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KATA PENGANTAR 
 
Pendekatan belajar aktif telah dirintis secara serius oleh Balitbang Depdiknas sejak 
tahun 1979 dengan proyek yang dikenal sebagai Proyek Supervisi dan CBSA (Cara 
Belajar Siswa Aktif) Cianjur, Jawa Barat. Hasil-hasil proyek ini kemudian direplikasi 
di sejumlah daerah dan disebarkan melalui penataran guru ke seluruh Indonesia. 
Upaya yang dimulai pada tingkat sekolah dasar ini kemudian mendorong 
penerapan pendekatan belajar aktif di tingkat sekolah menengah. Hasil-hasil upaya 
ini secara bertahap kemudian diintegrasikan ke dalam Kurikulum 1984, Kurikulum 
1994, dan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, yang dilanjutkan dengan 
Standar Isi yang lebih dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) tahun 2006.  
  
Dari segi dokumen, muatan kurikulum yang berlaku saat ini telah memuat gagasan-
gagasan belajar aktif untuk menumbuhkembangkan beragam kompetensi dalam diri 
peserta didik. Pendekatan yang dituntut dalam implementasi kurikulum ini pun 
adalah pendekatan belajar aktif. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa 
pendekatan ini telah diterapkan pada sejumlah sekolah, namun secara keseluruhan 
realisasi pendekatan ini belum memenuhi harapan. Karena itu, pendekatan ini perlu 
didorong dan digalakkan dengan melibatkan berbagai stakeholders, yaitu para 
guru, kepala sekolah, pengawas, Tim Pengembang Kurikulum (TPK) 
provinsi/kabupaten/kota dan pengambil keputusan pada tingkat dinas pendidikan 
kabupaten/kota dan provinsi hingga ke tingkat unit-unit utama pusat.  
 
Upaya ini penting dan strategis guna mendidik peserta didik kita agar mampu 
berpikir dan bertindak secara kreatif. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah 
harapan bahwa implementasi pendekatan belajar aktif akan mendorong 
tumbuhkembangnya kreativitas dan semangat kewirausahaan, sekaligus 
mendorong cita-cita pendidikan budaya dan karakter bangsa di arena pendidikan di 
tanah air. Tujuan ini akan berhasil dicapai jika para pendidik menitikberatkan 
motivasi belajar dalam diri peserta didik.  
 
Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 
pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang seyogianya diterapkan adalah 
pendekatan yang memotivasi peserta didik agar dapat belajar bagaimana belajar. 
Namun, para guru tidak akan mampu melaksanakan tugas seperti yang diharapkan 
jika mereka tidak dilatih mempraktikkan pendekatan belajar aktif. Sebubungan 
dengan niat itu, implementasi belajar aktif tidak akan kokoh dan tidak akan mampu 
bertahan jika tidak diterapkan manajemen berbasis sekolah yang andal. Karena itu, 
gagasan pendekatan belajar aktif hendaknya selalu dikaitkan dengan pembinaan 
manajemen berbasis sekolah (MBS). 
 
Buku ini disusun oleh Balitbang Diknas sebagai pedoman yang dapat dipakai untuk 
membina para guru, kepala sekolah, pengawas dan TPK serta komponen unit 
utama terkait melalui beragam cara, seperti training of trainers (TOT), penataran, 
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kegiatan KKG dan MGMP, inhouse training (pendampingan), studi banding, dan 
magang.  
 
Buku ini merupakan salah satu dari beberapa buku yang ditulis mengenai 
pendekatan belajar aktif, yaitu: 
1. Buku I: Panduan Pengembangan Pendekatan Belajar Aktif 
2. Buku II: Metodik Umum Pendekatan Belajar Aktif 
3. Buku III A : Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SD 
4. Buku III B : Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMP 
5. Buku III C : Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMA 
 
Beragam bentuk pembinaan ini akan efektif jika bertumpu kepada pembinaan pada 
tingkat akar rumput, pembinaan di tingkat sekolah yang dikenal dengan istilah 
inhouse training. Melalui strategi inhouse training akan diperoleh guru fasilitator, 
kepala sekolah, pengawas dan tim pengembang kurikulum (TPK) yang potensial 
yang mampu berperan sebagai tutor dan fasilitator dalam berbagai bentuk 
pembinaan tersebut.  
 
Semoga buku ini bermanfaat dalam upaya kita mendinamisasi pelaksanaan 
pendekatan belajar aktif. 
 
 

Jakarta, 11 Januari 2010 
 
 

Kepala Balitbang Diknas, 
 
 
 

Prof. Dr. H. Mansyur Ramly 
NIP 195408261981031001 
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BAB I. 
PENDAHULUAN 

 
 
Keberhasilan kegiatan peningkatan mutu di sekolah tergantung pada 

kemampuan mereka yang berkait erat dengan kegiatan belajar-mengajar serta 

pengelola sekolah, yakni kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan tokoh 

masyarakat, serta pejabat yang terkait dengan bidang pendidikan.  

Guna menjembatani kesenjangan tersebut maka pemahaman dan pengertian 

para praktisi tentang belajar aktif perlu lebih diperdalam dan persepsi mereka 

juga perlu disamakan melalui pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

pengembangan kapasitas yang telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam 

rangka peningkatan mutu belajar-mengajar. Pelatihan juga merupakan salah 

satu forum untuk mengenalkan sesuatu pendekatan yang baru, baik itu 

pendekatan belajar-mengajar maupun pengelolaan sekolah. Di samping bahan 

pelatihan yang harus disiapkan secara baik, yang tidak kalah pentingnya 

daripada pelatihan itu sendiri ialah program atau kegiatan pendampingan yang 

harus senantiasa ditindaklanjuti setelah pelatihan selesai. 

Bahan pelatihan ini disiapkan untuk praktik-praktik yang baik dalam pendekatan 

belajar aktif. Di mana unit-unit yang dikembangkan tersebut merupakan praktik 

yang baik yang diidentifikasi dari unsur-unsur belajar aktif. Pelatihan unsur 

belajar aktif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan professional 

tenaga kependidikan.  

Dalam bahan pelatihan ini pada tiap pelajaran / sesi, digunakan satu kerangka 

yang amat sederhana, yang disebut ICARE. Sistem ICARE mencakup lima 

elemen kunci suatu pengalaman belajar yang baik untuk peserta didik, orang 

muda, maupun orang dewasa). ICARE adalah singkatan dari: Introduction, 

Connection, Application, Reflection, dan Extension. Penggunaan sistem 

ICARE memastikan bahwa para peserta pelatihan memiliki kesempatan 

mengaplikasi  apa yang telah mereka pelajari.  
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Dalam buku ini terdapat bahan pelatihan yang dikembangkan berdasarkan mata 

pelajaran di Sekolah Menengah Pertama dengan unsur-unsur belajar aktif, yaitu: 

1. Bab 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan subbab : 

• Membaca intensif 

2. Bab 2 mata pelajaran Matematika dengan subbab : 

• Sudut 

3. Bab 3 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan subbab : 

• Suhu, Kalor, dan Pemisahan Campuran 

• Campuran dan Cara Pemisahannya 

• Penguapan (Evaporasi), dan Sublimasi 

4. Bab 4 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan subbab : 

• Bagaimana kreativitas dalam tindakan ekonomi? 

5. Bab 5 mata pelajaran Seni Budaya dengan subbab : 

• Mengubah lagu dan Bermain Alat Musik Harmonis 

 

Bahan pelatihan ini akan memberikan dasar pengetahuan dan pengalaman tentang 

kedelapan komponen tersebut sehingga mereka yang langsung terlibat dapat 

menerapkan pengetahuan dan konsep-konsep baru dalam pengelolaan kelas dan 

sekolah mereka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  

Bahan pelatihan ini nantinya merupakan suatu acuan yang akan digunakan dalam 

kegiatan pelatihan bagi para pelatih (TOT), baik tingkat nasional, provinsi maupun 

kabupaten/kota serta KKG dan MGMP dalam mengembangkan belajar aktif 

 

Semua unsur yang terlibat dalam pendidikan akan diberi pelatihan yang sama, walaupun 

kadar kedalaman pembahasannya akan disesuaikan menurut jenis tugas peserta 

pelatihan dari unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain ialah LPMP, P4TK, dinas 
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pendidikan provinsi/kab/kota, kepala sekolah, guru, pengawas, komite sekolah, tokoh 

masyarakat serta jajaran pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaan pelatihan, para peserta yang terdiri atas berbagai pihak ini  bisa  

dijadikan dalam satu kelompok ataupun dipisah secara tersendiri-sendiri sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada. Namun, satu hal yang dipentingkan adalah adanya 

pengertian dan pemahaman di antara mereka. Untuk lebih menghayati tugas masing-

masing, mereka akan memperoleh persepsi mereka tentang tugas mereka serta 

harapan mereka terhadap belajar dan ini akan didiskusikan bersama. Dengan demikian 

tidak ada lagi sifat eksklusifisme. Mereka akan mengerti keterbatasan dan tugas masing-

masing kelompok sehingga diharapkan mereka lebih tahu tugasnya serta akan terjadi 

saling pengertian yang lebih baik tentang tugas masing-masing dalam menyikapi belajar 

aktif. 

Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu: 

1. Belajar tentang pelaksanaan belajar aktif. 

2. Belajar tentang belajar aktif  yang mengembangkan tentang konsep belajar 

aktif, pengorganisasian kelas, belajar kooperatif, dan yang memperhatikan  

keragaman individu, misalnya laki-laki/perempuan, cepat belajar/ lambat 

belajar, atau sosial ekonomi tinggi/rendah, kerja kelompok, teknik bertanya, 

penempatan pajangan 

3. Mengenali karakteristik utama belajar aktif. 

4. Memahami pentingnya belajar aktif bagi peningkatan kualitas peserta didik. 

5. Mengevaluasi pelaksanaan belajar aktif serta mengidentifikasi 

hambatan/kesulitan dalam mengembangkan belajar aktif. 

6. Meningkatkan peran serta komite sekolah dan masyarakat untuk mendukung belajar 

aktif. 

7. Pelibatan masyarakat untuk membantu peserta didik belajar aktif. 
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BAB II. 
PETA KOMPETENSI  SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 
BAHASA INDONESIA 

 

KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

VII/1 Berbicara 
 
Mengeskpresikan 
pikiran dan 
perasaan melalui 
kegiatan bercerita  

Bercerita dengan 
urutan yang baik, 
suara, lafal, intonasi, 
gestur, dan mimik 
yang tepat 

• Bersahabat/ 
komunikatif 

• Kepemimpinan • Membaca contoh sebuah pengalaman 
yang mengesankan 

• Mendiskusikan hal-hal yang 
mengesankan dari contoh 
pengalaman tersebut 
(Kepemimpinan). 

• Menyebutkan pengalaman masing-
masing yang paling mengesankan 

• Menentukan jenis pengalaman  yang 
paling mengesankan 

• Menyusun pokok-pokok isi cerita 
tentang pengalaman yang paling 
mengesankan tersebut 

• Menceritakan pengalaman yang 
paling mengesankan dengan 
menggunakan pilihan kata dan 
kalimat yang menarik, urutan yang 
baik,suara, lafal, intonasi, gestur, dan 
mimik yang tepat sehingga pendengar 
bisa membayangkan suasana yang 
diceritakan (Bersahabat/komunikatif). 

• Memberikan komentar terhadap 
penceritaan teman, terutama 
mengenai pilihan kata dan kalimat 
yang menarik, urutan,suara, lafal, 

Peserta pelatihan  dapat: 
• Menyusun pokok-pokok isi 

cerita 
• Menceritakan pengalaman 

yang paling mengesankan 
dengan menggunakan pilihan 
kata dan kalimat yang 
menarik, urutan yang 
baik,suara, lafal, intonasi, 
gestur, dan mimik yang tepat 
sehingga pendengar bisa 
membayangkan suasana 
yang diceritakan 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

intonasi, gestur, dan mimik 
(Kepemimpinan). 

VII/2 Membaca 
 
Memahami 
wacana tulis 
melalui kegiatan 
membaca intensif 
dan membaca 
memindai 

Menemukan 
informasi secara 
cepat dari 
tabel/diagram yang 
dibaca 

• Kreatif • Keorisionilan 
• Kepemimpinan 

• Bertanya jawab mengenai pengertian 
dan tujuan membaca intensif 
(Kepemimpinan). 

• Membaca intensif teks bacaan yang 
berisi tabel 

• Menjawab pertanyaan mengenai isi 
tabel 

• Menyusun pertanyaan mengenai isi 
tabel 

• Menjelaskan isi tabel 
• Mengubah isi tabel menjadi bentuk 

narasi (Kreatif, keorisionilan). 
• Membuat kesimpulan isi teks bacaan 

yang mengandung tabel 

Peserta pelatihan  dapat: 
• Menemukan informasi secara 

cepat dengan menjawab dan 
mengajukan pertanyaan 

• Menjelaskan isi tabel 
• Mengubah isi tabel menjadi 

bentuk narasi 
• Menulis kesimpulan 

 

VIII/1 Menulis 
 
Mengungkapkan  
pikiran dan 
perasaan melalui 
kegiatan menulis  
kreatif naskah 
drama  

Menulis kreatif 
naskah drama satu 
babak dengan     
memperhatikan 
keaslian ide   

• Kreatif 
• Bersahabat/ 

komunikatif 

• Kepemimpinan 
• Keorisinilan 

• Bertanya jawab mengenai drama 
yang pernah ditonton atau teks drama 
yang pernah dibaca 

• Membahas pengertian dan contoh 
konflik dalam drma 
(Bersahabat/komunikatif, 
kepemimpinan) 

• Membahas ciri-ciri naskah drama 
• Mengidentifikasi konflik berdasarkan 

pengalaman siswa 
• Memilih satu konflik sebagai bahan 

untuk menulis naskah drama satu 

Peserta pelatihan dapat: 
• Menjelaskan pengertian 

konflik dan ciri-ciri naskah 
drama 

• Mengidentifikasi dan memilih 
konflik 

• Menulis cerita berdasarkan 
konflik 

• Mengembangkan naskah 
drama berdasarkan cerita 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

babak 
• Menulis kreatif naskah drma satu 

babak berdasarkan konflik yang telah 
dipilih (Kreatif, keorisinilan) 

• Membacakan naskah drama satu 
babak yang ditulis 

• Menyempurnakan naskah drama satu 
babak berdasarkan masukan teman 
dan guru 

VIII/2 Mendengarkan 
 
Memahami isi 
berita dari 
radio/televisi  

Menemukan  pokok-
pokok berita (apa, 
siapa, di mana, 
kapan, mengapa, 
dan bagaimana) 
yang didengar dan 
atau ditonton  
melalui radio/televisi   

• Rasa ingin 
tahu 

• Keorisinilan • Mendengarkan berita di radio/televisi 
(secara langsung ataupun melalui 
rekaman) (Rasa ingin tahu) 

• Menjawab pertanyaan mengenai isi 
berita tersebut yang berhubungan 
dengan apa, siapa, di mana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana 

• Mencatat pokok-pokok isi berita yang 
didengarkan 

• Menceritakan kembali isi berita 
berdasarkan pokok-pokok isi berita 
yang telah dicatat (Keorisinilan). 

• Mengomentari kelengkapan isi cerita 
teman 

Peserta pelatihan  dapat: 
• Menjawab pertanyaan (apa, 

siapa, di mana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana) 

• Menemukan pokok-pokok isi 
berita 

• Menceritakan kembali isi 
berita 

 

IX/1 Membaca 
(Sastra) 
 
Memahami 
wacana sastra 
melalui kegiatan 
membaca buku 
kumpulan cerita 

Menemukan tema, 
latar, penokohan 
pada cerpen-cerpen 
dalam satu buku 
kumpulan cerpen  

• Gemar 
membaca 

• Kepemimpinan • Bertanya jawab mengenai tema, alur, 
dan latar cerpen 

• Memberikan contoh tema, alur, dan 
latar cerpen 

• Membaca cerpen dan menentukan 
temanya (Gemar membaca) 

• Membaca cerpen dan menentukan 

Peserta pelatihan  dapat: 
• Menentukan tema cerita 

pendek 
• Menentukan alur cerita 

pendek 
• Menentukan latar cerita 

pendek 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

pendek (cerpen) 
 
  

alurnya (Gemar membaca) 
• Membaca cerpen dan menentukan 

latarnya (Gemar membaca) 
• Membandingkan tema, alur, dan latar 

dua cerpen (Kepemimpinan). 
• Mendiskusikan perbedaan tema, alur, 

dan latar dua cerpen 
(Kepemimpinan). 

• Membandingkan tema, alur, 
dan latar dua cerita pendek 

IX/2 Menulis 
 
Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan informasi 
dalam bentuk  
karya ilmiah 
sederhana, teks 
pidato, surat 
pembaca 

Menulis karya ilmiah 
sederhana dengan 
menggunakan 
berbagai sumber 

• Kreatif 
• Gemar 

membaca 

• Keorisinilan 
• Kepemimpinan 

• Menetapkan tema karya ilmiah 
• Membaca berbagai sumber sebagai 

bahan untuk menulis karya ilmiah 
sederhana (Gemar membaca). 

• Mendaftar butir-butir pokok yang akan 
ditulis dari berbagai sumber yang 
dibaca tersebut 

• Menyusun kerangka karya ilmiah  
• Menyusun karya ilmiah berdasarkan 

kerangka dengan menggunakan butir-
butir pokok dari berbagai sumber 
(Kreatif, keorisinilan). 

• Saling bertukar karya ilmiah dengan 
teman untuk saling memberikan 
masukan mengenai kerangka 
penyuajian, keefektifan bahasa, dan 
ketepatan tanda baca dan EYD 
(Kepemimpinan) 

• Memperbaiki karya ilmiah 
berdasarkan masukan dari teman dan 
guru, terutama mengenai kerangka 
penyuajian, keefektifan bahasa, dan    
ketepatan tanda baca dan EYD 

Peserta pelatihan  dapat: 
• Mendaftar butir-butir pokok 

yang akan ditulis dari 
berbagai sumber 

• Menyusun kerangka karya 
ilmiah 

• Menyusun karya ilmiah 
berdasarkan kerangka 
dengan menggunakan butir-
butir pokok dari berbagai 
sumber 

• Memperbaiki karya ilmiah 
berdasarkan kerangka 
penyuajian, keefektifan 
bahasa, dan    ketepatan 
tanda baca dan EYD  



 
 
 

MATEMATIKA 
 

 

KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

Dilakukan dalam bentuk siswa 
mencari dari berbagai sumber 
yang berkaitan dengan persamaan 

Memberikan contoh real dari 
masalah persamaan 

VII/1 Menggunakan 
bentuk aljabar, 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear satu 
variabel, dan 
perbandingan 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Membuat model 
matematika dari 
masalah  yang 
berkaitan dengan 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear satu variabel 

• Rasa ingin tahu 
• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Disiplin 
• Demokratis 

• Berorientasi 
tugas dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan Dilakukan dalam bentuk kerja 

kelompok untuk mendiskusikan 
dan merumuskan model 
matematika dari masalah 

Menyatakan masalah 
persamaan dalam bentuk 
diagram/model matematika 

Menggambar sudut tertentu 
dengan menggunakan jangka 
dan penggaris 

VII/2 Memahami 
hubungan garis 
dengan garis, 
garis dengan 
sudut, sudut 
dengan sudut, 
serta 
menentukan 
ukurannya 

Melukis sudut • Rasa ingin tahu 
• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Disiplin 
• Demokratis 

• Berorientasi 
tugas dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan 

Dilakukan melalui 
melukis/menggambar 

Membagi sebuah sudut 
menjadi dua sama besar 
dengan jangja  

VIII/1 Memahami 
bentuk aljabar, 
relasi, fungsi, 

Memahami relasi dan 
fungsi 

• Rasa ingin tahu 
• Mandiri 
• Kreatif 

• Berorientasi 
tugas dan hasil 

• Percaya diri 

Dilakukan dalam bentuk kerja 
kelompok untuk mendiskusikan 
dan ciri fungsi melalui contoh real 

Memberi contoh fungsi dan 
bukan fungsi dalam kehidupan 
sehari-hari 
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Dilakukan dalam bentuk 
penugasan melalui lembar kerja 

Menentukan nilai fungsi 

KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR 

NILAI BUDAYA 
DAN KARAKTER 

BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

VIII/2 Menentukan 
unsur, bagian 
lingkaran serta 
ukurannya 

Melukis lingkaran 
dalam dan lingkaran 
luar suatu segitiga 

• Rasa ingin tahu 
• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Disiplin 
• Demokratis 

• Berorientasi 
tugas dan hasil 

• Percaya diri 
• Keorisinilan 

Dilakukan dengan menggunakan 
jangka dan penggaris 

Menggambar segitiga dan 
lingkaran dalamnya 

Dilakukan dengan menggunakan 
jangka dan penggaris 

Menggambar segitiga dan 
lingkaran luarnya 

IX/1 Melakukan 
pengolahan dan 
penyajian data 

Menyajikan data 
dalam bentuk tabel 
dan diagram batang, 
garis, dan lingkaran 

• Rasa ingin tahu 
• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Disiplin 
• Demokratis 

• Berorientasi 
tugas dan hasil 

• Percaya diri 
• Berani 

mengambil resiko 
• Keorisinilan 

Dilakukan melalui penugasan 
mencari tabel dari koran dan 
dipresentasikan siswa 

Membaca tabel hasil 
pengukuran sehari-hari 

Dilakukan dalam bentuk tugas 
individu/kelompok 

Membuat tabel dari 
sekumpulan data sehari-hari 

Siswa diminta diskusi dan 
menyebut contoh real barisan dan 
deret (suku bunga dsb) 

Memberi contoh sehari-hari 
yang berkaitan dengan barisan 
dan deret 

IX/2 Memahami 
barisan dan 
deret bilangan 
serta 
penggunaannya 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Memecahkan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
barisan dan deret 

• Rasa ingin tahu 
• Mandiri 
• Kreatif 
• Kerja keras 
• Disiplin 
• Demokratis 

• Berorientasi 
tugas dan hasil 

• Percaya diri 
• Berani 

mengambil resiko 
• Keorisinilan Menentukan pola barisan melalui 

berbagai contoh 
Mengenal pola dari barisan  
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ILMU PENGETAHUAN ALAM 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

VII/1 1. Memahami 
prosedur 
ilmiah untuk 
mempelajarai 
benda-benda 
alam dengan 
menggunakan 
peralatan 

2. Memahami 
wujud zat dan 
perubahannya 

3. Memahami 
berbagai sifat 
dalam 
perubahan 
fisika dan 
kimia 

1. Mendeskrip sikan 
pengertian suhu 
dan pengukurannya 

2. Mendeskripsikan 
peran kalor dalam 
mengubah wujud 
zat dan suhu suatu 
benda serta 
penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

3. Melakukan 
pemisahan 
campuran dengan 
berbagi cara 
berdasarkan sifat 
fisika dan sifat kimia 

 

• Jujur 
• Kerja keras 
• Toleransi 
• Rasa ingin tahu 
• Komunikatif 
• Menghargai prestasi 
• Tanggung Jawab 
• Peduli lingkungan 

 

• Percaya diri 
• Berorientasi tugas dan 

hasil 
 

 

 

• Mengukur suhu air yang 
dipanaskan 
menggunakan 
termometer  

• Berdiskusi tentang suhu 
dan termometer 

• Berdiskusi tentang 
pengaruh kalor terhadap 
perubahan suhu benda 
dan wujud zat 

• Berdiskusi dalam 
kelompok kecil tentang 
konsep campuran dan 
cara pemisahannya 
(destilasi, penyaringan, 
penjernihan, penguapan, 
sublimasi, 
pengendapan).. 

• Masing-masing kelompok 
merakit alat dan bahan 
yang akan digunakan 
untuk berbagai 
percobaan (penyaringan, 
penjernihan, destilasi, 
penguapan, sublimasi). 

• Melakukan percobaan 
berbagai teknik 
pemisahan dalam 
kelompok kecil. 

