrometer sekrup. Guru 

melakukan penilaian kinerja 

5.  Presentasikan hasil percobaannya dan guru 

melakukan penilaian kinerja presentasi 

kelompok. 

6. Diskusi  kelas untuk membuat kesimpulan dan 

pengembangan konsep 

40 

Penutup 
1. Mereview materi yang dipelajari  
2. Guru memberikan penghargaan pada 

kelompok terbaik 
3. Guru memberi tugas untuk mencari nama dan 

gambar beberapa macam alat  yang berfungsi 
untuk mengukur massa benda 

25 
 

Kedua 5 s/d 7 Pendahuluan 

 Mengajukan pertanyaan sebagai apersepsi: 
Apa yang dimaksud dengan massa dan 
sebutkan satuan untuk massa dalam sistem SI?  

 Mengajukan pertanyaan motivasi: Samakah 
massa benda dibandingkan dengan berat 
benda? Bagaimana cara mengukur volume 
benda yang tidak beraturan bentuknya?   
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  Kegiatan Inti 

 Guru menginformasikan kompetensi yang akan 
dicapai   

 Tanya jawab tentang alat ukur massa dan cara 
mengukur volume benda cair dan benda yang 
tidak beraturan bentuknya 

 Siswa diorganisasikan  ke dalam kelompok-
kelompok 

 Siswa melakukan pengukuran massa dan 
volume beberapa benda, guru membimbing 
setiap kelompok  sambil melakukan penilaian 
kinerja   

 Presentasikan hasil percobaannya   

 Guru bersama  siswa melakukan diskusi kelas 
untuk menarik kesimpulan  

 Guru memberikan pengembangan konsep  

 

  Penutup 

 Review hasil pembelajaran  

 Guru memberikan penghargaan pada kelompok 
terbaik 

 Guru melakukan tes tulis untuk mendapatkan 
penilaian penguasaan konsep 

 Guru memberikan tugas untuk pertemuan 
berikutnya. 

 

 

3. Sumber:    

 buku teks kimia   

 Lembar Kerja Siswa 

4. Alat Bantu: Poster , alat dan bahan praktikum 

Alat Praktikum : pisau, talenan 

Bahan Praktikum : buah pepaya, melon, dan semangka,  

  kemasan berbagai bahan makanan/minuman 

 

VI. Sumber  Belajar 

1. Sumber   : Buku  IPA Fisika kelas VII  

2. Alat Praktikum  : Mistar, meteran, jangka sorong,  

     mikrometer sekrup,  neraca   empat lengan dan  

     gelas ukur 

  



 

BERMUTU     61 BAB III CONTOH PERANGKAT PEMBELAJARAN 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN (SMP) 
 

VII. Penilaian  Hasil Belajar 

 

Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

 Membedakan 
pengukuran 
satuan baku 
dan satuan tak 
baku 

Tertulis Uraian 1. Ukurlah panjang dan lebar meja yang 

kamu gunakan dengan jengkal tanganmu! 

 2. Pilihlah alat-alat yang sesuai untuk 

menentukan: 

a. diameter dalam/luar botol,  

b. mengukur tebal kertas buku tulismu. 

 3.  Apa yang harus diperhatikan dan 

dilakukan pada saat menggunakan suatu 

alat ukur? 

 Menggunakan 
alat ukur 
panjang 
(penggaris, 
meteran, 
jangka sorong, 
dan mikrometer 
sekrup) 

PG 4. Perhatikan gambar! Panjang benda pada 

pengukuran dengan menggunakan 

penggaris ini adalah .... 

 

 

a.    
   

A. 1,5 cm 

B. 1,4 cm 

C. 1,3 cm 

D. 1,2 cm 

PG 5. Perhatikan gambar, hasil ukur yang 

ditunjukkan oleh jangka sorong yang 

memiliki ketelitian 0,1 mm adalah . . . . 

 

 

 

 

A. 2,19  cm 

B. 2,19  mm 

C. 2,12 cm 

D. 2,12 mm 

  

http://www.e-dukasi.net/data_file/bank_soal/q-81-2-A.J


 

62   BERMUTU     BAB III CONTOH PERANGKAT PEMBELAJARAN 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN (SMP) 

 Menggunakan 
alat ukur 
panjang 
(penggaris, 
meteran, 
jangka sorong, 
dan mikrometer 
sekrup) 

 PG 6. Nilai ukur yang ditunjukkan oleh gambar 

mikrometer sekrup ini adalah …..  