• Menjelaskan pengertian 
dan fungsi suhu 

• Menggunakan 
termometer dengan tepat 

• Menjelaskan pengaruh 
kalor terhadap perubahan 
suhu benda dan wujud 
zat 

• Menjelaskan pengertian 
campuran dan cara 
pemisahannya 

• Unjuk kerja: 
o Merakit alat dengan 

benar 
o Merangkai zat yang 

akan dipisahkan 
melalui berbagai cara 

o Cara mengamati gejala 
dengan teliti (hasil 
saringan, residu)  

o  … dsb 
• Laporan hasil percobaan 

o Kebenaran konsep 
(berdasarkan 
pertanyaan di lembar 
kerja dan percobaan. 

o  Kelengkapan isi 
laporan 

o Cara menganalisis data 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

• Mencatat data, 
menganalisis, menjawab 
pertanyaan dalam lembar 
kerja, menyimpulkan, 
menyusun laporan 

• Mempresentasikan hasil 
diskusinya kepada 
kelompok yang lain. 

• Memperbaiki laporan 
berdasarkan tanggapan 
siswa dan guru. 

• Masing-masing 
merangkum hasil belajar 

• Membereskan alat/bahan 

Menyimpulkan berdasarkan 
data dan analIsis 

VII/2 Memahami 
gejala-gejala 
alam melalui 
pengamatan 
 

Melaksanakan 
pengamatan objek 
secara terencana 
dan sistematis untuk 
memperoleh informasi 
gejala 
alam biotik dan a-biotik 

• Memahami kondisi 
lingkungan 

• Membaca peluang 
• Penyebaran informasi 

produk/ide yang 
dihaslikan 

• Menganalisis biaya 
proyek 

 

• Jujur 
• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Ingin tahu 

 

• Menjelaskan karakteristik 
sains/IPA 

• Menjelaskan ruang 
lingkup IPA 

• Mengkomunikasikan 
objek yang dipelajari 
dalam IPA 

• Menjelaskan pengamatan 
gejala alam biotik dan 
abiotik 

• Melakukan persiapan 
pengamatan 
(menyiapkan alat dan 
bahan)  

• Melakukan pengukuran 
dengan berbagai alat 
ukur 

• Menjelaskan karakteristik 
IPA 

• Menjelaskan ruang 
lingkup IPA  

• Menjelaskan cara 
pengamatan gejala alam 
biotic dan abiotik cara 
menggunakan mikroskop 

• Menggunakan mikroskop 
dengan benar 

• Membuat prediksi biaya 
projek penelitian tentang 
menfaat IPA bagi 
kehidupan 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

• Mengenali alat yang 
digunakan untuk 
mengamati objek biologi 
(lup dan mikroskop) 

• Menggunakan mikroskop 
dengan baik 

• Menjelaskan 
keterampilan dan sikap 
yang ditumbuhkan dari 
belajar IPA 

• Merencanakan kegiatan 
memecahkan masalah 
IPA di lingkungannya dan 
memperkirakan biaya 
yang diperlukan untuk 
melakukannya 

VIII/1 Memahami 
berbagai 
sistem dalam 
kehidupan 
manusia 
 

Menganalisis pentingnya 
pertumbuhan dan 
perkembangan pada 
makhluk hidup 

• Berkomunikasi/menjual 
gagasan atau ide 

• Peduli sosial 
• Kreatif 

• Melakukan percobaan 
pertumbuhan dan 
perkembangan dengan 
biji kacang hijau 

• Mempresentasikan data 
tentang pertumbuhan dan 
perkembangan 

• Membuat cerita 
fenomena tumbuh pada 
hewan / tumbuhan di 
rumahnya atau 
pertumbuhan dirinya 
sejak lahir hingga kini 

• Membuat lagu remaja 
dengan kata-kata konep 

• Membedakan konsep 
pertumbuhan dan 
perkembangan 

• Membuat rencana 
percobaan 

• Menjelaskan data hasil 
percobaan 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

pertumbuhan dan 
perkembangan 

• Membuat 
lukisan/gambar/foto-foto 
untuk menunjukkan 
fenomena tumbuh dan 
berkembang 

VIII/2 Memahami 
peranan usaha, 
gaya, dan energi 
dalam 
kehidupan sehari-
hari 
 

Mengidentifikasi jenis-
jenis gaya, penjumlahan 
gaya dan pengaruhnya 
pada suatu benda yang 
dikenai gaya 

• Jujur  
• Mandiri  
• Toleransi  
• Kerja keras 
• Demokratis 
• Rasa ingin tahu 
• Komunikatif  
• Tanggung jawab  

• Percaya diri  
• Berorientasi tugas dan 

hasil 

• Mendemonstrasikan 
jenis-jenis gaya 

• Menjelaskan perubahan 
gaya 

• Menjelaskan pengaruh 
gaya pada benda 

Melakukan percobaan 
tentang gaya 

IX/1 1. Memahami 
berbagai 
sistem dalam 
kehidupan 
manusia 

 

Mendeskripsikan 
sistem ekskresi 
pada manusia dan 
hubungannya 
dengan kesehatan 

• Jujur  
• Mandiri  
• Toleransi  
• Kerja keras 
• Demokratis 
• Rasa ingin tahu 
• Komunikatif  
• Tanggung jawab  

• Percaya diri  
• Berorientasi tugas dan 

hasil 

• Menggambar hasil 
pengamatan ginjal 

• Menunjukkan bagian-
bagian ginjal 

• Menjelaskan proses 
terbentuknya urin 

• Membedakan berbagai 
alat ekskresi pada hewan 

• Menyajikan data kelainan 
dan penyakit pada sistem 
ekskresi 

• Menjelaskan peran 
teknologi dalam 
mengatasi kelainan dan 
penyakit pada ginjal 

Kegiatan pembelajaran 
dengan pengamatan, 
observasi lapangan, diskusi, 
pencarian informasi dari 
berbagai sumber, dan 
diskusi 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

 2. Memahami 
konsep 
kelistrikan dan 
penerapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Mendeskripsikan 
muatan listrik untuk 
memahami gejala-
gejala listrik statis 
serta kaitannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
Menganalisis 
percobaan listrik 
dinamis dalam 
suatu rangkaian  
serta penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
Mendeskripsikan 
prinsip kerja elemen 
dan arus listrik yang 
ditimbulkannya 
serta penerapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
Mendeskripsikan 
hubungan energi 
dan daya listrik 
serta 
pemanfaatannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari  

• Jujur  
• Mandiri  
• Toleransi  
• Kerja keras 
• Demokratis 
• Rasa ingin tahu 
• Komunikatif  
• Tanggung jawab  

• Percaya diri  
• Berorientasi tugas dan 

hasil 

• Mengkomuniksikan 
muatan listrik dan 
sifatnya 

• Mendemonstrasikan 
gejala-gejala listrik statis 

• Membuat percobaan 
dengan menggunakan 
rangkaian listrik seri dan 
paralel 

• Mengkomunikasikan hasil 
percobaan membuat 
rangkaian seri dan 
paralel 

• Membuat laporan hasil 
percobaan rangkaian 
listrik 

• Mendemonstrasikan cara 
kerja elemen istrik 

• Mengkomunikaskan 
penerapan llistrik 

• Mengkomunikasikan 
hubungan energi dan 
daya listrik 

• Mengkomunikasikan 
penggunaan daya dan  
energi listrik 

• Menghitung efisiensi 
penggunaan energi listrik 

• Menjelaskan muatan 
listrik sebagai muatan 
positif dan negatif 

• Menunjukkan gejala- 
gejala listrik statis 

• Membuat rangkaian listrik 
seri 

• Membuat rangkaian listrik 
paralel 

• Membuat rangkaian listrik 
kombinasi seri dan 
paralel 

• Menjelaskan beberapa 
elemen listrik 

• Menunjukkan cara kerja 
salah satu elemen listrik 

• Menunjukkan penerapan 
elemen listrik di sekitar 

• Menunjukkan hubungan 
antara energi dan daya 
listrik 

• Menunjukkan 
penggunaan daya dan 
energi listrik pada 
berbagai alat listrik 

• Menghitung hubungan 
antara daya, arus, dan 
energi listrik 

 
 
 



KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

Buku III.a : Peta Kompetensi dan Paket pelatihan SD                                                                                                                                                                                                           15 
 

IX/2 1. Memahami 
konsep 
kemagnetan 
dan 
penerapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

1.1 Menyelidiki gejala 
kemagnetan dan 
cara membuat 
magnet 

1.2 Mendeskripsikan 
pemanfaatan 
kemagnetan dalam 
produk teknologi 

1.3 Menerapkan 
konsep induksi 
elektromagnetik 
untuk menjelaskan 
prinsip kerja 
beberapa alat 
yang 
memanfaatkan 
prinsip induksi 
elektromagnetik 

• Jujur  
• Mandiri  
• Toleransi  
• Kerja keras 
• Demokratis 
• Rasa ingin tahu 
• Komunikatif  
• Tanggung jawab  

• Percaya diri  
• Berorientasi tugas dan 

hasil 

• Mengkomunikasikan 
sifat-sifat magnet 

• Mendemonstrasikan cara 
membuat magnet 

• Mengkomunikasikan 
beberapa alat yang 
menggunakan magnet 

• Menjelaskan hubungan 
antara listrik dengan 
magnet 

• Menunjukkan beberapa 
alat yang menggunakan 
prinsip elektromagnet. 

• Menjelaskan prinsip kerja 
induksi elektromagnetik 

• Menunjukkan beberapa 
alat  di sekitar yang 
menggunakan prinsip 
induksi elektromagnetik 

• Menunjukkan sifat-sifat 
magnet 

• Menunjukkan cara 
membuat magnet 

• Menunjukkan beberapa 
alat yang menggunakan 
magnet 

• Menunjukkan bahwa 
adanya listrik bisa 
menimbulkan magnet 

• Mendemonstrasikan 
bahwa adanya listrik bisa 
menimbulkan magnet 

• Mengkomunikasikan 
hubungan antara listrik 
dengan magnet 

• Mengkomunikasikan 
beberapa alat yang 
menggunakan prinsip 
elektromagnet 

• Mengkomunikasikan 
prinsip kerja induksi 
elektromagnetik 

• Mengkomunikasikan 
beberapa alat di sekitar 
yang menggunakan 
prinsip induksi 
elektromagnetik 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/EKON

OMI KREATIF 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

 2. Memahami 
sistem tata 
surya dan 
proses yang 
terjadi di 
dalamnya 

 

1.1 Mendeskripsikan 
karakteristik sistem 
tata surya  

1.2 Mendeskripsikan 
matahari sebagai 
bintang dan bumi 
sebagai salah satu 
planet 

1.3 Mendeskripsikan 
gerak edar bumi, 
bulan, dan satelit 
buatan serta 
pengaruh 
interaksinya 

1.4 Mendeskripsikan 
proses-proses 
khusus yang 
terjadi di lapisan 
lithosfer dan 
atmosfer yang 
terkait dengan 
perubahan zat dan 
kalor 

1.5 Menjelaskan 
hubungan antarar 
proses yang terjadi 
di lapisan lithosfer 
dan atmosfer 
dengan kesehatan 
dan permasalahan 
lingkungan 

• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis 
• Komunikatif  
• Tanggung jawab  

• Percaya diri  
• Berorientasi tugas dan 

hasil 

• Mengkomunikasikan 
anggota sistem tata surya 

• Mengkomunikasikan 
bumi dan lapisannya 

• Mengkomunikasikan 
pengaruh satelit bumi 
terhadap permukaan 
bumi 

• Mengkomunikasikan 
matahari sebagai bintang 

• Mengomunikasikan 
litosfer dan atmosfer, 
serta hubungannya bagi 
kehidupan manusia 

• Mengkomunikasikan 
terjadinya pemanasan 
global dan penipisan 
ozon, serta pengaruhnya 
bagi kehidpan makhluk 
hidup 

• Menjelaskan sistem dan 
anggota tata surya 

• Menjelaskan bumi dan 
lapisannya 

• Menjelaskan satelit bumi, 
dan pengaruhnya 
terhadap permukaan 
bumi 

• Menjelaskan matahari 
sebagai bintang 

• Membedakan antara 
bintang dan yang bukan 
bintang 

• Menjelaskan litosfer dan 
pengaruhnya bagi 
kehidupan  

• Menjelaskan atmosfer 
dan pengaruhnya bagi 
kehidupan 

• Menjelaskan terjadinya 
pemanasan global  

• Menjelaskan terjadinya 
penipisan ozon 

• Menjelaskan hubungan 
antara pemanasan global 
dengan kesehatan 

• Menjelaskan hubungan 
antara penipisan ozon 
dengan kesehatan. 

     



ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

NILAI BUDAYA DAN 
KARAKTER BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN DAN 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

VII/1 1. Memahami 
lingkungan 
kehidupan manusia 

 

1.1 Mendeskripsikan 
keragaman bentuk 
muka bumi, proses 
pembentukan, dan 
dampaknya 
terhadap kehidupan 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli Lingkungan 
• Peduli Sosial 
• Cinta tanah Air 

• Mengamati gambar 
bentukan-bentukan di 
muka bumi yang 
merupakan hasil dari 
tenaga geologi. 

• Mengamati gambar 
tentang gejala-gejala 
diastropisme dan 
vulkanisme.Mengamati 
peta sebaran tipe 
gunung api di Indonesia. 

• Mendiskusikan dalam 
kelompok faktor-faktor 
penyebab terjadinya 
gempa bumi. 

• Mengamati contoh jenis 
batuan melalui gambar 
dan batuan yang ada di 
lingkungan sekitar. 

• Mengamati gambar dan 
lingkungan sekitar 
tentang proses 
pelapukan. 

• Mengamati obyek dan  
gambar tentang erosi. 

• Menelaah contoh 
kenampakan hasil 
proses sedimentasi 

• Membaca buku sumber 

Mengidentifikasi dampak 
positif dan negatif dari 
tenaga endogen dan 
eksogen bagi kehidupan 
serta upaya 
penanggulangannya. 
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

NILAI BUDAYA DAN 
KARAKTER BANGSA 

KEWIRAUSAHAAN DAN 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

tentang dampak positif 
dan negatif tenaga 
endogen dan eksogen 
bagi kehidupan serta 
upaya 
penanggulangannya. 

 2. Memahami 
kehidupan sosial 
manusia 

2.1 Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk  
interaksi sosial 

• Cinta Tanah Air 
• Bersahabat 
• Peduli  

• Cinta damai 
• Bersahabat 
• Peduli ling 

• Tanya jawab tentang 
syarat-syarat terjadinya 
interaksi sosial. 

• Mencari informasi dari 
berbagai sumber tentang 
bentuk-bentuk interaksi 
social 

• Diskusi tentang bentuk-
bentuk interaksi sosial. 

• Mengidentifikasi bentuk-
bentuk interaksi sosial. 

• dst 

 3. Memahami usaha 
manusia 
memenuhi 
kebutuhan 

3.1 Mengidentifikasi 
tindakan ekonomi  
berdasarkan motif 
dan prinsip ekonomi 
dalam berbagai 
kegiatan sehari-hari 

• Lingkungan 
• Jujur, Toleransi 
• Menghargai prestasi 

• Lingkungan 
• Jujur 
• Toleransi 
• Menghargai prestasi 

• Mendiskusikan perilaku 
manusia  dalam 
memanfaatkan sumber   
daya 

• Mencari informasi 
tentang    tindakan 
ekonomi  rasional yg  
dilakukan manusia  

• Mendiskusikan     
pengertian  motif  dan 
prinsip  ekonomi 

• Mendiskusikan  
pentingnya kegiatan / 
tindakan ekonomi yang 
berdasarkan motif dan  
prinsip ekonomi 

Menjelaskan perilaku  
manusia dalam memilih 
berbagai alternatif  
penggunaan  sumber daya 
yang terbatas. 
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• Melakukan tindakan 
ekonomi berdasarkan  
prinsip ekonomi    dalam 
kehidupan sehari-hari. 

VII/2 4. Memahami usaha 
manusia untuk 
mengenali  
perkembangan 
lingkungannya 

 
 
 

4.1 Menggunakan peta, 
atlas, dan globe 
untuk mendapatkan 
informasi 
keruangan 

4.2 Membuat sketsa 
dan peta wilayah 
yang 
menggambarkan 
objek geografi 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 
• Jujur. 
• Toleransi 

• Mengamati berbagai 
jenis dan bentuk peta. 

• Mengamati peta, atlas, 
dan globe tentang 
informasi geografis yang 
ada di dalamnya 

• Menelaah arti berbagai 
jenis skala yang terdapat 
pada peta 

• Praktik memperbesar 
dan memperkecil peta 
dengan garis-garis 
koordinat. 

• Membedakan peta, atlas, 
dan globe. 

• dst 
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5. Memahami 
perkembangan 
masyarakat sejak 
masa Hindu-Budha 
sampai masa 
Kolonial Eropa 

 

5.1 Mendeskripsikan 
perkembangan 
masyarakat, 
kebudayaan dan 
pemerintahan pada 
masa Kolonial 
Eropa 

• Toleransi 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 
• Semangat kebangsaan 
• Cinta damai 

• Peduli Sosial 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Melacak proses 
masuknya bangsa-
bangsa Eropa dengan 
mengamati peta 
penjelajahan samodra  

• Membaca buku referensi  
tentang cara-cara yang 
digunakan bangsa Eropa 
untuk mencapai 
tujuannya 

• Membaca referensi dan 
mengamati gambar-
gambar perlawanan 
terhadap Portugis 
,Spanyol dan VOC 

• Membaca referensi 
tentang perkembangan 
kehidupan masyarakat 
,kebudayaan dan 
pemerintahan pada 
masa kolonial Eropa       

• Menguraikan proses 
masuknya bangsa–
bangsa Eropa  ke 
Indonesia  

• Mengidentifikasi cara- 
cara yang  digunakan 
bangsa Eropa untuk 
mencapai tujuannya 

• Mengidentifikasi reaksi 
bangsa Indonesia 
terhadap bangsa Eropa  

• Mendiskripsikan 
perkembangan  
kehidupan masyarakat, 
kebudayaan ,dan 
pemerintahan pada 
masa kolonial Eropa 

 

6. Memahami 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 

6.1 Mengungkapkan 
gagasan kreatif 
dalam tindakan 
ekonomi untuk 
mencapai 
kemandirian dan 
kesejahteraan 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 
• Mandiri 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 
• Mandiri 

• Mencari contoh-contoh 
hasil gagasan kreatif  
yang menambah nilai 
guna ekonomi  suatu 
benda 

• Mendiskusikan 
pengertian kreatif  dan 
contoh aplikasinya dalam 
tindakan ekonomi 

• Mendiskusikan  

• Menjelaskan gagasan 
kreatif  dan  proses 
kreatifitas dalam 
tindakan ekonomi 

• Menunjukkan    
kemandirian dalam 
usaha meningkatkan 
kesejahteraan 
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kemandirian dalam 
usaha ekonomi untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 

• Berlatih membuat  
produk  kreatif secara 
kelompok 

• Berlatih mengerjakan 
sendiri produk kreaivitas 
dan inovasi yang 
direncanakan 

 

VIII/1 1. Memahami 
permasalahan 
sosial berkaitan 
dengan  
pertumbuhan 
jumlah penduduk 

 

1.1 Mengidentifikasi 
permasalahan 
kependudukan dan 
upaya 
penanggulanganny 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Diskusi tentang faktor 
yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk 

• Tanya jawab tentang 
angka kelahiran dan 
kematian 

• Diskusi tentang faktor 
penunjang dan 
penghambat kelahiran 
dan kematian 

• Menghitung kepadatan 
penduduk dan 
mengamati peta dan 
tabel kepadatan 
penduduk Indonesia 

• Membuat macam-
macam bnetuk piramida 
penduduk 

• Menghitung sex ratio dan 
beban ketergantungan 

• Mengidentifikasi faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk 
(kelahiran dan kematian) 

• Mendeskripsikan arti dan 
ukuran angka kelahiran 
dan angka kematian 

• Mengidentifikasi faktor-
faktor pendorong dan 
penghambat kelahiran 
dan kematian 

• Membandingkan tingkat 
kepadatan penduduk 
tiap-tiap propinsi dan 
pulau di Indonesia 

• Mendeskripsikan kondisi 
penduduk Indonesia 
berdasarkan bentuk 
piramida penduduknya 
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• Menghitung angka 
perbandingan laki-laki 
perempuan (sex ratio) 
dan beban 
ketergantungan, serta 
mengartikan angka 
tersebut 

 2. Memahami proses 
kebangkitan 
nasional 

 

2.1 Menguraikan 
proses 
terbentuknya 
kesadaran nasional, 
identitas Indonesia, 
dan perkembangan 
pergerakan 
kebangsaan 
Indonesia 

 

• Semangat kebangsaan 
• Demokratis 

 • Mendiskusikan peranan 
golongan terpelajar, 
professional, dan pers 
dalam menumbuh 
kembangkan kesadaran 
nasional Indonesia 

• Mengindentifikasi tokoh 
golongan terpelajar, 
professional, dan pers 
yang berperan dalam  
menumbuh kembangkan 
kesadaran nasional 
Indonesia 

• Mendeskripsikan 
peranan golongan 
terpelajar, professional, 
dan pers dalam 
menumbuh kembangkan 
kesadaran nasional 
Indonesia 

• dst 
 
 

 3. Memahami 
masalah 
penyimpangan 
sosial 

3.1 Mengidentifikasi 
berbagai penyakit 
sosial (miras, judi, 
narkoba, HIV/Aids, 
PSK, dan 
sebagainya) 
sebagai akibat 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Mengkaji pengertian 
penyimpangan sosial 

• Membaca kasus 
penyimpangan sosial di 
masyarakat dari media 
cetak untuk menemukan 
contoh-contoh penyakit 
sosial 

• Mengamati penyakit 
sosial / bentuk-bentuk 
penyimpangan sosial 

• Mendiskripsikan 
pengertian 
penyimpangan sosial. 

• Mendiskripsikan contoh-
contoh penyakit sosial/ 
bentuk-bentuk 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat. 

• Mengidentifikasi penyakit 
sosial/ bentuk-bentuk 
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3.2 Mengidentifikasi 
berbagai upaya 
pencegahan 
penyimpangan 
sosial dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

dalam keluarga dan 
masyarakat. 

penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat. 

 4. Memahami 
kegiatan pelaku 
ekonomi di 
masyarakat 

4.1 Mengidentifikasi 
bentuk pasar dalam 
kegiatan ekonomi 
masyarakat 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 
• Mandiri 

• Mendefinisikan 
pengertian pasar, fungsi 
pasar, dan peranan 
pasar 

• Mendiskusikan  tentang 
syarat-syarat pasar 

• Mengamati dari berbagai 
sumber tentang macm-
macam pasar, dan 
contoh pasar 

• Membedakan pasar 
kongkrit dan pasar 
abstrak 

• Melakukan demonstrasi 
dan observasi tentang 
jual beli/tawar menawar 
di pasar 

• Menjelaskan pengertian, 
fungsi, dan peranan 
pasar bagi masyarakat 

• Mengidentifikasi syarat-
syarat terjadinya  pasar 

• Mengklasifikasikan 
macam-macam pasar 
beserta contohnya 
masing-masing 

• Mengklasifikasi ciri-ciri 
pasar kongkrit dan pasar 
abstrak serta 
menyebutkan contoh-
contohnya 

VIII/2 1. Memahami usaha 
persiapan 
kemerdekaan  

 
 

1.1 Mendeskripsikan 
peristiwa-peristiwa 
sekitar proklamasi 
dan proses 
terbentuknya 
negara kesatuan 
Republik Indonesia 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Menggali informasi 
tentang perbedaan 
perspektif antar 
kelompok sekitar 
proklamasi kemerdekaan 
Indonesia dengan 
referensi dan sumber lain 

• Menemukan perbedaan 
perspektif antar golongan 
tua dan muda sekitar 
proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 

• Menyusun kronologi 
proklamasi kemerdekaan 
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yang relevan 
• Membuat naskah 

sosiodrama kronologi 
proklamasi kemerdekaan 
Indonesia dan 
menampilkannya dalam 
bentuk drama 

• Menggali informasi 
dengan referensi dan 
sumber yang relevan 
tentang penyebaran 
berita proklamasi 
kemerdekaan 

• Menelaah proses 
terbentuknya negara dan 
pemerintahan Republik 
Indonesia dengansidang-
sidang PPKI;tanggal 18 
,19 dan 22 Agustus 1945 

• Membaca buku referensi 
dan mengamati gambar  
dukungan spontan dan 
tindakan heroik dari 

Indonesia  
 
 

 2. Memahami pranata 
dan penyimpangan 
sosial 

 

2.1 Mendeskripsikan 
upaya 
pengendalian 
penyimpangan 
sosial 

  • Merumuskan pengertian 
pengendalian sosial. 

• Mengamati jenis  -  jenis 
pengendalian 
penyimpangan sosial. 

• Mendeskripsikan 
pengertian pengendalian 
sosial. 

• Mengidentifikasi jenis 
pengen-dalian 
penyimpangan sosial. 
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3. Memahami 
kegiatan 
perekonomian 
Indonesia 

3.1 Mendeskripsikan 
fungsi pajak dalam 
perekonomian 
nasional 

  • Merumuskan pengertian 
pajak dan retribusi. 

• Mendiskusikan sifat dari   
penetapan tarif pajak 
progresif,proporsional, 
degresif  

• Mendiskusikan fungsi  
dan  unsur-unsur pajak 

• Mendiskusikan jenis 
pajak dan proses 
menghitung PBB dan 
PPh 

• Mendefinisikan 
pengertian pajak dan 
retribusi.  

• Mengidentifikasi sifat dari 
penetapan  tarif pajak. 

• Menjelaskan  fungsi 
pajak  

• Menyebutkan 3 unsur 
pajak  

• Membedakan pajak  
langsung dengan pajak 
tidak langsung. 

IX/1 1. Memahami kondisi 
perkembangan 
negara di dunia  

1.1 Mengidentifikasi 
ciri-ciri negara 
berkembang dan 
negara maju 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Merumuskan ciri-ciri 
negara maju dan negara 
berkembang. 

• Diskusi tentang contoh  
negara-negara maju  dan 
negara-negara 
berkembang, dan 
menggambarkannya ke 
dalam peta sederhana. 

• Memberi contoh dan 
menunjukkan pada peta 
negara-negara yang 
tergolong kedalam 
negara maju dan negara 
berkembang beserta 
alasannya 

 
 
 

• Menyebutkan ciri-ciri 
negara maju dan negara 
berkembang. 

• Membuat peta wilayah 
negara maju dan negara 
berkembang. 
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2. Memahami usaha 
mempertahankan 
kemerdekaan 

2.1 Mengidentifikasi 
usaha perjuangan 
mempertahankan 
kemerdekaan 
Indonesia 

• Semangat Kebangsaan 
• Cinta Tanah Air 
• Demokratis 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Membaca buku referensi 
untuk mengetahui faktor 
–faktor yang 
menyebabkan terjadinya 
konflik antara Indonesia 
dengan Belanda. 

• Menelaah gambar  peran 
dunia internasional 
dalam konflik Indonesia- 
Belanda dengan 
mengamati gambar/foto-
foto sejarah 

• Menelaah referensi 
pengaruh konflik 
Indonesia –Belanda 
terhadap keberadaan 
negara kesatuan 
Republik Indonesia 

• Mendiskripsikan faktor –
faktor yang 
menyebabkan terjadinya 
konflik antara Indonesia 
dengan Belanda 

• Mendiskripsikan peran 
dunia internasional  
dalam konflik Indonesia- 
Belanda 

• Mendiskripsikan 
pengaruh konflik 
Indonesia –Belanda 
terhadap keberadaan 
negara kesatuan 
Republik Indonesia 

 

3. Memahami 
perubahan sosial 
budaya 

 

3.1 Menguraikan tipe-
tipe perilaku 
masyarakat dalam 
menyikapi 
perubahan 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

 • Membaca buku sumber 
tentang tipe-tipe 
masyarakat dalam 
menyikapi perubahan. 

• Membuat resume tentang 
tipe-tipe masyarakat 
dalam menyikapi 
perubahan. 

• Mengamati  perilaku  
masyarakat dalam 
menyikapi adanya 
perubahan sosial budaya 

• Diskusi tentang perilaku 

• Mengidentifikasin tipe-
tipe masyarakat dalam 
menyikapi perubahan. 

• Memberi contoh perilaku 
masyarakat sebagai 
akibat adanya 
perubahan sosial 
budaya. 
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masyarakat sebagai 
akibat positif dan negatif 
adanya perubahan sosial 
budaya. 

4. Memahami 
lembaga    
keuangan dan 
perdagangan     
internasional 

4.1 Mendeskripsikan 
perdagangan 
internasional dan 
dampaknya 
terhadap 
perekonomian 
Indonesia 

 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Mencari informasi dari 
berbagai sumber tentang  
perdagangan 
internasional 

• Mendiskusikan  faktor-
faktor yang 
mempengaruhi timbulnya 
perdagangan 
internasional 

• Tanya jawab tentang 
manfaat perdagangan 
internasional 

• Studi kasus tentang 
hambatan perdagangan 
internasional 

• Mendiskusikan hambatan 
perdagangan 
internasional 

• Membuat kesimpulan 
hasil didkusi 

• Mengidentifikasi 
perbedaan perdagangan 
dalam negeri dengan 
perdagangan 
internasional 

• Mengidentifikasi faktor 
penyebab timbulnya 
perdagangan 
internasional. 

• Mengidentifikasi 
hambatan perdagangan 
internasional  

 
 

IX/2 1. Memahami 
hubungan manusia 
dengan bumi 

 

1.1 Menginterpretasi 
peta tentang bentuk 
dan pola  muka 
bumi 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Mengkaji peta umum 
untuk melakukan 
identifikasi bentuk-
bentuk muka bumi yang 
ada pada peta. 

• Membuat diagram / 
penampang bentuk 

• Menunjukkan simbol-
simbol bentang alam 
pada peta dan 
menyebutkan nama 
bentang alamnya.. 

• Membuat diagram/ 
penampang melintang 
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muka bumi daratan dan 
dasar laut. 

• Melakukan kajian buku 
sumber tentang 
teknik/cara pengambaran 
bentuk muka bumi pada 
peta dan menggambar 
penampang  bentuk 
muka bumi dengan garis 
kontur 

bentuk muka bumi 
daratan dan dasar laut. 

• Membuat gambar bentuk 
muka bumi berdasarkan 
garis kontur.. 

 

2. Memahami usaha 
mempertahankan 
Republik Indonesia 

 

2.1 Mendeskripsikan 
perjuangan bangsa 
Indonesia merebut  
Irian Barat 

2.2 Mendeskripsikan 
peristiwa tragedi 
nasional Peristiwa 
Madiun/PKI, DI/TII,  
G 30 S/PKI  dan 
konflik-konflik 
internal lainnya 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
 

• Studi perpustakaan latar 
belakang terjadinya 
perjuangan 
mengembalikan Irian 
Barat 

• Menelaah referensi 
perjuangan diplomasi 
dalam upaya 
mengembalikan Irian 
Barat 

• Mendiskusikan 
perjuangan melalui 
konfrontasi politik dan 
ekonomi dalam upaya 
mengembalikan Irian 
Barat 

• Mendskusikan 
Persetujuan New York 
dan pengaruhnya 
terhadap penyelesaian 
masalah Irian Barat 

• Mengidentifikasi 
perjuangan diplomasi 
dalam upaya 
mengembalikan Irian 
Barat 

• Mengidentifikasi 
perjuangan melalui 
konfrontasi politik dan 
ekonomi dalam upaya 
mengembalikan Irian 
Barat 
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• Mendiskusikan arti 
penting Penentuan 
pendapat rakyat 
(Pepera)  

• mengamati gambar 
tentang dampak 
persoalan hubungan 
pusat- 
daerah,persaingan 
ideologis , dan 
pergolakan sosial politik 
nasional dan daerah 
sampai awal tahun 1960 
–an 

• Membaca referensi dan 
mengamati gambar 
terjadinya peristiwa 
Madiun /PKI dan 
carayang dilakukan oleh 
pemerintah dalam 
penaggulangannya dan 
konflik-konflik internal 
lainnya 

• Membaca referensi dan 
mengamti gambar untuk 
menelaah terjadinya 
peristiwa DI/TII dan cara 
yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam 
penaggulangannya 

• Membaca referensi 
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,mengamati gambar dan 
menggali informasi 
dengan wawancara 
mengenai keadaan 
politik ,ekonomi, 
sosial,dan budaya 
sebelum terjadinya 
peristiwa G 30 S/PKI 

• Membaca referensi 
,mengamati gambar/film 
dan wawancara 
menelaah terjadinya 
peristiwa G 30 S/PKI dan 
cara penggulangannya 

 3. Memahami 
perubahan 
pemerintahan dan 
kerjasama 
internasional 

3.1 Menguraikan  
perilaku masyarakat 
dalam perubahan 
sosial-budaya di era 
global 

 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Cinta Tanah air 

• Peduli lingkungan 
• Peduli sosial 
• Rasa ingin tahu 
• Mandiri 

• Diskusi tentang ciri-ciri 
globalisasi. 

• Mengkaji dampak 
globalisasi terhadap 
masyarakat. 

• Diskusi tentang perilaku 
masyarakat dalam 
menyikapi perubahan 
sosial-budaya di era 
global. 

Mengidentifikasi ciri-ciri 
globalisasi. 
 
 

 

Buku III.a : Peta Kompetensi dan Paket pelatihan SD                                                                                                                                                                                                           30 
 



 SENI BUDAYA  
 

KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

VII/ 1 
dan 2 

Mengekspresikan diri 
melalui karya  seni 
musik 

Mengaransir secara  
sederhana lagu daerah 
setempat 

• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Cinta Tanah air 
• Menghargai prestasi 
• Bersahabat 
• Cinta damai 
• Gemar membaca 
• Tanggung jawab 

• Percaya diri 
• Berorientasi tugas dan hasil 
• Berani mengambil resiko 
• Berorientasi ke masa depan 

• Menyanyikan lagu Ayo 
mama  dari Maluku 
yang bertanda birama 
4 denga tepuk kuat 
dan lemah 

• Menyanyikan akord 
pokok  bersama 
secara kelompok 

       (3 kelompok) 
    1. mi   fa    re    mi 
    2. do   do   ti     do 
    3. so   la    so    so 
 
• Mengelompokkan suku 

kata pada partitur 
(teks) lagu Ayo mama 
yang bertekanan kuat 
dengan memberi tanda 
garis bawah. 

• Melakukan eksplorasi 
dengan akord pokok 
pada suku kata yang 
kuat sampai 
menemukan bunyi 
harmonis 

• Memasangkan akord 
pokok pada lagu Ayo 
mama dari daerah 
Maluku  

• Membedakan bunyi 
akord mayor dan minor 
dalam nada dasar C 
mayor 

• Menetukan pulsa kuat 
dan lemah pada suatu 
birama lagu yang 
diperdengarkan 

• Memasangkan akord 
pokok pada lagu Ayo 
Mama dari daerah 
Maluku  
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KELAS/ 
SEM 

STANDAR 
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR NILAI BUDAYA DAN 

KARAKTER BANGSA 
KEWIRAUSAHAAN/ 
EKONOMI KREATIF 

GAGASAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

VIII/1 
dan 2 

Mengekspresikan diri 
melalui karya seni 
teater 

Menggelar pertunjukan 
teater Nusantara 

• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Cinta Tanah air 
• Menghargai prestasi 
• Bersahabat 
• Cinta damai 
• Gemar membaca 
• Tanggung jawab 

• Percaya diri 
• Berorientasi tugas dan hasil 
• Berani mengambil resiko 
• Berorientasi ke masa depan 

• Berdiskusi menentukan 
lakon dan tema 
pergelaran 

• Merancang acara 
pergelaran 

• Membuat undangan 
pergelaran 

• Melakukan latihan 
pertunjukan 

• Menyusun kepanitian 
dalam pergelaran 

• Menentukan lakon 
naskah drama dalam 
pertunjukan teater  
sesuai dengan tema 
pergelaran 

• Mempersiapkan 
penataan panggung 

• Memerankan diri dalam 
pementasan teater 
sesuai dengan tokoh 
dalam naskah drama 

IX/1 
dan 2 

Mengekspresikan diri 
melalui karya  seni 
musik 

Menampilkan sikap 
apresiatif terhadap 
keunikan  seni musik 
mancanegara di luar 
Asia 

• Disiplin 
• Kerja keras 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Cinta Tanah air 
• Menghargai prestasi 
• Bersahabat 
• Cinta damai 
• Gemar membaca 
• Tanggung jawab 

• Percaya diri 
• Berorientasi tugas dan hasil 
• Berani mengambil resiko 
• Berorientasi ke masa depan 

• Mengilustrasikan 
simbol musik sesuai 
dengan fungsinya 

• Membaca notasi balok 
dengan  meggunakan 
lima jari pengganti lima 
garis notasi balok 

• Berkreasi membuat 
pola irama bentuk lain 
dari  contoh yang ada 

• Menyimak  jenis-jenis 
irama musik yang 
diperdengarkan 

• Menirukan pola irama 
mars, wals, tanggo, 
samba, rhumba 

• Mengidentifikasi sistem 
penulisan simbol  notasi 
musik 

• Membaca notasi balok 
dalam kunci G 

• Membedakan jenis irama 
musik misalkan  Mars, 
wals, Tanggo dari lagu 
yang diperdegarkan 
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BAB III. 
BAHAN PELATIHAN 

 
A. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 

M E M B A C A   I N T E N S I F 
 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : VII / 2 
Kompetensi Dasar : Membaca intensif teks yang berisi tabel/diagram 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Dalam hidup ini kita membutuhkan informasi tentang kejadian sehari-hari. 

Dalam kemajuan zaman yang kian pesat, kita tidak dapat hanya menunggu 

informasi dari orang lain. Itulah sebabnya keterampilan membaca yang 

merupakan kebutuhan hidup harus dikembangkan sejak anak duduk di 

bangku sekolah dasar dan seterusnya. Siswa harus dilatih membaca dari 

berbagai sumber (surat kabar, majalah, dll) untuk mencari informasi tentang 

berita tertentu Siswa tidak hanya sekedar diajar secara membaca (learning 

how to recod), tetapi diarahkan untuk menyediakan membaca sebagai alat 

belajar (reading for learning). 

  

Semakin lancar siawa membaca, hendaknya semakin banyak kegiatan 

membaca dari berbagai jenis bacaan  diberikan. Ragam bacaan tidak hanya 

bersifat pengetahuan, tatapi juga buku-buku cerita, atau buku-buku dongeng 

yang mendidik. Untuk siswa jenjang SLTP atau SMA, buku sastra dapat 

berupa novel, cerpen remaja, drama, dll. Kegiatan ini dapat menambah 

wawasan pengetahuan sastra, mengemangkan imajinasi, kesenangan dan 

penghargaan terhadap karya sastra 
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 Umpan balik setelah anak membaca sangat diperlukan. Selain untuk 

mengetahui apakah mereka mengetahui isinya juga mendorong mereka 

 



gemar membaca.  Keterampilan dan kegemaran ini juga penting untuk  

menambah kosakata dan mengetahui struktur kalimat mereka. 

 TTuujjuuaann    

Setelah kegiatan sesi ini peserta pelatihan diharapkan mampu: 

1. Merumuskan pengertian membaca intensif 

2. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca intensif 

3. Memberikan contoh membaca intensif untuk: 

a. Menjawab pertanyaan mengenai isi teks bacaan. 

b. Menyusun pertanyaan mengenai isi bacaan berdasarkan jawaban yang 

disediakan. 

c. Menjelaskan isi tabel yang terdapat dalam teks bacaan. 

d. Menulis kesimpulan isi teks bacaan. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Untuk sesi ini diperlukan sumber dan bahan: 

1. Handout: Pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca 
intensif 

2. Teks bacaan 

   WWaakkttuu  

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan sesi ini adalah 90 menit. Untuk itu, 

fasilitator harus mengatur waktu yang tersedia dengan baik. 
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 IICCTT  

•  Proyektor LCD 

•  Laptop atau PC untuk presentasi 

•  Layar proyektor LCD 

•  Fasilitator sebaiknya tetap mempersiapkan alternatif alat bantu lain jika alat 

bantu yang diharapkan tidak bisa digunakan atau tidak tersedia 

PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

 

Pendahuluan  Koneksi  Aplikasi  Refleksi  Pengayaan 

5 menit  10 menit  60 menit  5 menit  10 menit 

Bertanya 

jawab 

mengenai 

kapan dan 

mengapa 

seseorang 

membaca 

intensif 

 Menghubungkan 

dengan 

pengalaman 

peserta dalam 

membaca 

intemsif 

 Mendiskusikan 

pengertian 

dan hal-hal 

yang perlu 

diperhatikan 

dalam 

memmbaca 

intensif serta 

memberikan 

contoh 

membaca 

intensif 

 Mengkaji 

ulang materi 

sesi ini dan 

tujuan sesi ini 

 Menugaskan 

peserta 

mencari teks 

bacaan yang 

berisi 

tabel/diagram 

sebagai vahan 

untuk latihan 

membaca 

intensif 
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Introduction (5 menit)   
I 

1. Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan menggunakan 
informasi pada bagian pendahuluan dan tujuan. 

2. Fasilitator menyiapkan peserta untuk mengikuti kegiatan berikutnya. 

3. Dll. 

 

 

Connection (10 menit) 
C 

Fasilitator mengundang peserta untuk menceritakan pengalamannya dalam 
membaca intensif teks bacaan yang berisi tabel/diagram dan menjawab pertanyaan: 

1. Kapan dilakukan? 

2. Apa isinya? 

Application (60 menit) 
A 

1. Fasilitar membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok 
terdiri dari 5 atau 6 orang. 

2. Fasilitator menugaskan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan 
pengertian dan tujuan membaca cepat. 

3. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusikan dan kelompok lain memberikan 
komentar atau saran penyempurnaan. 

4. Fasilitator membagikan teks bacaan yang sudah disediakan. 

5. Setiap peserta secara individual di dalalam kelompok ditugaskan membaca 
intensif teks bacaan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan setelah 
membaca teks tersebut. 

a. Menjawab pertanyaan mengenai isi tabel 
b. Menyusun pertanyaan mengenai isi tabel 
c. Menjelaskan isi tabel 
d. Mengubah isi tabel menjadi bentuk narasi. 
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e. Membuat kesimpulan isi teks bacaan yang mengandung tabel 

 



 
6. Fasilitator menugaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam membaca intensif. 

7. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok 
lain memberikan masukan atau saran penyempurnaan. 

 

Buku IIIB– Peta Kompetensi  dan  Bahan Ajar SMP   37 

 

 

 

Catatan untuk Fasilitator   

 

Membaca intensif adalah  membaca di dalam hati tanpa bersuara untuk 

memahami isi teks bacaan. Maksud membaca intensif adalah sebagai 

kemampuan untuk menggali infomasi dari bacaan secara efektif. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca intensif sebuah 

teks agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah: 

• memperhatikan hal-hal penting yang terdapat di dalam teks bacaan, 

• mengingat atau menentukan jawaban-jawaban dari perkiraan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, terutama dari pertanyaan 

mengenai apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana, dan 

• menemukan kalimat utama dari setiap paragraf yang ada di dalam 

teks bacaan. 

 

Tujuan lain dari membaca intensif adalah untuk mendapatkan 

kesimpulan dari teks bacaan yang dibaca. Untuk membuat kesimpulan, 

langkah pertama yang kamu  lakukan adalah mencari atau menetapkan 

gagasan pokok atau gagasan utama setiap paragraf, kemudian langkah 

kedua menghubungkan setiap gagasan pokok atau gagasan utama 

tersebut. Kesimpulan juga dapat dilengkapi dengan beberapa ide 

penjelas yang dianggap penting. 

 

Gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf adalah ide sentral atau 

gagasan utama yang menjadi pokok  ide pembahasan di setiap paragraf, 

 



sedangkan ide penjelas adalah yang menjelaskan ide pokok. Ide pokok 

ini bisa terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf dan disajikan 

dalam kalimat yang disebut kalimat utama, sedangkan ide penjelas 

diuraikan dengan kalimat-kalimat penjelas. 
 

 

 

Reflection (5 menit)  
R 

1. Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-
hal yang masih membingungkan dalam membaca intensif. 

2. Pada akhir kegiatan, peserta dipersilahkan untuk merefleksikan bagian dari sesi ini 
yang belum tercapai. 

   Extension (10 menit) 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmeenneerraappkkaann  ppeennggeettaahhuuaannnnyyaa  mmeennggeennaaii  mmeemmbbaaccaa  iinntteennssiiff  

ddeennggaann  mmeennccaarrii  tteekkss  bbaaccaaaann  yyaanngg  bbeerriissii  ttaabbeell  aattaauu  ddiiaaggrraamm,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyuussuunn  

ppeerrttaannyyaaaann  ,,  mmeennjjeellaasskkaann  iissii  ttaabbeell//ddiiaaggrraamm  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  tteekkss  bbaaccaaaann,,  mmengubah isi 

tabel menjadi bentuk narasi dan membuat kesimpulan isi teks bacaan. 

 
 

              - 

 

 

 

 

 

E 
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Bahan untuk latihan membaca intensif. 
 

Bacalah teks bacaan yang berisi table di bawah ini! 

 

Kiat Mewaspadai Demam Berdarah 
 

Demam berdarah adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes, baik Aedes 

aegypti maupun Aedes albopictus. Nyamuk-nyamuk ini senang berkembang biak di air 

jernih, sejuk, dan gelap. 

 

Nyamuk  Aedes  berkembang 

biak  di  berbagai  tempat.  Oleh  karena 

itu,  kita  harus  mewaspadai  tempat‐

tempat  tersebut.  Tempat  yang  harus 

diwaspadai  adalah  segala  macam 

tempat  penampungan  air  seperti  bak 

mandi, ban bekas, kaleng bekas, drum, 

talang, vas bunga, pot air berisi bunga 

teratai, lubang di pohon, tempat bunga 

di pemakaman, bahkan juga bangunan‐

bangunan  setengah  jadi  yang 

terbengkalai. 

 

Nyamuk Aedes Aegypti 
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Tabel 1 

Rata‐rata Angka Bebas Jentik (ABJ) 

Tahun  Rata-rata ABJ 
1994  84,01 

1995  79,36 

1996  77,48 

1997  80,36 

1998  83,72 

1999  83,74 

2000  83,74 

 

Sumber: Ditjen PPMPLP, Depkes 

Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  menyebutkan,  diagnosis  demam  berdarah 

dengue  dapat  ditegakkan  jika  ditemukan  dua  kriteria  klinis  ditambah  adanya  penurunan 

kadar trombosit (kurang dari 100.000 per mili liter) serta peningkatan hematokrit 20 persen. 

Kriteria  klinik  itu  adalah  demam mendadak,  tinggi,  dan  berlangsung  2‐7  hari  dan  timbul 

gejala pendarahan berupa bintik merah di bawah kulit. Selain  itu  juga terjadi pembesaran 

hati dan renjatan. Penderita ada kalanya juga mengeluhkan badan lemah lesu, nyeri kepala, 

dan sakit di ulu hati. Penderita harus segera di bawa ke dokter. Selain  itu, penderita  juga 

harus segera diberi obat penurun panas dan minum air sebanyak‐banyaknya. 
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Tabel 2 
 Jumlah Penderita Demam Berdarah dan Meninggal Dunia 

Tahun  Penderita  Meninggal 
Dunia 

1990  22,807  812 
1991  21,120  578 
1992  17,620  509 
1993  17,418  418 
1994  18,783  471 
1995  35,102  885 
1996  45,548  1.234 
1997  31,784  705 
1998  72,133  1.414 
1999  21,134  422 
2000  33,443  472 
2001  45,688  492 
2002  40,377  484 
2003  50,131  743 
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Sumber: Ditjen PPMPLP, Depkes 

 

Bagi  lingkungannya  yang belum  terkena demam berdarah,  tetap diminta waspada 

dan mencegah pembiakan dengan membasmi sarang nyamuk. Langkah yang bisa dilakukan 

antara  lain adalah seminggu sekali menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, 

ember,  vas  bunga,  tempat minum  burung  dan  lainnya.  Tempat  air  yang  jarang  dikuras 

sebaiknya ditaburi bubuk abate 2‐3 bulan sekali, menutup rapat tempat penampungan air, 

dan mengubur semua barang bekas yang dapat menampung air hujan. 