 

 

 

 

A. 5,28 mm 

B. 5,32 mm 

C. 5,38 mm 

D. 5,83 mm 

 Menggunakan 
Neraca empat 
lengan 

 

 PG 7. Perhatikan gambar berikut ! Massa benda 

hasil pengukuran dengan menggunakan 

neraca lengan tiga berikut adalah . . . 

 

 

 

 

A. 106 gram 

B. 116 gram 

C. 126 gram 

D. 160 gram 

 Menerapkan 
keselamatan 
kerja dalam 
pengukuran 

Uraian 8. Berikan contoh penerapan keselamatan 

kerja baik untuk badan maupun alat yang 

digunakan. 

 

Contoh Instrumen Penilaian Tes Unjuk Kerja 
 

1. Instrumen Uji petik Prosedur Presentasi 
 

Soal: Presentasikan hasil percobaan kelompok kalian 

No Aspek Yang Dinilai NILAI KET 

1 Persiapan    

2 Kemampuan menyampaikan informasi   

3 Kemampuan menjawab pertanyaan   

4 Kemampuan menghargai pendapat orang lain    

5 Kebenaran Konsep   

 RATA-RATA   

 

0 5 
mm 

30 

35 

http://www.e-dukasi.net/data_file/bank_soal/q-81-3-C.j
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Kriteria 

Sangat baik  :  86 - 100  Cukup baik   :  60 - 70 

Baik               :  71 - 85  Kurang baik  :  ...  -  59 

 

2. Instrumen Tes Kinerja 

Soal: Coba peragakan bagaimana cara mengukur panjang benda ini 

dengan menggunakan jangka sorong 

 

3. Coba peragakan bagaimana cara mengukur massa sebuah batu kecil? 

 

No Aspek Yang Dinilai NILAI KET 

1 Cara membuka kunci jangka sorong/neraca 4 
lengan 

  

2 Cara meletakkan benda yang akan diukur di 
jangka sorong /neraca 4 lengan  

  

3 Cara mengamati angka ukur   

4 Ketepatan Hasil pengukuran   

5 Cara mengembalikan jangka sorong/neraca 4 
lengan  ke posisi semula  

  

 RATA-RATA   

 

Kriteria 

Sangat baik  :  86 - 100  Cukup baik   :  60 - 70 

Baik               :  71 - 85  Kurang baik  :  ...  -  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKS  1 

 
PENGUKURAN SATUAN TAK BAKU 

 

 
Untuk mempelajari pengukuran satuan tak baku lakukan kegiatan berikut ini: 

Langkah Kegiatan 

1. Duduklah bersama teman-teman anggota kelompokmu kemudian pertama-tama setiap 

anggota kelompok mengukur panjang meja belajar dengan menggunakan jengkal 

tangan, pinsil atau pulpennya masing-masing, kemudian kegiatan kedua ukur panjang  

meja dengan menggunakan mistar milikmu masing-masing. 

2. Catat data yang dihasilkan kemudian bandingkan hasil pengukuran yang pertama 

dengan yang kedua dan yang ke tiga diantara sesama anggota kelompokmu dari 

seluruh anggota kelompok. 

Pertanyaan 

1. Bagaimanakah perbandingan antara hasil pengukuran pertama, kedua, dan ketiga? 

Jelaskan! 

2. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? 

3. Apa yang disebut satuan tak baku? 

Tugas 

1. Diskusikan hal ini dengan teman sekelompokmu. 

2. Setlah selesai presentasikan di depan kelas hasil pegukuranmu dan bandingkan 

dengan hasil preentasi dari kelompok lain. 
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PENGUKURAN DENGAN SATUAN BAKU 

 
Langkah Kerja 

1. Duduklah bersama teman sekelompokmu. 

2. Amati demonstrasi gurumu ketika sedang memperlihatkan bagaimana cara mengukur 

ketebalan uang logam dan kedalaman sebuah botol dengan menggunakan jangka 

sorong dan cara mengukur diameter sebuah kelereng dengan menggunakan 

micrometer sekrup. 

3. Ukur ketebalan uang logam seratusan dan kedalaman gelas kimia dengan 

menggunakan penggaris dan ukur juga ketebalan uang logam seratusan dan 

kedalaman gelas kimia itu dengan menggunakan jangka sorong. Catat hasilnya, dan 

mana yang lebih teliti? 

4. Lakukan oleh setiap angggota kelompokmu secara bergantian. Jika menemui kesulitan 

saat membaca skala jangka sorong diskusikan dengan temanmu atau tanyakan kepada 

gurumu. 

Pertanyaan 

1. Tuliskan data yang dihasilkan! 

2. Bagaimana besar angka yang dihasilkan oleh tiap anggota kelompok? Apakah 

cenderung hamper sama atau sangat berbeda? 

3. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang mengukur benda yang sama dengan 

menggunakan penggaris dan jangka sorong? 

4. Buatlah laporan dan serahkan kepada gurumu! 
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BAB IV 

RANGKUMAN 

 
Sebelum meakukan kegiatan pembelajaran, guru harus menyiapkan perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru antara 

lain adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran lengkap dengan lembar 

kerja siswa. Silabus merupakan susunan teratur materi pokok mata pelajaran tertentu 

pada kelas/semester tertentu.  

 Silabus dapat menjawab permasalahan; kompetensi apa saja yang harus 

dicapai siswa, materi pokok apa yang perlu dipelajari peserta didik, kegiatan 

pembelajaran yang bagaimanakah agar peserta didik mampu berinteraksi dengan 

objek belajar, indikator apa saja yang harus ditentukan untuk mencapai Standar Isi. 

Permasalahan lainnya adalah bagaimana mengetahui ketercapaian kompetensi 

berdasarkan Indikator yang telah ditentukan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk 

mencapai Standar Isi tertentu, dan sumber belajar apa saja yang dapat diberdayakan 

untuk mencapai Standar Isi.  

Dalam pengembangan silabus guru harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangannya antara lain  ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual 

dan kontekstual, fleksibel, menyeluruh dan desentralistik. Komponen-komponen yang 

terdapat dalam silabus sekurang-kurangnya  memuat; identitas silabus pembelajaran; 

standar kompentensi; kompetensi dasar; materi pembelajaran; kegiatan pembelajaran; 

indikator pencapaian kompetensi; penilaian, alokasi waktu; dan sumber belajar. 

Langkah-langkah dalam pengembangan silabus mencakup mengisi identitas, 

menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi 

pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, menentukan aloksi waktu dan menentukan sumber 

belajar. 

 Setelah mengembangkan silabus, guru  membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). RPP merupakan panduan  guru dalam melaksanakan 

pembeajaran. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 



 

66   BERMUTU     BAB IV RANGKUMAN 

PENGEMBANGAN PERANGKAT  PEMBELAJARAN (SMP) 

pertemuan atau lebih. Komponen RPP mencakup : Identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber 

belajar. Adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP adalah ; memperhatikan perbedaan 

individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan 

budaya membaca dan menulis, memberi umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan 

dan keterpaduan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 

kegiatan pembelajaran siswa melakukan praktikum atau berdiskusi, sebaiknya RPP 

dilengkapi dengan LKS. 

 Lembar kegiatan siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik.  Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk dan 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.     Lembar kegiatan untuk mata 

pelajaran IPA harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran IPA, salah satu 

pendekatan yang disarankan yaitu pendekatan keterampilan proses. Untuk pembuatan 

LKS baik untuk eksperimen maupun non-eksperimen, ada dua hal yang harus 

dikerjakan guru dalam mengembangkan keterampilan proses, yaitu mengikuti langkah-

langkah penyusunan LKS dan memperhatikan aturan-aturan penyusunan LKS sebagai 

media hands-outs  pembelajaran.   
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BAB V 

EVALUASI 
 

 

Untuk latihan mengembangkan perangkat pembelajaran kerjakan soal berikut.  

1. Buatlah analisis SK-KD, materi esensial  dan indikator untuk mata pelajaran IPA 

sesuai dengan  jenjang kelas yang Anda ajarkan. Anda bisa menggunakan format 

di bawah ini.  

 

Analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Mata Pelajaran  : ..................................................................................................... 

Kelas/Semester  : ..................................................................................................... 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Esensial Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Berdasarkan analisis SK-KD yang telah Anda buat, Jelaskan kegiatan 

pembelajaran yang akan Anda lakukan  berikut dengan keterampilan proses apa 

yang akan diimplementasikan.  

3. Buatlah silabus sesuai dengan SK-KD yang telah Anda buat, untuk format 

sesuaikan dengan format yang ada pada Bab III.  

4. Rancanglah lembar kerja siswa untuk kegiatan eksperimen atau praktikum IPA, 

tentukan keterampilan proses yang dikembangkan melalui kegiatan praktikum 

tersebut 
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5. Rancanglah lembar kerja siswa untuk kegiatan diskusi, buat desain yang 

memudahkan siswa mendapatkan konsep dari materi yang didiskusikan 

6. Buatlah empat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP dan LKS 

untuk salah satu KD dari materi IPA aspek Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan,   

Benda/Materi, Sifat-sifat dan Kegunaannya, Energi dan Perubahannya  dan aspek 

Bumi dan Alam Semesta. 
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