Sumber: 

Kompas, 19 dan 26 Februari 2004 

 

 

 

 

 



A. Menjawab Pertanyaan 

 
Setelah membaca teks bacaan di atas,jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 
Kemudian, tukarkan jawabanmu dengan jawaban teman di sebelahmu untuk saling 
memeriksa! 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apa nama nyamuk penyebab penyakit 

demam berdarah? 
… 

2. Kapankah  rata‐rata angka bebas jentik 
tertinggi berdasarkan tabel 1? 

… 

3. Berapa rata‐rata angka bebas jentik 
terendah dan tertinggi berdasarkan 
tabel 1? 

… 

4. Apa kriteria klinis penyakit demam 
berdarah? 

… 

5. Berapakah jumlah penderita demam 
berdarah tertinggi dan terendah 
berdasarkan tabel 2? 

… 

6. Berapakah jumlah meninggal dunia 
tertinggi berdasarkan tabel 2? 

… 

7. Kapankah peristiwa itu terjadi?  … 
8. Apa langkah yang harus dilakukan bagi 

daerah yang belum terkena demam 
berdarah? 

… 

 
B. Menyusun Pertanyaan 

Susunlah pertanyaan berdasarkan jawaban yang telah disediakan di bawah ini!. Kemudian, 
tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu untuk saling menilai! 
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No.  Pertanyaan  Jawaban 
1.  …  di air jernih, sejuk dan gelap 
2.  …  tahun 1996 dengan rata‐rata 77,48 
3.  …  segera dibawa ke dokter, diberi obat 

penurun panas, dan diberi minum air 
sebanyak‐banyaknya. 

4.  …  tahun 1998 sebanyak 72.133 orang 
5.  …  segala macam tempat penampungan air 

seperti bak mandi, ban bekas, kaleng 
bekas, drum, talang, vas bunga, pot air 
berisi bunga teratai, lubang di pohon, 
tempat bunga di pemakaman, bahkan juga 
bangunan‐bangunan setengah jadi yang 
terbengkalai. 

 



C. Menuliskan Isi Tabel ke dalam Beberapa Kalimat 

1. Tuliskan kembali isi tabel 1 ke dalam beberapa kalimat! 

 
Isi Tabel 1 

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

 
2. Tuliskan kembali isi tabel 2 ke dalam beberapa kalimat! 

 
Isi Tabel 2 

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

 
 

D. Menulis Kesimpulan 

Buatlah kesimpulan teks bacaan di atas, kemudian bacakan kesimpulan yang kamu buat 

itu dengan suara keras agar didengar teman-teman lain. Kumudian, mintalah saran dan 

komentar dari teman-temanmu untuk memperbaiki kesimpulan yang kamu buat itu! 

Kesimpulan 
 

Kiat Mewaspadai Demam Berdarah 
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B. Mata Pelajaran Matematika 
SUDUT 

 
Mata Pelajaran  : Matematika SMP 
Kelas/ Semester      : VII / 2 
Kompetensi Dasar   : Melukis sudut 
 
KELAS/ 

SEM 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

DASAR 
GAGASAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN INDIKATOR 

7/2 Memahami 
hubungan garis 
dengan garis, 
garis dengan 
sudut, sudut 
dengan sudut, 
serta 
menentukan 
ukurannya 

Melukis sudut • Mengenal sudut siku-siku 
• Mengenal sudut lancip 
• Mengenal sudut tumpul 
• Menggambar sudut siku-

siku 
• Menggambar sudut lancip 
• Menggambar sudut tumpul 
• Menggambar sudut 

dengan besar tertentu 
dengan penggaris 

• Menggambar sembarang 
sudut dan temannya 
mengukur besarnya 

 Menggambar sudut tertentu 
dengan menggunakan 
penggaris 

 Menuliskan besaran sudut 
dari gambar yang ada 

 

  PPeennddaahhuulluuaann  

Titik dan garis merupakan unsur-unsur pokok yang membangun konsep-konsep dalam 

geometri bidang dan geometri ruang. Keterampilan dasar dalam melukis terutama yang 

berkaitan dengan garis dan sudut sangat bermanfaat dalam memahami konsep spasial 

(keruangan) yang banyak digunakan dalam teknik konstruksi. Misalnya: bangunan atau 

alat yang dibuat manusia dirancang dengan sudut tertentu. Penggaris segitiga, sudut 

antara jarum pendek dan jarum panjang, meja, kursi, pintu, atap rumah biasanya dibuat 

dengan sudut atau pojok sesuai kebutuhan. Titik sudut meja atau pintu biasanya tegak 

lurus, sedangkan atap rumah sudutnya lebih kecil. 

Para perancang di bidang konstruksi atau pembangunan gedung, jembatan, dan 

sebagainya harus memiliki keterampilan dalam melukis garis dan bentuk sudut. Untuk 

menggambar sudut dengan besar tertentu biasanya digunakan busur derajat, tetapi 

karena setiap alat ukur seperti busur memiliki batas ketelitian dan mata manusia juga 
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memiliki batas penglihatan, maka kita perlu memiliki keterampilan dalam melukis 

berbagai sudut tertentu 

 TTuujjuuaann    

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

• Menguasai dasar-dasar keterampilan melukis sudut dan oprasi alajabar yang 
berkaitan dengan pengukuran sudut 

• merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran agar peserta 
didik secara langsung terampil menggambar dan menamai sudut 

• merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran agar peserta 
didik secara langsung terampil mengukur besar sudut antara dua garis 
berpotongan dengan busur derajat 

• merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran jenis sudut 
berdasarkan besar sudut 

• merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran sudut 
berpelurus dan berpenyiku 

• merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran sifat sudut 
sebagai akibat dua garis berpotongan 

• merencanakan, merancang dan melaksanakan pembelajaran operasi aljabar 
yang berkaitan dengan pengukuran sudut 

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 Apa saja ciri atau cakupan tentang konsep garis dan sudut? 
 Apa saja contoh kegiatan pembelajaran garis dan sudut pendidikan dasar ? 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, namun peserta duduk berdasarkan kelompok 3 
– 5 orang. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Handout  Peserta 1: konsep-konsep garis dan sudut  
Handout Peserta 2:  Kegiatan-kegiatan belajar melukis garis dan sudut  
Video/foto hasil-hasil kegiatan belajar garis dan sudut 
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   WWaakkttuu  

Waktu yang digunakan untuk unit ini adalah 90 menit.  

 IICCTT  

 Proyektor LCD  
 Laptop atau personal computer untuk presentasi 
 Layar proyektor LCD 
  Fasilitator harus tetap siap dengan persiapan alternatif apabila peralatan yang 

diharapkan tidak tersedia.   
  

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 

 

 
 

 

 

 

PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann 

Introduction (5 menit)   

Connection 

30 menit 

 

Berurun 
gagasan 
tentang model 
belajar garis 
dan sudut 

Application 

50 menit 

Mengidentifika
si kegiatan 
dalam 
pembelajaran 
garis dan 

sudut 

Reflection 

5 menit 

 

Cek tujuan sesi 

Catat hal-hal yg 
membingungkan 

 

Extension 

 

Berlatih 
mengidentifika
si kegiatan 
belajar garis 
dan sudut 

 

Introduction 

5 menit 

 

Menjelaskan 
latar belakang 
dan tujuan sesi 

 

I 

(1) Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan menggunakan 
informasi dari bagian pendahuluan dan tujuan. 
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Connection (30 menit) 

Ungkap Pengalaman  

(1) Peserta menyimak tayangan video suatu kegiatan belajar melukis garis dan sudut 
atau foto/ilustrasi proses kegiatan belajar garis dan sudut; 

(2) Dengan tayangan foto/ilustrasi/video pembelajaran sebagai pemicu, peserta 
diminta mengungkapkan gagasan atau pengalamannya untuk menjawab 
pertanyaan: 
• Tuliskan kompetensi apa saja yang perlu dimiliki siswa dalam belajar garis dan 

sudut? 
• Tuliskan apa saja kriteria atau ciri-ciri kegiatan belajar yang harus dilakukan 

peserta didik  dalam belajar garis dan sudut? 
•  Mengapa ciri-ciri tersebut merupakan ciri pembelajaran yang diperlukan? 
• Tuliskan apa saja yang Saudara anggap masalah dalam proses pembelajaran 

garis dan sudut? 
Berilah tanda centang (√) pada masalah di luar guru. Manakah yang lebih 
banyak: masalah guru atau masalah di luar guru? Tanyakan kepada mereka apa 
artinya? 

• Ciri lulusan dengan kemampuan ilmu keruangan seperti apakah yang kita 
inginkan? 

• Untuk menghasilkan lulusan seperti itu, suasana proses belajar-mengajar (PBM) 
seperti apakah yang harus diciptakan? 

• Bagaimana ’potret’/gambaran PBM di skolah kita selama ini? 
 

(Beri peserta waktu beberapa menit untuk menjawab setiap pertanyaan) 
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1 

Catatan untuk Fasilitator  

 

• Biasanya masalah yang dituliskan lebih banyak masalah di luar 
guru, seperti kurang sumber belajar, tidak cukup waktu, dan 
kurikulum padat/guru banyak kerjaan. 
Ini dapat ditafsirkan bahwa sering kali yang ‘disalahkan’ adalah hal 
di luar guru, padahal yang di luar guru itu berada di luar kendali 
guru, artinya guru tidak bisa berbuat apa-apa. 

• Mengapa masalah yang digali? Karena bila guru tahu masalah 
mengajarnya, maka mereka sadar akan apa yang harus 
diperbaiki. Kita/guru akan tahu masalah PBM bila kita tahu PBM 
yang seharusnya seperti apa. (Rumus: Masalah = YG 
SEHARUSNYA – KEADAAN SEKARANG) 

C 

 



 

(3) Diskusi kelompok berpandu pada pertanyaan: 
• Komponen/unsur apa saja yang Saudara anggap sebagai cakupan dalam 

belajar garis dan sudut? 
(4) Fasilitator menayangkan power point komponen/unsur-unsur cakupan dalam 

belajar garis dan sudut. 
 

Application (50 menit) 

Kegiatan 1: Mengidentifikasi Kegiatan Belajar Aktif (  menit) 

A 

(1) Peserta mengidentifikasi berbagai kegiatan belajar yang merupakan kegiatan 
belajar melukis garis dan sudut serta aktifkan peserta didik(Gunakan handout ...). 
• Berbuat : Kegiatan belajar apa saja yang termasuk berbuat? 
• Mengamati : Kegiatan belajar apa saja yang termasuk mengamati? 
• Berinteraksi : Kegiatan apa saja yang perlu diciptakan agar siswa berinteraksi 

  satu sama lain? 

• Merefleksi : Kegiatan apa saja yang perlu diciptakan agar siswa melakukan 
  refleksi? 

Kegiatan 2: Bertukar Hasil Kerja (  menit) 

(1) Peserta saling bertukar hasil kerja dan saling memberikan komentar tertulis 
terutama menyoroti apakah kegiatan-kegiatan yang ditulis betul-betul mendorong 
siswa untuk berbuat, mengamati, berinteraksi, dan melakukan refleksi. 

 

Reflection (5 menit)  

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

R 

1. Apakah tujuan sesi ini sudah tercapai? 
2. Hal apa saja yang masih membingungkan? 
 

   Extension 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  bbeerrllaattiihh  tteerruuss  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeennddoorroonngg  ssiisswwaa  
uunnttuukk  bbeerrbbuuaatt,,  mmeennggaammaattii,,  bbeerriinntteerraakkssii,,  ddaann  mmeerreefflleekkssii..  

  

E 
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BBAAHHAANN  BBAACCAAAANN  UUNNTTUUKK  PPEESSEERRTTAA  

DASAR-DASAR KEGIATAN BELAJAR AKTIF SISWA PADA PEMBELAJARAN 
MELUKIS GARIS DAN SUDUT. 

Kegiatan 1. 
• Tiap siswa membuat satu garis lurus , (apa yang terjadi ?) 

m    • D

A  •      P 
C  • 

n        • B

gambar‐1, sudut antara dua garis

• Buat satu garis lagi yang berpotongan 
 
 
 
 
 
 
 

• Siswa menuliskan nama-nama sudut yang terbentuk (misal APC, CPB,....) 
 
Kegiatan 2. 

• Siswa berkelompok 3-4 orang membuat 2 potongan garis sembarang (beberapa 
buah) dan memberi tanda dengan huruf-huruf seperti kegiatan 1, di selembar 
kertas 

 
 
 
 
 

• Buat beberapa lagi dan coba ukur sudut-sudutnya dengan menggunakan busur 
derajat 

• Tuliskan besaran-besaran sudutnya. 
• Tuliskan nama sudut-sudutnya, jika besar dari 90 derajat ditulis sudut tumpul, 

dan jika kecil dari 90 derajat ditulis sudut lancip. 
• Presentasikan hasilnya 

 
Kegiatan 3. 

• Siswa secara individu membuat bermacam-macam  garis yang berpotongan 
membentuk sudut dan membuat bermacam-macam sudut di selembar kertas 

•  
 
 
 
 
 

• Siswa saling bertukar kertas dan mengukur sudut yang dibuat oleh temannya 
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• Siswa saling mengoreksi hasil temannya. 

 



 
Kegiatan 4. 

• Siswa mendengarkan penguatan tentang garis dan sudut 
• Siswa memajangkan  hasil kerjaan individunya di papan pajangan 
• Siswa menuliskan hasil refleksi kegiatan ini. 

 
Penilaian. 

1. Buatlah sudut- sudut lancip 30°, 40º, 75° 
2. Buatlah sudut-sudut tumpul 110º, 135º, 160º 
3. Buatlah sudut-sudut 90º, 190º, 238º, 355º 

 

m    • D

A  •      P 
C  • 

n        • B

gambar‐1, sudut antara dua garis

CAKUPAN DAN PEMAHAMAN KONSEP TENTANG PEMBELAJARAN MELUKIS 
GARIS DAN SUDUT. 

  A.  Mengenal garis dan sudut 
Sudut antara dua garis akan terjadi jika kedua garis tersebut berpotongan pada 
suatu titik. Yang dimaksud dengan garis disini adalah garis lurus. 

 
                                                          
                                                     
                                            
                              
                                      
                                                                  
 
   

Dua segmen garis AB  ( namai garis m ), dan garis CD (namai n). Kedua  garis 
ini berpotongan di titik P, maka DPB dan sudut APC merupakan sudut terkecil 
yang dibentuk oleh perpotongan dua garis AB dan CD.  
Sudut DPB atau sering disebut sebagai sudut P saja dilambangkan sebagai ∠ P 
(baca sudut P).  
PD dan PB disebut sebagai kaki sudut DPB,  sedangkan AP an CP adalah kaki 
sudut APC. 

  Besar sudut (satuan sudut) dinyatakan dalam derajat. 
  Besar sudut p derajat ditulis sebagai p0. 

 
Kedudukan dua garis 

Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak  pernah 
berpotongan dimanapun

1. Garis sejajar  
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k                          m

 
Gambar‐2: dua garis sejajar 
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Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut sejajar dan menjadi satu 

2. Garis berimpit 
 
 

n

m                                                                                        

gambar‐3: garis m dan n saling berimpit.

  
 

 

 
                                          
 
         
  
3. Garis bersilangan 

dua garis dikatakan bersilanganjika  tidak berpotongan dan kedua garis terletak 
pada bidang yang berbeda 

 
Latihan-1: 
 1.  berapa banyak sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan? 
 2.  berapa banyak sudut yang dibentuk oleh tiga segmen garis ? 

3.  berapa banyak sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang ? 
4.  kemiringan tebing sebuah tanah adalah 45 derajat. Bagaimana anda dapat 

jelaskan hal tersebut, bagaimana cara mengukurnya? 
5.  sebutkan dalam kehidupan sehari hari, sudut  anda temui disekeliling kita. 

 
B.  BESAR SUDUT 

Untuk mengukur besar sudut gunakanlah busur derajat.  
Langkah-langkah mengukur besar sudut: 
• tempatkan salah satu kaki susut berimpit dengan garis sekala nol derajat (00) 
• amatilah kaki sudut yang lain, berimpit dengan sekala busur yang mana kaki 

ini jatuh 
• bacalah sekala busur derajat dimana kaki sudut yang lain tersebut berimpit. 

       Untuk mengenal jenis sudut berdasarkan besarnya, dapat kita mengamati dari 
benda di sekeling kita. Misalnya penggaris, kertas, lipatan kertas dan sebagainya.  
Berdasarkan besar kecilnya sudut , suatu sudut dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: 

a. sudut lurus adalah sudut yang besarnya 1800, sudut ini terbentuk jika dua 
garis membentuk garis lurus yang berlawanan arah 

b. sudut siku adalah sudut yang besarnya 900,  kedua garis membentuk  tegak 
lurus satu sama lain 

 c. sudut tumpul, adalah sudut yang besarnya antara 900  dan 1800. 
 d. sudut lancip, adalah sudut yang besarnya antara 00 dan 900    

e. sudut 00 terbentuk jika dua garis saling berimpit (dua garis searah) 
f. sudut 3600, adalah sudut satu putaran penuh 



• A
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P               B

gambar‐4b: sudut siku APB 

• A 

•                   • 

P B

900 < ∠  < 180P 0 

Gambar‐4c  sudut tumpul 

P            A                 B 
• • •

Gambar‐4e: sudut 00(∠ APB = 00)                                                                           

jenis sudut tersebut dapat ditunjukkan oleh gambar berikut: 
 
                                                                         
 
                                                                                                                                                       
                                                          

                                                                                   
 
                 
               
  
 
        
 
   
 
 
  
     

  
       

Contoh-1:  
            Besar sudut yang dibentuk satu putaran penuh adalah 3600.tentukan sudut 

terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam: 
a. saat menunjukkan pukul 3.00  
b. saat menunjukkan pukul 9.00 
c. saat menunjukkan pukul 5.00 

  Jawab: 

  Sudut antar jam ke jam yang lain adalah 0
0

30
12

360
=  

 
 
 
 
Jadi : 

 a.   
sudut yang dibentuk pada saat pukul 3.00 adalah 900. 

b.   sudut yang dibentuk pada saat pukul 9.00 adalah 900 atau 2700 jika 
diambil yang besar. 

 c.   saat pukul 5.00 besar sudutnya adalah 1500. 
 
      Latihan-2: 

1.   Dengan menggunakan penggaris dan busur derajat gambarkan sudut dan 
kemudian berilah nama sudut untuk besar sudut 300, 450, 670 dan 1550. 

2.  Dimanakah banyak kita temukan di sekeliling kita sudut yang besarnya 900? 

A                P                 B 
• • •

Gambar‐4a : sudut APB = 1800

• C

P                          D
•

00<∠P< 900

gambar‐4d  sudut lancip•               •                 • 

gambar‐4f : sudut 3600 (satu putaran) 

(∠ KPL >3600)

 



300 

700                     450

A     B

3.  Dengan cara mengukur, berapakah besar sudut antara porok sepeda dan 
garis datar (lantai datar). 

4. Sebuah garis berbentuk zig-zag seperti berikut (diambil sudut lancipnya). 
Dibaca dari kiri ke kanan, garis pertama dengan kedua 300, garis kedua 
dengan keriga 700, garis ketiga dengan keempat 450: 

 
 
 
 
 

Tentukan besar sudut antara garis pertama dengan keempat 
5.  Gambarkan sebuah sudut , kemudian bentuklah sudut lain yang besarnya tiga 

kali lebih besar dari yang diketahui.    
      
C.  Sudut Berpelurus dan Berpenyiku 

Yang dimaksud sudut berpelurus adalah sudut yang membentuk sudut lurus 
(1800) terhadap sudut yang diketahui. 
Sudut berpenyiku adalah sudut yang membentuk sudut siku (900) terhadap sudut 
yang diketahui. 

    
Contoh-2: 
 
i.                                         
 
          
 
                                        
  ∠ A dan ∠ B membentuk sudut lurus/garis lurus atau ∠ A+∠ B = 1800

  dikatakan ∠ A dan ∠ B saling berpelurus sehingga:   
∠ A merupakan pelurus ∠ B atau 
∠ B  merupakan pelurus ∠ A 

  
 

ii.  
                                      
                                          
     
                                          
  ∠ P+∠ Q = 900 , maka dikatakan: 

∠ P dan ∠ Q saling berpenyiku, sehingga: 
∠ P merupakan penyiku ∠ Q atau  
∠ Q  penyiku  ∠ P. 

    Contoh-3: 
i. Jumlah dua sudut A dan sudut B adalah 900. Jika sudut A = 380,  berapakah besar 

sudut B agar kedua sudut saling berpenyiku? 

P  Q 
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•   A                            •  Q
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  3        4 
O       1

2 

P •                                        •  B

gambar‐5: sudut‐sudut bertolak 
                  belakang 

ii. Sudut P adalah 95 derajat. Berapakah besar sudut Q agar kedua sudut saling 
berpelurus? 

  Jawab: 
i. Diketahui : ∠ A=380  dan  ∠ A + ∠ B = 900

 ditanyakan : besar ∠ B agar kedua sudut saling berpenyiku? 
agar saling berpenyiku maka ∠ B = 900 - ∠ A =  900 -380 = 520  

ii. ∠ P = 1800 - ∠ A =  1800 - 950 = 850  
 
Latihan-3: 

1. Dua sudut saling berpelurus. Jika besar salah satu sudutnya adalah 1450, 
tentukan besar sudut yang lain. 

2. Sudut A dan sudut B saling berpelurus. Jika sudut A adalah sudut tumpul, 
tunjukkan bahwa sudut B lancip, begitu juga sebaliknya. 

3. Sudut P dan sudut Q saling berpelurus, Jika sudut P sudut siku, tunjukkan bahwa 
sudut Q adalah sudut siku. 

4. Dua sudut saling berpenyiku. Jika salah satu sudut besarnya 230, tentukan besar 
sudut yang lain. 

5. Sudut K dan sudut L saling berpenyiku. Sudut L dan sudut M saling berpenyiku. 
Tunjukkan bahwa sudut KLM adalah sudut tumpul.  

 
D.  Sudut Bertolak Belakang 
     Untuk memahami hal-hal diatas perhatikan percobaan berikut: 

Percobaan: 
-  Ikatkan  benang pertama pada ujung paku A dan B di papan, sehingga benang 

tersebut berimpit di papan dan cukup tegang.  Ikatkan  benang kedua pada ujung 
paku P dan Q di papan kondisi seperti benang pertama, sedemikian sehingga AB 
dan PQ berpotongan di  titik O.  maka kedua benang akan tergambar seperti 
berikut. 

 
 
                            
                                                
                                              
                                                  
                                                                       
                                  
     
- Ukurlah besar keempat sudut dengan menggunakan busur derajat pada 

perpotongan benang tersebut yaitu:    
∠ AOQ ( atau sudut O2) ;  ∠ QOB ( atau sudut O1)  

                            ∠ BOP ( atau sudut O4) ;  dan ∠ AOP (atau sudut O3) 
-     Ambillah kesimpulan dengan hasil pengukuran pada tugas-nomor 2. 

Besar sudut bertolak belakang adalah sama besar. 
Dari gambar-9:    ∠AOQ =∠POB  (bertolak belakang) 

∠AOP = ∠QOB  ( bertolak belakang) 
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   Contoh-4: 
 Dua garis k dan l berpotongan di titik K. Jika besar salah satu sudut  

adalah 650, hitung besar sudut yang lain.  
  Jawab: 
 
 
 
 
 
 
 misal sudut K1 = 650   (diketahui) 
 maka:    ∠ K1 = ∠ K3 = 650  (bertolak belakang) 
   ∠ K1 + ∠ K2 = 1800 (berpelurus)  maka: ∠ K2 = 1800 – 650 = 1150  
 karena ∠ K2=∠ K4 (bertolak belakang) maka ∠ K4 = 1150

      
Latihan-4: 
     1. Dua sudut saling bertolak belakang, jika salah satu besar sudutnya adalah 700, 

tentukan sudut yang lain. 
     2. Dua sudut besarnya sama. Dengan menggunakan gambar, tunjukkan bahwa 

kedua sudut tersebut belum tentu bertolak belakang. 
     3. Sudut A dan sudut B saling bertolak belakang. Sudut B dan sudut P saling 

berpelurus. Tunjukkan bahwa ada sudut lain, misal sudut Q yang saling 
berpelurus dengan sudut B dan besarnya sama dengan sudut P.  

     4.  dari gambar berikut: 
 
 
                               
 
 
 
 
                                       
 - sebutkan sudut-sudut yang saling bertolak belakang 
     5.  Gambarkan delapan penjuru. Dari 8 penjuru mata angin: timur, barat, utara, 

selatan, tenggara, barat  daya, barat laut, dan timur laut; sebutkan arah yang 
saling bertolak belakang. 

 
E.   Garis Sejajar Dipotong Garis Ketiga                 
 
                     
                                                                             
                                                                          
                                          

                        
              
 

k
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R
gambar‐6 : dua garis sejajar dipotong garis ketiga
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k
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Dengan cara mengukur besar sudut secara manual (dengan busur derajat), 
        dapat ditunjukkan bahwa: 
 a. Sudut-sudut bertolak belakang sama besar: 
    ∠P1 = ∠P3 ; ∠P2 = ∠P4 ; ∠ R1 = ∠R3 ; ∠ R2 = ∠R4 
 b. sudut-sudut dalam berseberangan sama besar: 
      ∠P3 = ∠R3  ;  ∠P4 =∠ R2  
 c.   sudut-sudut  luar berseberangan sama besar: 
      ∠P1 = ∠R3  ;  ∠P2 =∠ R4 
 d.  sudut-sudut sehadap sama besar: 
      ∠P2 = ∠R2  ;  ∠P3 =∠ R3 ; ∠P1 = ∠R1  ;  ∠P4 =∠ R4 
 
  Contoh-5: 

Dua garis sejajar a dan b dipotong oleh garis k di titik P dan Q, sehingga 
membentuk  sudut 125 derajat terhadap garis a, sebagaimana gambar dibawah 
ini. 

     
                                                      
                          
                                                 
 
                                                               
       
                                                                  

 
 
Hitunglah besar sudut: 

  a. A1 , A2 , dan A3
  b. B1, B2 , B3 dan B4
    jawab:: 
 Diketahui  a dan b sejajar, ∠ A4 = 1250  (diketahui berpotongan) 
 a.  A1 adalah pelurus sudut A4, maka ∠ A1 = 1800 – 1250  =  550 

      ∠ A2 = ∠ A4 = 1250  (bertolak belakang) 
      ∠ A3 =∠ A1 = 550  (bertolak belakang) 
 b.   ∠ B4 = ∠ A4 = 1250  (sehadap) 
       ∠ B2 = ∠ B4 = 1250  (bertolak belakang) 
       ∠ B1 = ∠ A1 = 550  (sehadap) 
       ∠ B3 = ∠ B1 = 550  (bertolak belakang) 
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  Latihan-5: 
   1. Diketahui dua garis tidak sejajar  k dan l. Garis g adalah garis yang memotong 

kedua garis yang diketahui k dan l. Sebutkan sudut-sudut yang besarnya sama. 
  2. Tiga buah garis sejajar, garis keempat memotong ketiga garis tersebut. Sebutkan 

sudut-sudut yang sama besarnya. 
  3.  Amatilah benda berbentuk kubus. Sebutkan garis-garis yang: 
   a. saling sejajar 
   b. saling berpotongan 
   c. saling bersilangan 
   4.  Amatilah ruang di kelas anda. Tunjukkanlah,  

  a. garis garis yang saling bersilangan 
   b. garis yang saling sejajar 
   c. garis yang saling berpotongan 
   5.  Dua benda berbentuk persegi panjang. Kemudian kedua benda tersebut 

diimpitkan dengan berbagai posisi. Sebutkan garis-garis yang saling berimpit. 
 
Evaluasi VI 
Petunjuk: 
- soal-soal evaluasi ini dipakai sebagai alat pengukuran kemampuan belajar 
- selesaikan soal-soal berikut sampai anda merasa yakin benar antara jawaban akhir 

dan prosesnya, karena proses sangat penting pengerjaan sangat penting sebagai 
indikator apakah anda menguasai materi setiap langkah tersebut. Lebih-lebih soal 
dibawah ini adalah uraian yang berarti anda setidaknya dituntut memahami konsep 
matematika. 

 
SOAL: 
1. Diketahui tiga buah sudut sebagaimana pada gambar dibawah ini, dengan besar 

sudut :  ∠QAP = ∠A= 800  ;  ∠LBK =∠B =1350  ;   ∠WCK= ∠C = 900. 
 
 
 
 
    

Pertanyaan: 
a. jika kaki sudut AP dab BK diimpitkan sehingga titik A dan B berimpit, hitunglah 

besar sudut QAL 
b. jika titik A dan B berimpit sedemikian sehingga ∠KBQ membentuk sudut 250, 

hitunglah besar sudut QAP 
c. jika kaki sudut AP dan CV berimpit sehingga titik A dan C berimpit, hitunglah 

penyiku sudut QAW 

Q                        L                                                                 W

A                            P                          B                      K                        C                V
800 

1350
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2.   Perhatikan gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. hitunglah sudut terbesar yang dibentuk antara garis AB dan GF 
 b. hitunglah sudut terkecil yang dubentuk garis BC dan EF 
 
3.  Dua garis sejajar m dan n dipotong oleh garis k seperti gambar berikut ini 
 
                                                             
                                                                                   
 
                                  

                          
 

Titik P dan Q adalah titik potong garis m dan n dengan garis  k. Jika sudut Q2 = 
450, hitunglah: 

 a.  besar sudut  Q3
 b.  besar sudut  P4

c.  besar sudut P3. 
4.   Dua garis m dan garis n  dipotong oleh garis ketiga seperti dibawah ini: 
 
 
 

garis a dan b tidak saling sejajar, garis  k 
memotong kedua garis. 
 a. sebutkan sudut yang sama besar 
 b. sebutkan sudut yang saling berpelurus 

c. apakah sudut luar berseberangan, 
sehadap, dalam berseberangan sama 
besar? 

5.  Amatilah benda kubus: 
 a. berapa banyak garis yang saling sejajar 
 b. berapa banyak garis yang saling bersilangan 
6. Dua sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Sudut  B dan sudut C saling berpelurus. 

Jika besar sudut  C dua kali sudut B, hitunglah besar sudut A, B dan C. 
7.  Sebuah mobil berjalan zig-zag. Mula-mula berjalan lurus, kemudian berbelok kanan 

membentuk sudut 1000, dengan lintasan pertama, kemudian jalan lagi dan berbelok 

k 

b

4R           2

     1 

      a                              2 1     P
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kekiri membentuk sudut 1200 dengan lintasan kedua. Tentukan besar sudut antara 
lintasan pertama/mula dengan lintasan ketiga. 

8.   Dari 8 penjuru mata angin (ambillah sudut terkecil), berapakah besar sudut: 
 a. antara arah tenggara dengan barat daya ? 
 b. antara arah timur laut dengan utara ? 
 c.  antara utara dengan tenggara ? 
 d. antara timur dengan barat laut ? 
             e. utara dengan selatan 
9.   Dua mobil bergerak dengan arah berlawanan. Mobil pertama ke timur dan mobil 

kedua ke barat. Setelah beberapa saat kedua mobil berbelok lurus dengan arah 
yang saling berlawanan, mobil I ke Selatan, mobil II ke Utara. Beberapa saat 
kemudian keduanya berbelok tegak lurus dengan arah yang berlawanan lagi. 
Tentukan sudut yang dibentuk oleh lintasan ketiga dua mobil tersebut. 

10. Sepotong kue berbentuk lingkaran akan dibagi menjadi 16 sama besar. Untuk itu 
seorang ibu memotong nya selalu melewati tengah-tengah (pusat) lingkaran kue. 
Berapakah sudut yang terbentuk pada setiap ujung  potongan kue tersebut? 

 
MELUKIS GARIS DAN SUDUT 
Membagi sudut menjadi dua sama besar 
 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar di atas sudut O akan dibagi dua sama besar. Dengan bantuan jangka, 
buatlah lingkaran dengan pusat O sehingga lingkaran memotong kaki-kaki sudut di D 
dan E. Dengan jari-jari sama, buatlah dua lingkaran dengan pusat di D dan E sehingga 
kedua berpotongan di A. Garis OA merupakan garis yang membagi sudut O menjadi 
dua bagian yang sama. 
Kegiatan. 
Pada gambar di atas, bangun apa yang dibentuk oleh segi empat ODAE? Berikan 

alasan. 
Dengan menggunakan kesebangunan segitiga ODA dan segitiga OEA, tunjukkan 

bahwa sudut AOD = AOE 
 
 
 
 

O 

 



Melukis sudut 300 dan kelipatannya 
Segitiga sama sisi meruiliki sudut-sudut yang sama, yaitu sebesar sebesar 600. Kita 
bisa menggunakan bantuan segitiga sama sisi untuk membuat sudut sebesar 600, 
sebagai berikut. 

Buatlah sebuah lingkaran. Buat lingkaran yang sama dengan 
pusat pada sisi lingkaran pertama. Tandai pusatnya dengan 
titik C dan B. Salah satu titik potong kedua lingkaran adalah 
titik A. 

 
Sudut-sudut yang dibentuk, yaitu sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB adalah sama 
yaitu sebesar 600. Untuk melukis sudut 300 bisa dibuat dengan membagi sudut 600 
menjadi dua bagian yang sama. 

 
Kegiatan. 
Pada gambar di atas, apa nama segitiga yang dibentuk? Berikan alasan. 
Tunjukkan bahwa sudut-sudut segitiga adalah 600. 
Lukislah sebuah sudut sebesar 300. 
Lukislah sudut sebesar 900 dan 450. 
Sudut 1500 bisa diperoleh dari 900 + 600. Lukislah sudut sebesar 1500. 
Lukislah sudut sebesar 1800, 2700 dan 3600. 

 
MENGENAL DAN MELUKIS GARIS 

Seringkali, kita perlu menggambar atau melukis dengan panjang tertentu, atau 
membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Dengan menggunakan 
penggaris, kita bisa menentukan panjang garis atau menentukan panjang bagian-
bagian dari sebuah garis. Cara lain untuk membagi garis adalah dengan bantuan 
jangka, seperti contoh berikut. 

Garis AB ingin dibagi menjadi dua bagian yang sama. Buatlah 
dua lingkaran berjari-jari AB dengan pusat di A dan B. Dari 
kedua titik potong lingkaran, hubungkan dengan garis 
sehingga memotong AB tepat di tengah. 
 
Cara yang sama bisa digunakan untuk memotong garis AB 
menjadi 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, 16 bagian, … 
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Kegiatan. 
Sudut apa yang dibentuk oleh garis AB dengan garis hubung titik potong kedua 

lingkaran pada gambar di atas? Berikan alasan. 
Diskusikan bagaimana membagi garis menjadi 3 bagian yang sama dengan bantuan 

jangka. 
 
Bagaimana kedudukan antar garis? Garis-garis dapat sejajar seperti pada jajaran pagar 
atau marka jalan, berpotongan dengan sudut tertentu seperti pada rangka besi, 
bangunan atau tower listrik, atau bersilangan. 

Garis p dan q dikatakan sejajar apabila jarak 
tegak lurus setiap titik pada kedua garis 
selalu tetap. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Garis a dan b berpotongan. Sedangkan, garis l dan m bersilangan pada bidang V. 
Kegiatan. 

q 

p 

a 

b 

a. Diskusikan apakah bisa dikatakan bahwa dua garis sejajar berpotongan di titik 
tak hingga. Berikan alasan 

b. Apakah dua garis yang sejajar selalu satu bidang datar? Berikan alasan. 
c. Apakah dua garis yang berpotongan selalu satu bidang datar? Berikan alasan. 
d. Apakah dua garis bersilangan dapat terletak pada satu bidang datar? Berikan 

alasan. 
e. Mungkinkah dari sebuah titik di luar garis bisa dibuat lebih dari satu garis yang 

sejajar garis tersebut? Berikan alasan. 
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C. Mata Pelajaran Ilmun Pengetahuan Alam 
 

SUHU, KALOR, DAN PEMISAHAN CAMPURAN 
 
Mata pelajaran  : IPA 
Kelas / Semester  : VII / 1 
Kompetensi Dasar :  

1. Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya 
2. Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat 

dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

3. Melakukan pemisahan campuran dengan berbagi cara 
berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia 

  
 

SUHU, KALOR, DAN PENYULINGAN (DESTILASI) 
 

  PPeennddaahhuulluuaann  

“Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 
yang 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” (Permen Diknas Nomor 41, tahun 2007: Standar 
Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). 

Sejalan dengan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Temu 
Nasional di Jakarta, 29 Oktober 2009, mengatakan: “Saya minta Menteri Pendidikan 
Nasional untuk mengubah metodologi belajar-mengajar yang ada selama ini. Sejak 
taman kanak-kanak hingga sekolah menengah jangan hanya gurunya yang aktif , tetapi 
harus mampu membuat siswanya juga aktif”  

Bagaimana dengan pembelajaran IPA di sekolah saat ini? Apapun adanya, 
tujuan dari penulisan ini adalah untuk membantu peserta mengembangkan 
kemampuan dalam melatih para guru dalam proses belajar mengajar IPA sesuai 
dengan pernyataan permen Diknas dan pernyataan presiden di atas. 

Ruang lingkup materi IPA dalam tulisan ini terdiri atas kalor, suhu, kegunaan 
thermometer, campuran, dan berbagai cara memisahkan campuran seperti 
penyulingan, penyaringan, penguapan, dan sublimasi. Peserta diharapkan dapat 
mengembangkan sendiri selain yang ada dalam tulisan ini. 
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Tulisan ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama tentang strategi kegiatan, 
bagian kedua tentang bahan ajar yang relevan dengan sesi pertama. Strategi kegiatan 
terdiri dari pendahuluan, pengaitan pengetahuan peserta dengan pengetahuan 
sebelumnya, praktek pembelajaran berupa diskusi, praktikum, Tanya jawab, refleksi 
untuk renyngan peserta dan pengajar, serta perluasan wawasan peserta dengan 
berbagai cara. Bahan ajar terdiri atas pengertian kalor, suhu, kegunaan termometer 
dan hubungannya, pengertian campuran dan berbagai cara pemisahannya. 

    TTuujjuuaann    

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

o Menjelaskan pengertian dan fungsi suhu 
o Menggunakan termometer dengan tepat 
o Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat 
o Memahami teknik pemisahan campuran melalui destilasi. 
  

PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 Apa hubungan kalor, suhu, termometer, dan perubahan wujud zat? 
 Bagaimana cara memisahkan suatu campuran melalui penyulingan 

(destilasi)? 
 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, kelompok kecil, dan pada sesi akhir 
individual. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Handout 1 : Termometer, Suhu, Kalor, Penyulingan (Destilasi)  
Handout 2 : Campuran Dan Cara Pemisahannya  

• Penyaringan (Filtrasi) 
• Penguapan (Evaporasi) 
• Sublimasi 
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   WWaakkttuu  

Waktu yang digunakan untuk unit ini adalah 90 menit. 

 IICCTT  

o Proyektor LCD  
o Laptop atau personal computer untuk presentasi 
o Layar proyektor LCD 
oo  Fasilitator harus tetap siap dengan persiapan alternatif apabila peralatan 

yang diharapkan tidak tersedia.   
  

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Application 
(Praktek) 
 

50 menit 

Berdiskusi dan 
Melakukan 
percobaan 
penyulingan 

 

 

Bu
 

Introduction
(Pembukaan) 
 

5 menit 

Menjelaskan 
latar belakang 
dan tujuan sesi
(destilasi) 
 

  

ku IIIB– Peta Kompete
Connection 
(Pengaitan) 
 

30 menit 

Berurun 
gagasan 
tentang suhu, 
kalor, 
termometer, 
penyulingan  
nsi  dan  Bahan Ajar SMP 
Reflection 
(Refleksi) 
 

5 menit 

Cek tujuan sesi 

Catat hal-hal yg 
membingungkan 
Extension 
(Perluasan) 
 

Berlatih 
mengidentifika
si model lain 
dan kegunaan 
penyulingan..  
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   Perincian Langkah‐langkah Kegiatan 

  Introduction (5 menit)   

Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan 
menggunakan informasi dari bagian pendahuluan dan tujuan. 
 

  Connection (30 menit) 

Ungkap Pengalaman  

Peserta menyimak tayangan video suatu pembelajaran atau seorang 
peserta mengajar tentang penggunaan termometer pada air yang sedang 
dipanaskan. 
Dengan tayangan video atau tampilan seorang peserta yang praktek 
mengajar, peserta diminta mengungkapkan gagasan atau pengalamannya 
untuk menjawab pertanyaan: 
 

C 

• Tahukah anda fungsi thermometer, untuk apa saja?  
• Dapatkah kalian menggunakan termometer? 
• Mengapa isi termometer umumnya menggunakan alcohol atau air raksa? 
• Cara pemisahan apa yang sudah anda kenal? 
• Bagaimana tahapan penyulingan air? 

(Beri waktu peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut yang 
berkaitan  dengan pengetahuan sebelumnya) 

          

 

 

 

Catatan untuk Fasilitator  

• Mengapa masalah yang digali? Karena bila guru tahu masalah 
mengajarnya, maka mereka sadar akan apa yang harus 
diperbaiki. Kita/guru akan tahu masalah PBM bila kita tahu PBM 
yang seharusnya seperti apa. (Rumus: Masalah = YG 
SEHARUSNYA – KEADAAN SEKARANG) 

 

 

(5) Diskusi kelompok berpandu pada pertanyaan di atas 
(6) Fasilitator menayangkan gambar peralatan penyulingan (destilasi). 
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 Application (50 menit) 

 

Kegiatan 1: Berdiskusi  (  menit) 
Peserta berdiskusi tentang suhu, termometer, kalor, pemisahan campuran. 
dengan acuan pertanyaan: 

A 

• Bagaimana cara menggunakan termometer pada air yang sedang 
dipanaskan? 

• Mengapa isi termometer umumnya menggunakan alcohol atau air raksa? 
• Apa yang dimaksud dengan kalor?  
• Apa pengaruh kalor terhadap suhu? 
• Apa hubungan antara kalor dengan perubahan wujud benda? 
• Apa jenis termometer yang biasanya digunakan untuk mengukur 

banyaknya kalor? 

Buku IIIB– Peta Kompetensi  dan  Bahan Ajar SMP   66 

• Mengapa pada skala termometer Kelvin, titik beku air tidak nol, tetapi 
bernilai 273°K? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kegiatan 2:  

Praktikum Penyulingan Air (Destilasi) 
Pertanyaan dan tugas: 
• Jelaskan pengertian proses destilasi 
• Bagaimana cara pengerjaan proses destilasi 
• Apa kegunaan proses destilasi dalam kehidupan? 
• Mengapa posisi termometer seperti gambar di bawah? 
• Berapa suhu air pada saat air mulai mendidih?  
• Perhatikan gambar di bawah. Apa saja alat yang diperlukan? 
• Apa kegunaan proses destilasi dalam kehidupan? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Gambar 1. Peralatan penyulingan (destilasi) 
 

Tahapan pemasangan alat destilasi 
• Rangkailah set peralatan seperti gambar di atas. Perhatikan posisi 

thermometer; harus pas di pertigaan labu distilasi. 
• Masukan campuran cairan (air the , air lumpur, dsb) yang mau 

didestilasi ke labu destilasi. 
• Pasang alat pendingin liebig atau kondensor, nyalakan aliran airnya. 

Gunanya untuk proses pengembunan uap yang mengalir dari labu 
destilasi. 

• Nyalakan lampu spiritus. 
• Untuk cairan bukan air, perhatikan, berapa titik didih cairan yang akan 

dipisahkan.  
• Atur besar api. 
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• Air murni atau distilat ditampung dalam gelas kimia.. 

 



Kegiatan 3 

Mencatat data, menganalisis, menyimpulkan, menyusun laporan. 
Catat data hasil pengamatan, juga proses yang terjadi. 
Catat suhu air dalam rentang waktu. 
Bandingkan warna air hasil destilasi dengan warna sebelum didestilasi 
Zat apa yang mengalir dari labu destilasi? 
Mengapa perlu pendingin? 
Berdasarkan percobaan ini, apa yang dapat disimpulkan? 
Bagaimana proses siklus air hujan? Proses apa yang terjadi? 
Apa saja contoh penggunaan proses destilasi? 
Perhatikan gambar berikut tentang minyak bumi. Informasi apa yang anda 
dapatkan? Jelaskan 
(Tambahkan ide anda, jika ada) …………………………… 
….………..……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Susunlah laporan yang mencakup: judul, ringkasan teori, alat dan bahan, 
prosedur, hasil pengamatan, analisis dan diskusi; kesimpulan serta 
jawaban pertanyaan di atas. 
 

 
 Gb. 2. Salahsatu penggunaan destilasi bertingkat pada 
penyulingan minyak bumi 
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Reflection (5 menit)  

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

R 

1. Apakah tujuan sesi ini sudah tercapai? 
2. Hal apa saja yang masih membingungkan? 

   Extension (Tugas, PR, bacaan lanjutan, penelitian, latihan, penilaian, dsb 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  bbeerrllaattiihh  tteerruuss  mmeennccaarrii  iiddee--iiddee  kkrreeaattiiff  tteennttaanngg  
ppeemmaannffaaaattaann  kkaalloorr,,  ssuuhhuu,,  ddaann  pprroosseess  ppeennyyuulliinnggaann  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann,,  
mmeellaalluuii  kkeerrjjaa  bbeerrppaassaannggaann  aattaauu  bbeerrkkeelloommppookk  ddeennggaann  tteemmaa  yyaanngg  
bbeerrllaaiinnaann..  

Penilaian Sikap 
Untuk menilai sikap peserta dapat digunakan sebagai berikut. 
 

E 

 Penilaian sikap (sebelum, selama, dan setelah kegiatan) (2) 
Nilai budaya dan karakter bangsa serta wirausaha didapat dari 
pengamatan guru terhadap siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. 
Contoh: 
  

Indicator budaya dan karakter bangsa/skor 
No Nama 

Siswa 1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 

1 Aam            
2            
3            
40            

 
Keterangan Indikator: 
 

1. Jujur 
2. Kerja kera 
3. Toleransi 
4. Rasa ingin tahu 
5. Komunikatif 
6. Menghargai prestasi 
7. Tanggung Jawab 
8. Peduli lingkungan 
9. Percaya diri 
10. Berorientasi tugas dan hasil 
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PPeessaann  UUttaammaa  

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

........................................................................................................... 
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CAMPURAN DAN CARA PEMISAHANNYA 
(Materi terlampir) 

 
 

  PPeennddaahhuulluuaann  

“Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 
mencapai KD yang 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” (Permen Diknas Nomor 41, tahun 2007: Standar Proses untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah). 

Sejalan dengan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Temu 
Nasional di Jakarta, 29 Oktober 2009, mengatakan: “Saya minta Menteri 
Pendidikan Nasional untuk mengubah metodologi belajar-mengajar yang ada 
selama ini. Sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah jangan hanya 
gurunya yang aktif , tetapi harus mampu membuat siswanya juga aktif”  

Bagaimana dengan pembelajaran IPA di sekolah saat ini? Apapun 
adanya, tujuan dari penulisan ini adalah untuk membantu peserta 
mengembangkan kemampuan dalam melatih para guru dalam proses belajar 
mengajar IPA sesuai dengan pernyataan permen Diknas dan pernyataan 
presiden di atas. 

Ruang lingkup materi IPA dalam tulisan ini terdiri atas campuran, cara 
pemisahan campuran melalui penyaringan, penguapan, dan sublimasi. Peserta 
diharapkan dapat mengembangkan sendiri selain yang ada dalam tulisan ini. 

Tulisan ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama tentang strategi 
kegiatan, bagian kedua tentang bahan ajar yang relevan dengan sesi pertama. 
Strategi kegiatan terdiri dari pendahuluan, pengaitan pengetahuan peserta 
dengan pengetahuan sebelumnya, praktek pembelajaran berupa diskusi, 
praktikum, tanya jawab, refleksi untuk renungan peserta dan pengajar, serta 
perluasan wawasan peserta dengan berbagai cara. Bahan ajar terdiri atas 
pengertian campuran, pemisahan campuran melalui penyaringan, penguapan, 
dan sublimasi. 
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    TTuujjuuaann    

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

• Memahami dasar pemisahan campuran dan teknik pemisahan campuran 
melalui penyaringan, penjernihan, penguapan dan sublimasi 

 
PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 Bagaimana cara memisahkan suatu campuran melalui proses 
penyaringan?  

 
 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, kelompok kecil, dan pada sesi akhir 
individual. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Handout 2 : Campuran Dan Cara Pemisahannya  
• Penyaringan (Filtrasi) 
• Penguapan (Evaporasi) 
• Sublimasi 

 

   WWaakkttuu  

Waktu yang digunakan untuk unit ini adalah 90 menit.  

 IICCTT  

o Proyektor LCD  
o Laptop atau personal computer untuk presentasi 
o Layar proyektor LCD 
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oo  Fasilitator harus tetap siap dengan persiapan alternatif apabila peralatan 
yang diharapkan tidak tersedia.   

  

 



  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 
 

 

 
 

Connection 
(Pengaitan) 
 

30 menit 

Berurun 
gagasan 
tentang 
campuran, 
pemisahan 
campuran., 

li   

Application 
(Praktek) 
 

50 menit 

Berdiskusi dan 
Melakukan 
percobaan 
penyaringan. 

Reflection 
(Refleksi) 
 

5 menit 

Cek tujuan sesi 

Catat hal-hal yg 
membingungkan 

 

Extension 
(Perluasan) 
 

Berlatih 
mengidentifika
si teknik 
penyaringan 
lainnya.  

 

Introduction 
(Pembukaan) 
 

5 menit 

Menjelaskan 
latar belakang 
dan tujuan sesi 
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      PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

  Introduction (5 menit)   

Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan 
menggunakan informasi dari bagian pendahuluan dan tujuan. 
 

  Connection (30 menit) 

Ungkap Pengalaman  

Peserta menyimak tayangan video suatu pembelajaran atau seorang 
peserta mengajar tentang proses penyaringan air kotor.. 
Dengan tayangan video atau tampilan seorang peserta yang praktek 
mengajar, peserta diminta mengungkapkan gagasan atau pengalamannya 
untuk menjawab pertanyaan: 
 

C 

1. Apa kekuatan pengajar? 
2. Apa kelemahannya?  
3. Apa yang dimaksud dengan campuran? 
4. Apa kegunaan pemisahan suatu zat? 
5. Apa yang dimaksud dengan teknik pemisahan melalui penyaringa? 

Bagaimana caranya?  
6. Atas dasar apa pemisahan tersebut dilakukan? 
(Beri peserta waktu beberapa menit untuk menjawab setiap pertanyaan) 

           

 

 

 

Catatan untuk Fasilitator  

• Mengapa masalah yang digali? Karena bila guru tahu 
masalah mengajarnya, maka mereka sadar akan apa yang 
harus diperbaiki. Kita/guru akan tahu masalah PBM bila kita 
tahu PBM yang seharusnya seperti apa. (Rumus: Masalah = 
YG SEHARUSNYA – KEADAAN SEKARANG) 

 

Diskusi kelompok berpandu pada pertanyaan di atas 
Fasilitator menayangkan gambar peralatan penyaringan 
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 Application (50 menit) 
A 

 (Membaca, berdiskusi, praktikum, dsb) 

 
Kegiatan 1  
Mencari informasi dan Berdiskusi Tentang Konsep Campuran  dan Cara 
Pemisahannya. 

 
Pertanyaan untuk diskusi: 
7. Apa yang dimaksud dengan campuran? 
8. Apa kegunaan pemisahan suatu zat? 
9. Apa yang dimaksud dengan teknik pemisahan melalui penyaringan; 

Bagaimana caranya?  
10. Atas dasar apa pemisahan tersebut dilakukan? 

 
Kegiatan 2   
Diskusi tentang penyaringan (filtrasi) 

 
 Pertanyaan 
• Mengapa proses penyaringan menggunakan alat berpori? 
• Apa yang mendasari proses penyaringan? Jelaskan! 
• Apa perbedaan antara residu dan filtrate? 
• Bagaimana cara kerja vacuum cleaner? Jelaskan kegunaannya! 
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Kegiatan 3.c 
Melakukan percobaan pemisahan campuran melalui penyaringan.  

 
Tujuan : Menyaring zat padat dari cairan, misalnya kotoran dari air keruh 
Alat dan bahan yang diperlukan: 
(Tuliskan berdasarkan gambar di bawah, tambah sebagai bahan yang akan 
disaring, yaitu air keruh atau campuran zat cair dengan padatan lainnya) 

 

 
 

Gb  3. Berbagai peralatan yang diperlukan untuk proses penyaringan 
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Lakukan tahapan-tahapan: Perhatikan gambar di bawah. 
Dapatkah memprediksi, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk proses 
penyaringan? 
(Diskusikan langkah-langkahnya. Jika sudah ditulis, bandingkan dengan tulisan 
di bawah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gb. 4.a Berbagai bentuk corong penyaring. Gb 4b. menuangkan zat yang  
 
 

 
 
Gb. 4.c. Memasang vacuum cleaner                          Gb. 4.d. Mengangkat padatan 

yang tersaring 
 

 
 
Gb. 4.e  Residu (hasil saringan)            
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      Gb. 4.f Berbagai alat penyaring air 



(Bandingkan hasil diskusimu dengan tahapan percobaan di bawah ini)  
• Pilih bentuk corong yang cocok dengan bahan yang akan disaring 
• Pasang alat untuk penyaringan 
• Selipkan kertas saring yang telah dibasahi diatas saringan.. 
• Saringlah zat yang akan disaring, gunakan batang pengaduk pada saat 

menuangkan cairan pada corong saringan, agar tidak tumpah 
• Untuk mempercepat proses penyaringan, gunakan vacum cleaner. 
• Angkat padatan yang telah tersaring 
• Keringkan residunya (padatan hasil saringan), amati filtratnya (air saringan). 

 
Kegiatan 3.d. Melakukan kegiatan penyaringan air dengan cara lain. 
• Rangkai peralatan untuk menyaring air, misalnya seperti gambar di bawah.  
• Saringlah air dengan pelan-pelan. 
• Bandingkan air sebelum dan sesudah disaring. 
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Ada beberapa model rangkaian yang dapat digunakan, mulai dari rangkaian 
sederhana sampai yang rumit. Beberapa model rangkaian dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 

 

 
 
        Gb. 5 Rangkaian peralatan penyaringan air 

 
 

 

Berdasarkan ilustarasi gambar di
samping, tuliskan peralatan yang
digunakan untuk proses 
penyaringan air 
 

Peralatan yang 
diperlukan adalah…. 

• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
• ……………………. 
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Disamping rangkaian penyaring air di atas, ada beberapa model lainnya yang dapat 
digunakan, antara lain sebagai berikut. 
 

 
 
Gb 6.a Model rangkaian 1 tempat             Gb. 6 b. Model rangkaian dengan 
berbagai batu 

 
 
 

 
 

Gb 6. c. Model rangkaian penyaring air dengan beberapa drum dan pasir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beberapa bentuk batu yang dapat digunakan untuk menyaring air antara lain 
 

                                                
 
Gb 7. Berbagai jenis batu yang umumnya digunakan untuk saringan air. 

 
 

Kegiatan (3.e) Mencatat data pengamatan, menganalisis, dan menyimpulkan. 

 

• Tuliskan apa yang terjadi! 
• Apa yang terdapat dalam labu di bawah corong penyaringan? 
• Apa yang terdapat dalam kertas saring? 
• Mengapa air dapat tembus kertas saring, sedangkan kotoran tidak dapat? 
• Samakah ukuran butiran air dengan padatan? 
• Apa yang dapat anda simpulkan dari gejala ini? 
• Beri contoh penggunaan proses penyaringan dalam kehidupan. 
• Jika anda ingin membersihkan garam kotor, bagaimanakah agar menjadi bersih? 

 
 

Kegiatan 3.f. Berdiskusi penjernihan air. 
Pertanyaan:  
• Apa beda penyaringan dan penjernihan air? 
• Peralatan apa saja yang digunakan untuk menjernihkan air? 
• Apa fungsi dari zat-zat tawas; kaporit; kapur gamping; pH meter; arang batok 

kelapa? 
• Bagaimana bentuk penjernih air yang digunakan di masyarakat? 
• Jika sumur anda keruh dan bau, bagaimana solusinya? 
• Jika memungkinkan, lakukan percobaan penjernihan air, misalnya dengan 

tawas. 
(Materi terlampir, hal....) 
 
 

1. Reflexion (Refleksi) 
(Presentasi, membuat rangkuman, kuis, ….. dsb) 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 
Peserta lain menanggapi dan member masukan. 
Tiap peserta menuliskan rangkuman hasil belajar 
Tutor mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman peserta,  
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2. Extension (Pendalaman, pengayaan) 
(Tugas, PR, bacaan lanjutan, penelitian, latihan, dsb…) 
 

 



Penilaian Sikap 
Untuk menilai sikap peserta dapat digunakan sebagai berikut. 
 
 Penilaian sikap (sebelum, selama, dan setelah kegiatan) (2) 
Nilai didapat dari pengamatan guru terhadap siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Contoh:  

Indicator budaya dan karakter bangsa/skor 
No Nama 

Siswa 1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 

1 Aly            
2            
3            
40            

 
Keterangan Indikator: 
 

11. Jujur 
12. Kerja kera 
13. Toleransi 
14. Rasa ingin tahu 
15. Komunikatif 
16. Menghargai prestasi 
17. Tanggung Jawab 
18. Peduli lingkungan 
19. Percaya diri 
20. Berorientasi tugas dan hasil 
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PENGUAPAN (EVAPORASI) DAN SUBLIMASI 
 

    TTuujjuuaann    

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

o Menjelaskan pengertian dan fungsi pemisahan suatu campuran 
o Mempraktekkan pemisahan campuran melalui penguapan dan sublimasi. 
o Memahami proses sublimasi dan hubungannya dengan proses lainnya. 

 
PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

 Bagaimana cara memisahkan suatu campuran melalui penguapan dan 
melalui sublimasi? 
 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan dilaksanakan secara pleno, kelompok kecil, dan pada sesi akhir 
individual. 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

Handout 2 : Campuran Dan Cara Pemisahannya  
• Penyaringan (Filtrasi) 
• Penguapan (Evaporasi) 
• Sublimasi 

 

   WWaakkttuu  

Waktu yang digunakan untuk unit ini adalah 90 menit.  

 IICCTT  

o Proyektor LCD  
o Laptop atau personal computer untuk presentasi 
o Layar proyektor LCD 
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oo  Fasilitator harus tetap siap dengan persiapan alternatif apabila peralatan 
yang diharapkan tidak tersedia.   

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 
 

 

 
 

 

 

 

      PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
  

  Introduction (5 menit)   

Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan sesi dengan 
menggunakan informasi dari bagian pendahuluan dan tujuan. 

 

  Connection (30 menit) 

Ungkap Pengalaman  

Peserta menyimak tayangan video suatu pembelajaran atau seorang 
peserta mengajar tentang teknik pemisahan campuran melalui penguapan.. 
Dengan tayangan video atau tampilan seorang peserta yang praktek 
mengajar, peserta diminta mengungkapkan gagasan atau pengalamannya 
untuk menjawab pertanyaan: 

Connection 
(Pengaitan) 
30 menit 

Berurun 
gagasan 
tentang 
berbagai 
teknik 
pemisahan 
campuran  
 

Application 
(Praktek) 
50 menit 

Berdiskusi dan 
Melakukan 
percobaan 
penguapan dan 
sublimasi. 

Reflection 
(Refleksi) 
 

5 menit 

Cek tujuan sesi 
Catat hal-hal yg 
membingungkan 
 

Extension 
(Perluasan) 
 

Berlatih 
mengidentifika
si teknik  dan 
kegunaan 
pemisahan 
lainnya.  
 

Introduction 
(Pembukaan) 
 

5 menit 

Menjelaskan 
latar belakang 
dan tujuan sesi 

 

I 

C 

1. Apa kekuatan pengajar? 
2. Apa kelemahannya?  
3. Atas dasar apa teknik pemisahan penguapan dan sublimasi 

dilakukan?  
4. Hal apa yang harus diperhatikan dalam teknik pemisahan ini? 
5. Dapatkah memberi contoh teknik lainnya, jelaskan! 
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 (Beri peserta waktu beberapa menit untuk menjawab setiap pertanyaan) 

 



           

 

 

 

Catatan untuk Fasilitator  

• Mengapa masalah yang digali? Karena bila guru tahu masalah 
mengajarnya, maka mereka sadar akan apa yang harus 
diperbaiki. Kita/guru akan tahu masalah PBM bila kita tahu PBM 
yang seharusnya seperti apa. (Rumus: Masalah = YG 
SEHARUSNYA – KEADAAN SEKARANG) 

 

 

Diskusi kelompok berpandu pada pertanyaan di atas 
Fasilitator menayangkan gambar peralatan penguapan dan sublimasi. 

 
 

 Application (50 menit) 
A 

(Praktek, Kegiatan Inti)  (…………….jam) 
 
Kegiatan 1 Melakukan percobaan penguapan 
Tujuan:  Memahami pemisahan campuran melalui percobaan penguapan 
Pertanyaan 

• Bagaimana cara pemisahan campuran melalui penguapan 
• Apa yang mendasari pemisahan melalui penguapan? 

 

 
   
   Gb 8. Air garam dipanaskan  
 

Kegiatan 2. Berdiskusi (kelompok kecil) Tentang penguapan  
Tujuan: Menafsirkan gambar yang berhubungan dengan proses penguapan 
Perhatikan gambar berikut. 
Diskusikan arti gambar di bawah. 

Perhatikan gambar disamping. 
Buatlah percobaan pemanasan larutan garam dalam cawan 
pemanas atau alat lain yang cocok, sampai airnya habis. 
Amati, apa yang terjadi. Catat dalam buku aanda. 
Adakah sisa garam dalam cawan?  
Berapa titik didih air?  
Apa yang mendasari pemisahan campuran melalui 
penguapan? 
Buatlah laporan, tanyakan ke guru anda, apa saja yang harus 
ada dalam laporan

• Gb 14 (a) Mengapa posisi uap air ada di atas, pada saat penguapan? 
Jelaskan! 
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• Gb 14 (b)  Apa hubungan penguapan dengan proses hujan? Jelaskan 
berdasarkan gambar 

                                                       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                  

             
               (a)                                                          (b) 

                       Gb 9.  Molekul air dan siklus hujan 
 Kegiatan  3. Diskusi kelompok pembuatan garam 
 Pertanyaan: 

 

• Tahukah anda, darimana garam didapat?.  
• Bagaimana proses memanen garam?  
• Daerah mana saja di Indonesia penghasil garam?  
• Mengapa harga garam murah? 
• Apa dampak harga garam terhadap petani garam 
• Bagaimana cara membantu petani garam agar garam lebih dihargai? 
Kegiatan  4. Melakukan Percobaan Sublimasi dan Berdiskusi. 

 
      Tugas 

• Diskusikan apa arti sublimasi 
• Jelaskan dengan kalimat ilustrasi gb 16 berikut  
• Jika memungkinkan, lakukan percobaan sublimasi dari kapur barus atau iod 

yang dipanaskan. Uap kapur barus ditahan dengan tissue. Amati Kristal 
kapur barus pada tissue. Rancanglah bentuk percobaannya dengan 
menggunakan gelas kimia, pembakar Bunsen, kertas tissue dan bubuk kapur 
barus. 

• Buatlah laporannya, yang mencakup tujuan, ringkasan teori, alat dan bahan, 
tahapan kegiatan, hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan.  

 
 

Reflection (5 menit)  

Fasilitator menanyakan kepada peserta: 

Apakah tujuan sesi ini sudah tercapai? 
Hal apa saja yang masih membingungkan? 

R 
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   Extension (Tugas, PR, bacaan lanjutan, penelitian, latihan, penilaian, dsb 

PPeesseerrttaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  bbeerrllaattiihh  tteerruuss  mmeennccaarrii  iiddee--iiddee  kkrreeaattiiff  tteennttaanngg  hhaall--hhaall  
yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ppeemmiissaahhaann  ccaammppuurraann,,  ppeemmbbuuaattaann  ggaarraamm,,  ddaann  
kkeewwiirraauussaahhaaaann,,  mmeellaalluuii  kkeerrjjaa  bbeerrppaassaannggaann  aattaauu  bbeerrkkeelloommppookk  ddeennggaann  
tteemmaa  yyaanngg  bbeerrllaaiinnaann..  

 
 
Penilaian Sikap 
Untuk menilai sikap peserta dapat digunakan sebagai berikut. 
 

E 

 Penilaian sikap (sebelum, selama, dan setelah kegiatan) (2) 
Nilai didapat dari pengamatan guru terhadap siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Contoh: 

 
  

Indicator budaya dan karakter bangsa/skor 
No Nama 

Siswa 1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 

1 Aly            
2            
3            
40            

 
Keterangan Indikator: 
 

1. Jujur 
2. Kerja kera 
3. Toleransi 
4. Rasa ingin tahu 
5. Komunikatif 
6. Menghargai prestasi 
7. Tanggung Jawab 
8. Peduli lingkungan 
9. Percaya diri 
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10. Berorientasi tugas dan hasil 
 
 
 
 

 

 



PENILAIAN PEMAHAMAN 
 
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas 
 
1. Apa saja jenis pemisahan suatu zat yang anda ketahui. jelaskan 
2. Apa perbedaan campuran dengan larutan?  
3. Konsep apa yang mendasari proses 

• pemisahan campuran melalui penyaringan? 
• pemisahan campuran melalui destilasi? 
• pemisahan campuran melalui penguapan, dan  
• pemisahan campuran melalui sublimasi? 

4. Tuliskan peta konsep tentang pemisahan suatu campuran dan konsep yang 
mendasarinya. 

5. Jelaskan kegunaan pemisahan suatu zat, beri contoh dalam kehidupan 
6. Jelaskan tahapan proses pemisahan campuran, dengan mengisi tabel 

berikut. 
 

Jenis pemisahan Tahapan proses masing-masing jenis pemisahan 
 

Penyaringan(filtrasi)  
Penyulingan 
(destilasi) 

 

Penguapan  
Sublimasi  

  
7. Dalam proses pemisahan melalui penyaringan digunakan vacuum cleaner. 

Jelaskan fungsinya!                                            
8. Apa perbedaan residu dengan filtrat? Beri contoh dalam kehidupan  
9. Mengapa kertas saring yang digunakan pada proses penyaringan jika 

menggunakan saring biasa harus basah? 
10. Pada saat penyaringan, mengapa air dapat tembus kertas saring, sedangkan 

kotoran tidak dapat? 
11. Bagaimana tahapan membersihkan garam yang kotor? Jelaskan. 
12. Bagaimana menurut anda menaikkan kualitas petani garam, karena sampai 

saat ini harga garam sangat murah? 
13. Di beberapa daerah, sulit mendapatkan air jernih. Dapatkah anda memberi 

solusi, bagaimana cara mengatasinya? 
14. Di Arab, konon dahulu sangat sulit mendapatkan air. Kira-kira tindakan apa 

yang diambil oleh pemerintah Arab untuk mengatasi hal tersebut? jelaskan 
15. Tuliskan kegunaan dari zat berikut 

Jenis zat Kegunaan Contoh Kegunaan 
Tawas   
Kaporit   
Kapur Gamping   
Arang batok kelapa   
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16. Apa perbedaan antara destilasi biasa dengan destilasi bertingkat? Jelaskan 
proses dan kegunaan masing-masing! 

17. Dalam rangkaian alat destilasi, terdapat alat pendingin dan termometer. 
Mengapa diperlukan alat-alat tersebut, jelaskan! 

  
   

Gambar 10. Peralatan Penyulingan (destilasi) 
 

18. Bagaimana cara membersihkan kamfer yang kotor? Jelaskan. 
19. Jika ada campuran bubuk kayu dan bubuk besi, akan dipisahkan, 

bagaimanakah caranya? 
20. Pemisahan kayu  bubuk (tahi gergaji) dan bubuk besi apakah termasuk 

pemisahan berdasarkan sifat fisis atau sifat kimia? Jelaskan! 
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 PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA/HASIL SELAMA DAN 
SETELAH PRAKTIKUM)  
Contoh penilaian pada saat praktikum: 
 

Indicator/skor 

No Nama 
Siswa 

A B C D 
Jumlah 

Skor  
(max. 
100) 

Ket 

  1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4   
1 Aman        
2 ….       
3 ….       
40 ….       

 
 
Ket Aspek yang dinilai/Indikator Nilai max 
A Cara merangkai alat  30 
B Cara menyaring/menguapkan/ 

mendestilasi,/  menyublim 
30 

C Cara ………………………  20 
D Cara mencuci/merapihkan alat  20 
Jumlah 100 

Keterangan Skor: 
Skor 5= sangat tepat 
Skor 4= tepat 
Skor 3= cukup 
Skor 2= kurang tepat 
Skor 1= tidak tepat 

 
• Penilaian laporan hasil percobaan (4) 

Laporan individu atau kelompok dinilai berdasarkan criteria yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Kriteria ini sebaiknya didiskusikan terlebih dulu 
bersama siswa. 
 
Contoh kriteria untuk menilai laporan hasil percobaan, misalnya 
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 Kriteria Laporan  Skor 
 

Kelengkapan isi 20 
Kebenaran konsep  15 
Cara penulisan data  10 
Cara menganalisis data 20 
Cara menyimpulkan 30 
…………….dsb   5 
Jumlah 100 

 



Handout 1 
 
I. TERMOMETER, SUHU, KALOR, PENYULINGAN (DESTILASI) 

 

A. TERMOMETER 

Siapa diantara kalian yang belum pernah melihat termometer? Apa fungsi 
thermometer? Salahsatu bentuk termometer adalah seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 11 Termometer 

Termometer digunakan untuk mengukur perubahan suhu yang diakibatkan oleh 
kalor.. Termometer yang digunakan sehari-hari adalah termometer yang terbuat dari 
kaca atau bahan tembus pandang lainnya yang berisi suatu zat cair. Termometer 
bekerja berdasarkan sifat zat cair tersebut terhadap perubahan suhu. Makin tinggi 
koefisien muai zat cair tersebut, makin peka terhadap perubahan suhu dan makin 
baik untuk digunakan sebagai indikator suhu pada termometer. Zat cair yang 
mempunyai sifat  yang peka terhadap perubahan suhu, adalah raksa dan alkohol, 
karena raksa dan alkohol mudah memuai secara linier jika terjadi kenaikan 
suhu.Skala termometer yang lazim digunakan yaitu skala Celcius, skala Fahrenheit, 
skala Reamur, dan skala Kelvin. Keempat jenis skala tersebut memiliki perbedaan 
dalam pembagian skala. 

a. Termometer skala Celcius 

 Skala Celcius ditetapkan oleh Andre Celcius (1701 – 1744), menetapkan skala 
titik beku air sebagai 0 0C dan titik didih air 100 0C, atau terbagi dalam 100 
satuan. 
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b. Termometer skala Reamur : 

 Pada termometer skala Reamur ditetapkan titik bekunya 00R dan titik didihnya 
800R, atau terbagi dalam 80 satuan. 

c. Termometer skala Fahrenheit : 

 Termometer skala Fahrenheit ditetapkan oleh Gabriel Fahrenheit (1686 – 1736). 
metetapkan titik beku air 320F dan titik didihnya 2120F, atau terbagi dalam 180 
satuan. 

d.  Termometer skala Kelvin : 

 Termometer model ini dapat mewakili jumlah kalor yang berpengaruh terhadap 
perubahan suhu. Skala Kelvin ditetapkan oleh William Thomson atau yang biasa 
dikenal sebagai Lord Kelvin. Pada termometer Kelvin ditetapkan skala titik 
bekunya 273°  K atau nol mutlak sedangkan titik didihnya 373° K. Pada skala 0 
K, berarti tidak ada kalor (= 0) pada benda, lingkungan, atau dalam sistem 
tersebut. Oleh karena itu termometer jenis ini sering digunakan untuk mewakili 
banyaknya kalor dalam suatu sistem (benda atau lingkungan).   

Berdasarkan skala masing-masing jenis termometer di atas pada jangkauan 
antara titik beku dan titik didih air, maka perbandingan skala-skala termometer 
tersebut  sebagai berikut : 

T (°C) : T (°F) : T (°R) : T (°K) = 100 : 180 : 80 : 100 

                  atau T (°C) : T (°F) : T (°R) : T (°K) =  5   :   9    :  4  :   5 

 

1). Hubungan antara skala Celcius  dengan skala Reamur : 

   T (°C) = 
4
5  T (°R)   

2).  Hubungan antara skala Celcius dengan skala Fahrenheit : 

   T (°C) = 
9
5 ( T°F) –  32)   

3).  Hubungan antara skala Celcius dengan skala Kelvin : 

   T (°C) =  T (K) – 273   

 

 



B. KALOR DAN SUHU 

• Apa yang dimaksud dengan kalor?  
• Apa pengaruh kalor terhadap suhu? 
• Apa hubungan antara kalor dengan perubahan wujud benda? 
• Apa jenis termometer yang biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya 

kalor? 
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• Mengapa pada skala termometer Kelvin, titik beku air tidak nol, tetapi bernilai 
273°K? 

 

Apa yang dimaksud dengan kalor? Apa hubungan kalor dengan panas? 
Bagaimana pengaruh kalor terhadap wujud zat? Apa beda es dengan air? Mengapa 
wujud padat es dapat berubah menjadi air yang mencair? Apa penyeban air berubah 
wujud menjadi uap? Apakah benda-benda lain selain air bisa berubah wujud? 
Bagaimana cara benda-benda tersebut berubah wujud?  

Suhu ternyata berhubungan erat dengan kalor, sebagai dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Begitu juga kalor juga berpengaruh terhadap suhu. Sementara 
perubahan suhu mengakibatkan terjadinya perubahan wujud, dan pemuaian  pada 
benda.  

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui panas sebagai sesuatu yang bisa 
berpengaruh terhadap suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Makin 
banyak panas makin meningkat suhu benda tersebut. Begitu juga sebaliknya, makin 
sedikit panas pada suatu benda, maka makin rendah suhu benda tersebut. Air 
panas yang baru dimasak memiliki panas yang lebih banyak daripada air dalam 
suhu ruangan, begitu juga air dalam suhu ruangan memiliki panas yang lebih banyak 
dibanding panas pada es batu.  

Kita merasakan air yang baru dididihkan tersebut sebagai benda yang panas, 
sementara es batu kita rasakan sebagai benda yang dingin. Padahal kedua benda 
tersebut, air panas dan es batu, merupakan benda yang ‘panas’. Hanya air panas 
mengandung ‘panas’ yang jauh lebih banyak daripada es batu, sehingga kita 
merasakan seolah-olah es batu tersebut dingin. Banyaknya panas yang bisa diukur 
biasanya disebut juga sebagai kalor.  

Kita ketahui setiap benda akan mengalami perubahan wujud pada suhu tertentu, 
misalnya air menjadi es pada suhu 0°C, begitu juga jenis benda lain akan 
mengalami perubahan wujud pada suhu tertentu sesuai dengan sifat-sifat masing-
masing jenis benda tersebut. Berikut tabel perbandingan skala termometer pada 
kondisi tertentu. 

 

 



Kondisi Skala 
Celsius 

Skala 
Reamur 

Skala 
Fahrenheit 

Skala 
Kelvin 

Air mendidih 100°C 80°R 212°F 373°K 
Air membeku 0°C 0°R 32°F 273°K 
Badan manusia 37°C 29,6°R 98,6°F 310°K 

 

Bila benda yang suhunya lebih tinggi disentuhkan dengan benda yang suhunya 
lebih rendah, maka ada energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi 
ke benda yang suhunya lebih rendah. Energi yang berpindah ini adalah energi 
kalor., sehingga kalor dapat dikatakan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah 
dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. 

Suatu benda dapat memberikan atau melepaskan kalor. Apabila kalor diberikan 
pada suatu benda, maka kita katakan bahwa benda itu menerima sejumlah kalor 
dan sebaliknya bila kalor keluar dari suatu benda, maka dikatakan bahwa benda itu 
melepaskan atau kehilangan sejumlah kalor. 

 
C. DESTILASI (PENYULINGAN) 
 
Pertanyaan: 
• Jelaskan pengertian proses destilasi 
• Bagaimana cara pengerjaan proses destilasi 
• Apa kegunaan proses destilasi dalam kehidupan? 
 
Carilah dari berbagai sumber tentang destilasi. Tambahkan dengan pembahasan 
berikut. 
 
Destilasi merupakan metoda pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang 
berwujud cair yang terkotori oleh zat atau bahan lain  yang mempunyai titik didik 
yang berbeda. Ada dua jenis destilasi, yaitu destilasi sederhana dan destilasi 
bertingkat. Destilasi sederhana dilakukan untuk memisahkan campuran zat cair 
yang mempunyai perbedaan titik didih yang jauh berbeda. Contohnya: pengolahan 
air tawar dan air laut 
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Gb. 12  Alat destilasi sederhana (Sumber: Wiki Pedia. Google) 

 
Destilasi bertingkat (destilasi fraksinasi) yaitu cara pemisahan  2 jenis 

campuran  yang sama-sama mudah menguap. Dapat dikatakan, destilasi 
bertingkat sebenarnya adalah sutu proses destilasi ulang, untuk memisahkan 
campuran zat cair yang memiliki titik didih tidak jauh berbeda.Digunakan kolom 
fraksinasi yang terdiri dari beberapa plat tempat terjanya proses 
pengembunan.Uap naik ke plat yang lebih tinggi yang lebih mengandung cairan 
yang lebih banyak menguap, sedangkan cairan yang kurang menguap masih 
tertinggal dalam kondesat; misalnya pemisahan alkohol dan air. 

 
 

Alat dan bahan yang diperlukan 
  
 Perhatikan gambar rangkaian peralatan destilasi di bawah. 
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  Gb. 13  Berbagai peralatan yang digunakan dalam proses destilasi 
 
 
   
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
    

 Gb. 14 Penggunaan destilasi dalam kehidupan 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 



Handout 2 
 
II. CAMPURAN DAN CARA PEMISAHANNYA 
 
• Apa yang dimaksud dengan campuran? 
• Apa kegunaan pemisahan suatu zat? 
• Apa yang dimaksud dengan teknik pemisahan melalui penyaringan; destilasi; 

penguapan; dan sublimasi? Bagaimana caranya?  
• Atas dasar apa pemisahan tersebut dilakukan? 
• Buatlah peta konsep mengenai pemisahan campuran! 
 
Metoda pemisahan adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau 
memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang mempunyai susunan 
kimia yang berkaitan dari suatu bahan,baik dalam skala laboratorium maupun skala 
industri. Tujuan metoda pemisahan yaitu untuk: 
• Mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran yang 

disebut sebagai pemurnian, baik dalam bentuk padat atau cair. 
• Untuk mengetahui keberadaan zat dalam suatu sampel (analisa labolatorium) 
Bahan yang dimurnikan atau dianalisis biasanya merupakan bahan yang dibutuhkan 
untuk kesejahteraan manusia. Berbagai bahan yang dapat dipisahkan antara lain : 
• bahan-bahan alam seperti bijih ,mineral , tanaman dan hewan, 
• bahan hasil industri , seperti deterjen dan limbah  
• bahan hasil reaksi skala laboratorim  
 
 
 
 
A.  CAMPURAN 
 

                                                 
 
Gb.15. Beberapa contoh campuran yang sering kita lihat.sehari-hari. 
 

Bila gula pasir bubuk dicampur dengan kopi bubuk, akan dihasilkan campuran. 
Bila campuran tersebut disiram dengan air mendidih, akan didapatkan campuran 
yang bewarna hitam. Campuran tersebut bernama minuman kopi manis. Demikian 
halnya, bila pasir dicampurkan ke dalam air, akan dihasilkan campuran. 
Berdasarkan dua contoh campuran di atas, coba diskusikan dengan temanmu, apa 
yang dimaksudkan dengan campuran ? 
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Tulis hasil diskusimu pada titik-titik berikut ini. Campuran adalah 
……………………… 
 

Melalui percobaan, anda bisa mengetahui bahwa zat padat yang dicampurkan ke 
dalam air bisa menghasilkan campuran yang saling menyatu atau campuran 
homogen. Sedangkan yang tidak saling menyatu bersifat heterogen. Dalam 
kehidupan kita, campuran homogen juga dapat dikatakan sebagai larutan. Jadi, 
campuran air minum dengan gula pasir dikatakan sebagai larutan gula pasir, dan 
campuran air dengan garam dikatakan sebagai larutan garam. Ketika kita 
mencampurkan gula pasir atau garam dengan air panas kemudian kita 
mengaduknya, peristiwanya dinamakan pelarutan zat.  
 

Campuran bisa terdiri atas bermacam-macam zat baik jumlah maupun bentuk-
nya. Di sekeliling kita banyak bahan yang sebenarnya merupakan campuran. Cat 
tembok adalah campuran dari pewarna dan cairan pengencernya, Minuman soda 
adalah gas karbon dioksida yang dicampurkan ke dalam air biasa; garam yang 
terkotori oleh butiran pasir.  
 
B.  PEMISAHAN CAMPURAN 
 

Campuran dapat dipisahkan dengan berbagai cara, baik yang sederhana 
menggunakan alat yang ada di sekitar kita, ada juga yang memerlukan peralatan 
yang lebih lengkap dan tidak terdapat di sekeliling kita. Namun tidak perlu khawatir, 
karena dapat diusahakan mencari gantinya sehingga pemisahan campuran tetap 
dapat dilakukan. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan sifat fisis zat 
seperti cara  penyaringan, destilasi, penguapan, dan sublimasi. Teknik penyaringan 
didasarkan pada perbedaan ukuran butir zat. Sedangkan teknik destilasi, dan 
penguapan, didasarkan pada perbedaan titik didih. Untuk sublimasi, pemisahan 
didasarkan pada perbedaan tekanan uap. Untuk lebih jelasnya, marilah kita 
melakukan percobaannya. 
 
 
B-1 PENYARINGAN (FILTRASI) 
 
     Filtrasi atau penyaringan adalah metoda pemisahan untuk memisahkan zat padat 
dari cairan dengan menggunakan alat berpori. Teknik penyaringan ini didasarkan 
pada perbedaan ukuran partikel. Contohnya pada saat kita menyaring santan , 
ampas kelapa akan tertahan pada saringan sedangkan santannya dapat 
melewatinya. Mengapa? Dalam hal ini ampas kelapa bisa disebut residu sedangkan 
airnya disebut fitrat. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran 
partikel lebih besar dari pori saringan dan meneruskan pelarut . 

Metoda ini dimanfaatkan untuk membersihkan air dari sampah pada pengolahan 
air, menjernihkan preparat kimia di labolatorium, menghilangkan pirogen (kotoran) 
pada air suntik injeksi dan obat-obat injeksi dan membersihakan sirop dari kotoran 
yang ada dalam gula. Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas 
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saring dan penyaring buchner. Penyaring buchner adalah penyaringan yang terbuat 
dari bahan kaca yang kuat dilengkapi alat penghisap.  

Penyaring air dalam kenyataan sehari-hari atau water filter dapat menggunakan 
berbagai alat, antara lain perangkat yang diisi media pasir silika, karbon aktif atau 
yang lainnya yang digunakan untuk menjalankan proses menjernihkan air dari 
berbagai partikel dan lumpur. Cara lama menggunakan drum atau bak terbuat dari 
semen kemudian diisi batu koral,,ijuk dan arang batok kelapa. 

Apa beda antara penyaringan dengan penjernihan? Untuk lebih jelasnya, mari 
kita lakukan percobaan, sebagai penerapan konsep penyaringan dan penjernihan 
air yang kotor. 
 
 
 
 
Tuliskan dulu prediksi jawaban anda sebelum meneruskan bacaan berikut. 

Penjernih air atau water treatment menggunakan bahan  cairan / bubuk tertentu 
yang digunakan untuk memisahkan air dari partikel dan lumpur,  dan/atau juga untuk 
membunuh bakteri dan virus. Bahan yang sering digunakan antara lain tawas, 
kaporit, kapur gamping dan arang batok kelapa.  Mari kita pelajari satu persatu 
bahan penjernih air ini: Tawas; berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan 
kotoran dalam air, dengan cara menggumpalkan kotoran dalam air. Lama 
pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi Tawas hanya untuk pengendapan, tidak 
berfungsi untuk membunuh kuman atau menaikkan pH dalam air. 
  Kaporit; berfungsi untuk membunuh bakteri,kuman dan virus dalam air,juga 
menaikkan pH air ; bukan digunakan untuk pengendapan. Kalaupun mengendap 
prosesnya sangat lama.  Kapur Gamping; berfungsi untuk pengendapan,namun 
prosesnya cukup lama hingga 24 jam. Juga berfungsi untuk menaikkan pH air 
namun tidak berfungsi untuk membunuh kuman,virus dan baktei. Alat pengukur pH 
= pH meter.  Arang batok kelapa;. berfungsi untuk menghilangkan bau,rasa tidak 
enak dalam air dan juga menjernihkan. 

Dari penjelasan di atas, yang ideal adalah pencampuran antara tawas dan 
kaporit. Untuk tandon air 1200 liter takaran tawas 4 sendok makan penuh, kaporit 1 
sendok makan penuh. Cara mencampurnya bergantian: yang pertama kaporit 
dahulu diaduk dalam 1 ember, kemudian dimasukkan dalam tandon dan diaduk 
merata. Kemudian masukkan tawas dalam 1 ember dan masukkan dalam tandon 
dan aduk secara merata. Kelemahan model penjernihan ini, endapannya cukup 
banyak,. Sekarang masyarakat mulai beralih ke alat penyaring air terbuat dari 
tabung filter, baik yang terbuat dari PVC, fiber ataupun stainless, yang: lebih mudah 
dan praktis cara pembersihannya. 
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Gb  16. Berbagai peralatan yang digunakan sebagai penyarin
air. 
 
 
 
B-2  PENGUAPAN (EVAPORASI) 

 
• Bagaimana cara pemisahan campuran melalui peng
• Apa yang mendasari pemisahan melalui penguapan
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   Gb 17. Air garam dipanaskan  
 
 
 
 
 
 

 

                                            

g sekaligus penjernih 

uapan 
? 
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 Pembuatan garam 
 Pertanyaan: 

• Tahukah anda, darimana garam didapat?.  
• Bagaimana proses memanen garam?  
• Daerah mana saja di Indonesia penghasil garam?  
• Mengapa harga garam murah? 
• Apa dampak harga garam terhadap petani garam 
• Bagaimana cara membantu petani garam agar garam lebih dihargai? 

 
 

Diskusikan dulu jawaban pertanyaan di atas, lalu tulis hasil diskusi kelompok 
anda. Kemudian bacalah tulisan berikut. 

 
Bagaimanakah proses pembuatan garam?. Proses pembuatan garam 

dimulai dari pemetakan tanah, kemudian diiisi air dengan kadar garam rendah. 
Setelah beberapa hari, diisi kembali dengan air laut, kemudian didiamkan.  Air 
yang didiamkan dalam waktu tertentu membentuk kristal-kristal garam yang siap 
dipanen. Hasil panen, garam yang terkumpul membentuk sebuah pemandangan 
yang indah seperti bukit-bukit garam yang berwarna putih di seluruh areal 
pembuatan garam. Garam yang telah terkumpul kemudian diangkut ke dalam 
pabrik untuk dilakukan iodiumisasi. Proses pembuatan garam mulai dari awal 
sampai menjadi produk yang siap jual membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 
tujuh bulan. 

 
 

Gb 18. Tempat produks
 
Sekelumit cerita nyata tentang tempa

Sumenep 
Pada waktu tentara perang keraj

melawan Lor dan Pangeran Weta (Raja
perahunya di hancurkan, pada waktu itu pu
yang berjasa karena menyelamatkan para
Ketika kalah perang melawan pasukan K
tersebut Pangeran Anggaseto siap me
Sumenep bahwa para tentara Bali yang su
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t penghasil garam di Kalianget, 

aan klungkung Bali kalah Perang 
 Sumenep) dan ketika itu semua 

la datanglah pangeran ANGGASETO 
 tentara Bali yang sudah terdesak. 
eraton Sumenep. Dalam peristiwa 
mberi jaminan kepada Pangeran 
dah kalah akan menjadi tanggungan 
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dirinya. Sehingga sampai saat ini sisa tentara perang bisa hidup damai bersama 
penduduk asli. 

Setelah Pangeran Anggaseto menetap di pinggir papas, beliau 
mengajarkan kepada para masyarakat untuk bertani garam. Hal ini masih 
banyak kita jumpai di pinggir papas para murid Pangeran Anggaseto sampai 
sekarang yang masih bertani garam dan bahkan menjadikan sebagai mata 
pencaharian keluarga. Penghasil garam terbanyak di Kabupaten Sumenep 
berada di Kalianget, memperoleh predikat garam terbagus kualitasnya termasuk 
juga garam beryodiumnya se-Madura sehingga Sumenep terkenal dengan 
sebutan pulau garam. 

Untuk mengenang Panglima Anggaseto selaku perintis pembuatan garam 
di Sumenep, maka masyarakat desa Pinggir Papas mengadakan Nadar atau niat 
untuk melakukan ritual tiap tahun yang sampai sekarang dikenal dengan Nyadar. 
Ladang garam terbentang luas di daerah Pinggir Papas, Karang Anyar, 
Nambakor dan ada pula di Desa Gersek Putih Kec. Gapura. 

Secara detail proses pembuatan garam adalah sebagai berikut. Sediakan 
lahan  berpetak yang biasa disebut MINIAN dengan ukuran ±15 x 25 m 
sebanyak 4 sampai 5 petak yang nantinya digunakan untuk menampung dan 
menyaring air laut sehingga tinggal padatan saja berupa kristal-kristal garam. 
|Lima petak tanah diisi dengan air laut mentah (belum terjemur), kemudian 1 
atau 2 petak tadi dikeringkan. Tanah di ratakan dengan menggunakan rol yang 
dilakukan berulang-ulang. Setelah tanah cukup rata siram atau isi tanah dengan 
air laut yang ada di petak lain.   

Setelah agak kering ditambah lagi airnya dan begitu seterusnya sampai 
air yang ada di petak lain habis, sehingga dari 5 petak tanah, garam yang 
dihasilkan hanya 2 petak tanah. Adapun lama air laut menjadi garam 
membutuhkan waktu 10 sampai 15 hari. Pembuatan garam bisa dibuat pada 
musim kemarau tiba antara bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan 
saat ini luas lahan yang tersedia untuk petani garam (di Sumenep)hanya 
±2876.96 Ha.  

Petani garam Sumenep sampai sekarang ini masih kebingungan harus 
memasarkan garam kemana, karena pasar yang ada dirasa merugikan para 
petani garam kita, sehingga petani mengharap pada pemerintah adanya pasar 
yang mampu menampung Garam hasil panen dengan harga yang tinggi dan 
mampu memberi keuntungan kepada para petani.(Sumber: Google.com) 
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B-3. SUBLIMASI 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gb 16. Hubungan proses penguapan, pembekuan, dan penyubliman 
 

 
 

 

 

Gb 19. Proses sublimasi
dari unsur  iod yang 
dipanaskan
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Sublimasi merupakan metoda pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat 
tanpa melalui fase cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan 
tertinggal.Bahan-bahan yang menggunakan metoda ini adalah bahan yang mudah 
menyublim seperti kamfer atau kapur barus dan iod.Proses yang dilakukan yaitu 
bahan dipanaskan untuk mempercepat penyubliman.Uap bahan ditampung dalam 
sebuah wadah dan didinginkan agar uap mengkristal. Metoda ini dimanfaatkan 
untuk pemurnian kristal iod dan kamfer.Kamfer atau iod akan menguap sedangkan 
partikel pengotor akan tersisa, sehingga kamfer akan bersih dari pengotor. Kristal 
yang mengandung iod dan kotoran dipanaskan sehingga menyublim.Uap iod yang 
tidak mengandung kotoran membeku kembali pada bagian tutup yang kemudian 
didinginkan dengan memberi pecahan es.Kotoran akan tertinggal dibagian bawah.  
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D. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

Mata pelajaran  : IPS 
Kelas / Semester  : VII / 1 
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk  
                                   mencapai kemandirian 
 

BAGAIMANA KREATIVITAS DALAM TINDAKAN EKONOMI? 

  PPeennddaahhuulluuaann  

DDeennggaann  ddiikkeelluuaarrkkaannnnyyaa  IInnssttrruukkssii  PPrreessiiddeenn    RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa    NNoommoorr  66  TTaahhuunn  22000099  tteennttaanngg  

PPeennggeemmbbaannggaann  EEkkoonnoommii  KKrreeaattiivv    bbaannyyaakk  hhaall    yyaanngg  hhaarruuss  ddiittiinnddaakk  llaannjjuuttii  aannttaarraa  llaaiinn  bbaaggaaiimmaannaa  

mmeemmbbuuaatt    sseesseeoorraanngg  mmeennjjaaddii  kkrreeaattiivv    //lleebbiihh  kkrreeaattiiff    ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeennggaattaassii    mmaassaallaahh  yyaanngg  

ttiimmbbuull  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  eekkoonnoommii..    KKrreeaattiivviittaass  iinnii  mmeerruuppaakkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennttaall  ddaarrii  bbeerrbbaaggaaii  

jjeenniiss  kkeetteerraammppiillaann  kkhhaass  mmaannuussiiaa  yyaanngg  ddaappaatt  mmeellaahhiirrkkaann  sseessuuaattuu  yyaanngg  uunniikk,,  bbeerrbbeeddaa,,  oorriissiinniill,,  

ssaammaa  sseekkaallii  bbaarruu,,  iinnddaahh,,  eeffiissiieenn  ,,  tteeppaatt  ssaassaarraann  ddaann  tteeppaatt  gguunnaa..  KKrreeaattiivviittaass  bbeerrkkeemmbbaanngg  mmeellaalluuii  

sseebbuuaahh  pprroosseess  ,,  mmeennuurruutt  JJoorrddaann  EE  AAyyaann    mmeellaalluuii  eemmppaatt  llaannggkkaahh  yyaaiittuu  ccaarrii  ttaahhuu,,  oollaahh  

kkeetteerrbbuukkaaaann,,  bbeerraannii  mmeennggaammbbiill  rreessiikkoo,,  ddaann  mmeenngguummppuullkkaann  eenneerrggii  aattaauu  sseemmaannggaatt..    PPrroodduukk  

kkrreeaattiivviittaass  bbiissaa  bbeerruuppaa  bbeennddaa  mmaauuppuunn  ggaaggaassaann  yyaanngg  oorriissiinniill  ,,  bbaarruu  ddaann  uunniikk  

 TTuujjuuaann    

  

            PPeesseerrttaa  mmaammppuu  mmeemmuunnccuullkkaann  ggaaggaassaann  ––  ggaaggaassaann  kkrreeaattiivv  ddaallaamm  ttiinnddaakkaann  eekkoonnoommii  uunnttuukk  

mmeennccaappaaii  kkeemmaannddiirriiaann..  

   PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii    

  

11..  MMeennggaappaa  kkrreeaattiivviittaass  ppeennttiinngg??  

22..  BBaaggaaiimmaannaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaa??  

33..  BBaaggaaiimmaannaa  mmeenneerraappkkaann  kkrreeaattiivviittaass  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii..??  
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  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

  

          KKeeggiiaattaann  ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  pplleennoo  mmaauuppuunn  kkeelloommppookk  

 

      SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann    

  

  

11..  BBeennddaa  ttaakk  tteerrppaakkaaii  ddiisseekkiittaarrnnyyaa  

22..  PPrroodduukk  llookkaall  

33..  LLiinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  

44..  AAllaatt  ppeennuunnjjaanngg  llaaiinnnnyyaa  

55..  PPeennggaallaammaann  pprriibbaaddii  aattaauu  oorraanngg  llaaiinn  ((nnaarraa  ssuummbbeerr))  

 

   WWaakkttuu  

  

  

WWaakkttuu  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  112200  mmeenniitt  

  

 IICCTT  

  

11..  LLaappttoopp  aattaauu  ppeerrssoonnaall  ccoommppuutteerr  uunnttuukk  pprreesseennttaassii  ddaann  mmeennccaarrii  iinnffoorrmmaassii  llaaiinnnnyyaa  
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22..  FFaassiilliittaattoorr  hhaarruuss  tteettaapp  ssiiaapp  ddeennggaann  ppeerrssiiaappaann  aalltteerrnnaattiiff  aappaabbiillaa  ppeerraallaattaann  yyaanngg  

ddiihhaarraappkkaann  ttiiddaakk  tteerrsseeddiiaa  

 



  

  RRiinnggkkaassaann  SSeessii    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducti
on (5 
menit)   

 

 

Menjelask
an latar 
belakang 
dan tujuan

Connectio
n (10 
menit) 

 

 

 

 

B

Application 
(90 menit) 

 

 

 

Pembahasa
n 
kreativitas, 

Reflection (5 
menit)   

 

 

 

Membuat 
ringkasan 
dan 

Extension  
(5 menit)   

 

 

 

 

Menambah 
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PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  
 

 

Introduction (Pendahuluan)  (5 menit) 

 

I 

1. Fasilitator menjelaskan latar belakang dan tujuan Bahan ajar  
KREATIVITAS DALAM TINDAKAN EKONOMI 

 

 

 

 

Contoh  

 

  

Jelaskan dengan kata‐kata  Anda sendiri. 

     

 

 

          

Contoh 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

-  Sekarang ini adalah  abad ekonomi kreatif, artinya seseorang harus mampu merespon segala 
sesuatu yang terjadi dengan tindakan cepat dan terobosan baru , karena masalah yang akan 
terjadi semakin komplek dan tidak bisa lagi ditangani secara rutin sederhana. 

-  Setiap orang memiliki kemampuan terpendam yang disebut kreativitas dan bentuknya berupa 
ide‐ide baru yang muncul dari imajinasi seseorang, kemudian diberi sentuhan teknologi 
inovasi untuk melahirkan sebuah produk kreativ (unik, orisinil) 

- Keluarnya Instruksi Presiden yang menyebutkan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif 
bagi masa depan ekonomi bangsa Indonesia (baca Instruksi Presiden Nomor  6 tahun 2009 

Tujuan 

1. Peserta mampu mengintepretasi gagasan   kreativitas dalam tindakan ekonomi. 
2. Peserta mampu menunjukkan hasil gagasan kreatif dalam tindakan sehari‐hari 
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onnection (10 menit) 

         Lakukan Latihan brainstorming sederhana untuk mengenali apa yang telah diketahui 

peserta tentang ekonomi kreatif 

        Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Manusia terkadang  tidak peduli terhadap sesuatu yang kurang menarik bagi dirinya, 

contohnya ketika  melihat puing bekas bangunan.Bagi orang  kreatif  puing tersebut 

bisa ditingkatkan menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis tersendiri. Nilai 

ekonomis bisa diukur dari kegunaan atau kemanfaatan benda bagi seseorang. 

Diskusikan nilai-nilai ekonomis dari puing-puing tersebut. 

 

 

Hotel ini 
dulunya bekas 
rawa 

kkalau musim 

hujan  bisa 
tergelincir 

Puing‐puing diubah 
bentuknya 

PUING 
BEKAS 
BANGUNA
N 

Bila dipindahkan te 
tempat lain akan 
lebih bernilai 

 
 

Buku IIIB– Peta Kompetensi  dan  Bahan Ajar SMP   107 
 



Application (70 menit) 

 

  

INTEPRETASI GAGASAN KREATIF DALAM TINDAKAN EKONOMI 

 

A 

1. Peserta  mengamati gambar dibawah dan mengungkapkan  gagasan-gagasan kreatif 

dalam pemanfaatan benda/barang (dituliskan  pada kolom 2), kemudian .memberikan 

pendapatnya tentang pengetahuan/ keahlian/keterampilan yang diperlukan untuk 

mewujudkan gagasan kreatif tersebut (dituliskan  pada kolom 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh  

 

 

 

Tuliskan apa yang 
terjadi saat ini? 

 

Tuliskan gagasan-
gagasan kreatif 
dari pemanfaatan 
lahan 

Pengetahuan/keahlian/keterampila
n yang diperlukan untuk 
mewujudkan gagasan tersebut 

Gagasan kreatif 1 - Ditanami 
rempah-
rempah (jahe) 

 

 

 

- Memilih bibit unggul 
- Mengolah tanah 
- Pemberantasan hama dan 

penyakit tanaman 
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2    Secara  berpasangan  atau kelompok peserta melakukan kegiatan: 

a. memilih salah satu benda/barang bekas atau benda apapun yang ada disekitarnya . 

b. merancang  macam-macam produk yang bisa dihasilkan dari benda/barang tersebut, 

sehingga menambah nilai guna/manfaat suatu benda. 

c. membuat satu produk dari bahan tersebut 

d. simulasi  menpromosikan produk agar laku dijual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : Tanah Liat 

 

 

 

kendi

 

 

 
 

e. menganalisis produk tersebut bila tidak tidak laku dijual 

1. Studi  kasus (belajar dari  kegagalan usaha) 

           Secara kelompok peserta: 

a).  mengidentifikasi kasus-kasus disekitarnya 

 

 

 

 

Contoh 

Dia seorang pedagang asongan, dalam menjalankan profesinya   selalu 
berbenturan kepentingan dengan petugas tatatertib karena dianggap 
menyalahi aturan PERDA Pedagang Kaki Lima.Akibatnya usahanya selalu 
mengalami jatuh bangun.Namun dia tidak putus asa dan tetap berjuang agar 
tetap bisa berdagang
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b).   mencari berita terkini dari surat kabar/ majalah tentang kasus kasus yang  terjadi 

dalam usaha 

c).   mendiskusikan permasalahannya 

c).  tunjukkan gagasan kreatif agar kegagalan bisa mencapai kesuksesan usaha. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Contoh Hasil Gagasan Kreatif 
 

tolong pak, 
dagangan saya 
jangan diambil 

Ini tugas, harus saya 
laksanakan

 

Terjadi dialog antara…….. 

Ini melanggar  PERDA 
Pedagang Kaki Lima 

Bagaimana aturan PERDA 

 

Sekarang usaha kita lebih 
j

Saya harus 
produksi sendiri 

 

Saya  harus alih profesi
sebagai pengepul buah‐
buahan 

 

Aku beralih profesi lainnya , 
misalnyaUsaha perikanan 

 

 



2. Peserta membuat definisi ekonomi kreatif 

a. Mencari dari berbagai sumber  

b. Mendiskusikan  pengertian ekonomi kreatif dari sumber 

c. Membuat kesimpulan 

d. Memberi contoh aplikasinya dalam kehidupan sekelilingnya 

 

MENUNJUKKAN HASIL GAGASAN KREATIF DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 

1. Kreativitas berlangsung melalui sebuah proses dalam benak orang atau suatu kelompok 

sehingga tercipta produk-produk kreatif. 

a. Pada peserta diberikan  tiga kertas kosong 

Kertas pertama untuk isian lembar potensi, kertas kedua untuk isian lembar tindakan, 

kertas ketiga untuk lembar harapan.  

b. Tuliskan cita-cita anda  pada kertas ketiga, menuliskan kemampuan / keahlian / 

keterampilan pada kertas pertama dan menuliskan tindakan pada kertas kedua. 

c. Hasil tulisan diserahkan pada teman sebelahnya  dan disuruh memberikan penilaian 

apakah temannya tersebut termasuk orang yang kreatif. 

 

2. Melakukan observasi 

Disekeliling kita banyak pekerja mandiri yaitu orang yang bekerja tidak mendapat upah dari 

orang lain. 

a. Lakukan observasi terhadap pekerja mandiri 

b. Pilih salah satu sasaran untuk diteliti lebih lanjut tentang ciri-ciri kemandiriannya. Contoh 

Tukang sayur. 

c. Diskusikan ciri-ciri kemandirian seorang pekerja mandiri 
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Contoh untuk memandu ciri‐ciri  

 

 
3. Apakah  bebas 

menentukan 
tindakan 

4. Apakah ulet/ dan 
tekun dalam 
mewujudkan 

harapannya 

2. Apakah bisa 
mengatasi 
masalah yang 
dihadapi 

1. Apakah mampu 
mempngaruhi 
lingkungan atas 
usahanya sendiri. 

5.Apakah ada 
rasa percaya 
terhadap 
kemampuan

6. apakah 
mampu 
meningkatkan 
mutu produk

7. Apakah 
mampu 
menangkap 
peluang

d. Buatlah kesimpulan hasilnya 
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Praktek membuat pruduk kreatif 

(dikerjakan secara kelompok) 

1. Bagikan satu lembar kertas buram pada  setiap peserta 

2. Setiap peserta diminta membuat satu macam produk dari bahan kertas buram tersebut. 

Berikan waktu 5 menit. 

3. Jelaskan bahwa akan ada  pembeli yang bermaksud  mencari mitra usaha untuk 

mengembangkan suatu produk. 

4. Mintalah 6 atau 8 peserta untuk mempromosikan hasil produk mereka. Promosi meliputi: 

nama produk, manfaat, keunggulan, ketepatan waktu pembuatan sesuai dengan 

pemesanan, harga, dan peluang modifikasi. 

5. Mitra usaha memilih tiga produk yang layak untuk dijadikan master (contoh produk yang 

standar). Mitra usaha diperankan pelatih. 

6. Membuat kesimpulan hikmah dari praktek diatas. 

 

PENILAIAN 

 

a. Performance test 
( mendiskusikan gagasan kreativitas dalam ekonomi) 

 

Indikator Skor max Skor si X 

 

1. Ketepatan mengungkapkan ide-ide kreatif 
dalam ekonomi (yang menambah nilai 
manfaat suatu benda 

2. Jumlah ide tepat yang dikemukakan 
 

 

60 

 

 

40 

 

jumlah 100  
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b. Contoh penilaian  penugasan (melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi pekerja 
mandiri) 

 

 

Indikator Skor max Skor si X 

 

a. Ketelitian dalam menemukan pekerja 
mandiri 

b. Ketepatan dalam menemukan pekerja 
mandiri 

c. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan 
tugas 
 

 

40 

 

40 

20 

 

 

Jumlah 100  

 

 

C. Contoh penilaian produk 

 

 

Indikator Skor max Skor si X 

1. Gagasan ( keaslian , kekayaan, 
kemanfaatan ) 

2. Garapan ( kerapihan, keindahan) 
3. Etika dalam melakukan promosi produk 

45 

35 

20 

 

 

jumlah 100  
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eflection (5 menit)  

 

Peserta mendiskusikan hal-hal yang sudah dipelajari 

R 

1. Membuat ringkasan arti kreativiat dalam tindakan ekonomi 

2. Produk kreativ 

3. Pentingnya kreativitas dalam abad 21 

Contoh 

Dari berbagi pengalaman belajar diatas  dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan  mental dan berbagai jenis keterampilan khas manusia yang dapat 

melahirkan sesuatu yang unik, berbeda, orisinal, sama sekali baru, indah, efisien, tepat 

sasaran, dan tepat guna. 

Produk kreatif dapat dibedakan berdasarkan orisinalitasnya, keunikannya, 

kegunaannya, atau karena adanya cirri-ciri tambahan tertentu yang tidak ditemukan 

pada produk-produk sejenis.  

Siapapun bisa menjadi orang kreatif selama ia mau berpikir secara logis dan mandiri 

guna menemukan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh orang lain 

Dalam menghadapi era globalisasi pada abad 21ini atau orang menyebutnya sebagai 

abad kreativitas, orang berlomba-lomba untuk keatif, yang mmudahkan kita dalam 

aktivitas sehari-hari. Sesutu yang baru tersebut berupa alat atau hasil karya yang 

menambah nilai guna atau nilai harga (jika diperjual belikan). Jika perlu diadakan lomba 

kreativitas sehingga dari hasil lomba tersebut muncul produk-produk baru atau hasil 

karya yang lebih unggul dari produk lama karena penggunaannya lebih praktis, hemat.  
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   Extension (perluasan) 

 

 

Sebagai tindak lanjut, peserta mencari definisi kreativitas dalam tindakan ekonomi dari berbagai 

sumber 

Bila memungkinkan mengaplikasikan dalam bidang kesenian, kesusasteraan dan bidang 

kehidupan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PPeessaann  UUttaammaa  

  

MMaannuussiiaa  sseeccaarraa  ffiittrraahh  mmeerruuppaakkaann  mmaakkhhlluukk  cciippttaaaann  TTuuhhaann  yyaanngg  ppaalliinngg  sseemmppuurrnnaa,,  ddiibbeerrii  

kkeecceerrddaassaann  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarrii  ppaaddaa    mmaakkhhlluukk  llaaiinnnnyyaa,,  aarrttiinnyyaa  mmeemmiilliikkii  ppootteennssii  tteerrppeennddaamm  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiippaakkaaii  ddaallaamm  mmeenneemmppuuhh  kkeehhiidduuppaannnnyyaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  kkrreeaattiivviittaass  kkiittaa  jjaannggaann  

ddiibbiiaarrkkaann  tteerrttiidduurr  kkaarreennaa  kkiittaa  sseennddiirrii  yyaanngg  aakkaann  mmeerruuggii..  

 

 

E 

Definisi 
Menurut John Howkins dalam The Creative Economy: How People Make Money 
From Ideas, ekonomi kreatif diartikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang 
menjadikan kreativitas (kekayaan intelektual), budaya dan warisan budaya maupun 
lingkungan sebagai tumpuan masa depan. 

Sementara itu, industri kreatif adalah berbasis kreativitas, keterampilan, dan talenta 
yang memiliki potensi peningkatan kesejahteraan serta penciptaan lapangan kerja 
dengan menciptakan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Inteletual (HKI). 
Analoginya,ekonomi kreatif adalah kandangnya, industri kreatif adalah binatangnya.  
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E. Mata Pelajaran Seni Budaya 
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MENGGUBAH LAGU DAN BERMAIN ALAT MUSIK HARMONIS 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya 
Kelas  : VII semester 2 
Materi Pokok : Aransir lagu daerah setempat 
Mengaransir secara  sederhana lagu daerah setempat 
 

 PPeennddaahhuulluuaann    

BBaannyyaakk  yyaanngg  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  mmeennggaajjaarr    sseennii  bbuuddaayyaa  ssuukkaarr  ddiillaakkuukkaann  ddaann  sseerriinngg  ttiiddaakk  
sseessuuaaii  ddeennggaann  ssaassaarraann  yyaanngg  ddiitteennttuukkaann  ddaallaamm  ssttaannddaarr  iissii  hhaall  iinnii  tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  
hhaarruuss  mmeellaalluuii  pprraakkttiikk  ddiibbuuaatt  aakkaaddeemmiiss  sseeppeerrttii  mmaatteemmaattiikkaa,,  mmiissaallkkaann  bbeellaajjaarr  mmuussiikk  mmeellaalluuii  
cceerraammaahh  tteennttaanngg  nniillaaii  nnoott  bbuukkaann  pprraakkttiikk  bbeerrnnyyaannyyii  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  ddaarrii  llaagguu  ddiiaammbbiill  uunnssuurr  
tteennttaanngg  nnaaddaa  ddaann  ssiimmbboollnnyyaa..    IInnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ssttaannddaarr  iissii  MMaattaa  ppeellaajjaarraann  SSeennii  BBuuddaayyaatteerr  
ccaannttuumm  kkoonnsseepp    bbeellaajjaarr  sseennii  mmeellaalluuii  ppeennddeekkaattaann  bbeellaajjaarr  ddeennggaann  sseennii,,  bbeellaajjaarr  tteennttaanngg  sseennii  ddaann  
bbeellaajjaarr  mmeellaalluuii  sseennii..  sseehhiinnggggaa  mmeennuummbbuuhhaakkaann  kkeetteerraammppiillaann,,  kkrreeaattiivviittaass,,  kkeeppeekkaaaann  ddaann  
mmeennyyeeiibbaannggkkaann  ffuunnggssii  oottaakk  kkaannaann  ppaaddaa  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  

  

DDaallaamm  ppeenniillaaiiaann  jjuuggaa  aaddaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  kkaarreennaa  hhaammppiirr  sseemmuuaa  gguurruu  ttiiddaakk  bbeerraanniiii  mmeemmbbeerrii  
ppeenniillaaiiaann  sseemmppuurrnnaa  ((nniillaaii  1100))  wwaallaauuppuunn  ddaallaamm  kkeemmaammppuuaann  kkaaddaanngg  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  lleebbiihh  bbaaiikk  ddaarrii  
gguurruunnyyaa  nnaammuunn  tteettaapp  mmeennddaappaatt  nniillaaii  ttiiddaakk  sseemmppuurrnnaa..  

MMaatteerrii  mmeennggaarraannssiirr  llaagguu    ddaann  bbeerrmmaaiinn  mmuussiikk  hhaarrmmoonniiss  sseerriinngg  ttiiddaakk  tteerrllaakkssaannaa  kkaarreennaa  aallaassaann  
ttiiddaakk  aaddaa  ssaarraannaa..  PPaaddaa  bbaaggiiaann  iinnii  ddiissaajjiikkaann  jjuuggaa  bbaaggaaiimmaannaa  mmeemmaannffaaaattkkaann    lliinnggkkuunnggaann  sseebbaaggaaii    
aallaatt  mmuussiikk  hhaarrmmoonniiss..  

  TTuujjuuaann 
Setelah sesi ini, peserta mampu memahami konsep harmoni, praktiknya dan melakukan 
penilaian unjuk kerja.  

  PPeerrttaannyyaaaann  KKuunnccii 

Bagaimana  menentukan  akord pada lagu dan cara memainkan musik harmonis. 

 



 

  PPeettuunnjjuukk  UUmmuumm  

Kegiatan  dilakukan  secara klasikal,  dan berpasangan atau secara indifidual.     

 

  SSuummbbeerr  ddaann  BBaahhaann  

  

MMaatteerrii  bbaahhaann  tteennttaanngg  mmeenngggguubbaahh  llaagguu  ddaann  bbeerrmmaaiinn  mmuussiikk  hhaarrmmoonniiss    ddii  bbaawwaahh  iinnii..  

  WWaakkttuu    112200  mmeenniitt 

 

  IICCTT 
• Proyektor LCD 
• Laptop atau personal computer 
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• Layar proyektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  PPeerriinncciiaann  LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  KKeeggiiaattaann  

MENGGUBAH LAGU DAN 

 BERMAIN ALAT MUSIK HARMONIS 

 

  Introduction 

 

Pada bagian ini peserta  diharapkan memberikan latar belakang tentang makna mengaransir 
lagu daerah setempat yang dapat diterapkan pada kegiatan bermusik sehari-hari baik untuk 
kepentingan pribadi atau untuk  acara lain sambil mengenalkan contoh-contoh alat musik 
harmonis asli Indonesia atau pengaruh dari luar. Alat musik harmonis asli Indonesia misalkan 
Kolintang dan Sasando.  

 

Menggubah lagu dan menampilkannya yang paling cocok  dalam hal ini adalah melalui 
penampilan lagu dengan diringi alat musik  harmonis.  

Apa saja yang termasuk alat musik harmonis. Alat musik harmonis yang dapat digunakan  
misalkan  alat musik piano, gitar, sasando dari  kabaupaten Rotedao di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur , dan kolintang dari Provinsi Sulawesi Utara.  

I 

  

 

Bermaian Kolintang  

dari Sulawesi Utara 

Bermain Sasando   

dari Nusa Tenggara Timur 
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Alat musik Piano Alat musik  gitar elektrik 

Alat-alat usik seperti gambar di atas sering kali tidak ada di sekolah, kita dapat melakukan 
dengan mengganti  dengan cara dan alat lain. Diantaranya dapat menggunakan botol atau 
gelas yang diisi dengan air untuk mendapatkan nada do, re, mi, fa, so, la, ti 

 

Misalkan dalam pelaksanaan kegiatan jika nada dasarnya C = do  

Untuk  C. Nada yang dibunyikan secara bersamaan adalah do, mi, dan so seperti tabel berikut: 

 

 

 

C Mayor 

 

F Mayor 

 

 

G Mayor 

 

C Mayor 

mi fa re mi 

do do ti do 

so la so so
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Connection 

Pada bagian ini peserta dikenalkan konsep harmoni dalam menggubah lagu 

atau mengaransir lagu dengan menggunakan akord dasar; yaitu tingkat I (tonika), tingkat IV 
(sub dominan), dan tingkat V (dominan.) menggunakan berbagai media jika tidak ada lat musik 
harmonis 

 

C 

 



 

Nyanyikanlah bersama dalam 3 kelompok,: 

 

• Kelompok 1 menyanyikan     mi, fa re, mi 
• Kelompok 2 menyanyikan     do, do ti, do dan 
• Kelompok 3 menyanyikan     so,la,so, so 

 

Kemudian mintalah tanggapan peserta  terhadap kegiatan bernyanyi tersebut 

Nyanyikanlah lagu Mari bertamasya ciptaan Kak Gatot HS sambil membunyikan akord sesuai 
dengan tanda akord lagu tersebut. 
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  Application 

Pada bagian ini peserta dapat menerapkan konsep harmoni dan bagaimana menyampaikan 
dalam kegiatan pembelajaran serta alternatif-alternatif lain jika tidak tersedia alat musik 
harmonis. 

Bermain alat musik gitar bagi para pemula dapat disederhanakan  memencet satu senar saja, 
dan menggunakan akord dasar, hal ini dengan harapan akan termotivasi untuk  belajar yang 
lebih lanjut, karena merasa mendapat  kemudahan 

 

 

Kegiatan menggubah lagu  sederhana dan menampikannhya dengan iringan gitar. Untuk 
mengiringi lagu dengan alat musik gitar mudah dilakukan walaupun pada anak yang tidak 
berbakat, yang terpenting tersedia gitar yang sudah dilaras dawainya sehingga nada-nada 
gitar sesuai dengan bunyinya.  Yaitu senar satu nadanya e, senar dua nadanya b, senar 3 
nadanya g, senar 4 nadanya D, senar 5 nadanya A, senar 6 nadanya E  

 

Bagi anak yang belum biasa dapat dimulai dengan bermain menggunakan satu jari seperti 
bagan berikut. 

 

Senar dipencet pada fret atau kotak yang telah ditentukan seperti pada gambar. Gambar 
pertama  dan 2 hanya 3 senar yang bunyikan yaitu senar 1, 2, dan 3 , sedangkan untuk 
gambar 3 yang dibunyikan senar 1, 2, 3, dan 4. 

A 

Gb 1 

 

 

 

 

 

  Senar 2 ditekan dengan 
jari telunjuk 

Gb 2 

 

 

 

 

 

Senar    1 dipencet dengan 
jari telunjuk 

Gb 3 

 

 

 

 

 

Senar 1 dipencet dengan 
jari manis atau kelingkiing 
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Masa remaja pada usia anak SMP dan MTs bermain musik amat digemari.  Alat musik gitar 
termasuk salah satu alat musik yang digemari. Alat musik gitar dapat digunakan di berbagai 
kesempatan dan acara  pada masing-masing kelompok sebagai salah satu mengembangkan 
identitas mereka.  

Mengenal bagian-bagian alat musik gitar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memasangkan Akord (Chord) sederhana 

Ada 7 akord dalam suatu tangga nada yaitu seperti tabel di bawah ini: 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

do 

 

re 

 

mi 

 

fa 

 

so 

 

la 

 

ti 

 

mi 

 

fa 

 

so 

 

la 

 

ti 

 

do 

 

re 

 

so 

 

la 

 

ti 

 

do 

 

re 

 

mi 

 

fa 
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Akord tingkat I , tingkat IV dan V adalah akord pokok, kita dapat menggunakan akord  tersebut 
untuk menggubah lagu dalam iringan alat musik harmonis. Jika dalam nada dasar C mayor 
seperti lagu Ciptaan Kak Gatot HS di bawah ini, maka akord pokokya adalah C, F dan G. 
Penempatan akornya seperti berikut ini: 

 

 



Menggubah lagu daerah setempat dengan menempatkan akord  pada lagu Ayo Mama dari 
daerah Maluku. 

 

Pindahnya akord terjadi pada nada yang mendapat tekanan lebih kuat, sedangkan nada yang 
kurang mendapat tekanan (aksen lemah) dapat diabaikan seperti berikut yaitu hanya pada 
hitungan pertama. 

 

Penilaian Unjuk kerja mengaransir lagu melalui praktik alat musik harmonis 

No Nama Siswa Pemilihan akord Ketepatan dalam 
perpindahan akord 

Kesesuaian 
penampilan lagu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Keteragan 

Kesesuaian memilih akord yang sesuai  dalam alunan lagu skor masimal 50  

Ketepatan mementukan progresi akord pada melodi lagu skor masimal 25 

Kesesuaian membawakan lagu dengan alat musik harmonis skor maksimal 25 

 

 

Reflection 

Peserta mengungkapkan tentang praktik mengarasir lagu, menggunakan akord dasar pada lagu 
bertangga nada mayor, serta bermain alat musik harmonis. Agar  hasil aransir lagu mempunyai 
tingkat kreativitas yang lebih tinggi maka dapat ditambahkan akord lain dengan iringan irama 
berbeda misalkan keroncong, dangdut, jai, melayu pada lagu yang sama. 

 

Penilaian Diri 

Jawablah pertanyaan di bawah ini 
 

R 

1. Apakah sudah hafal dan dapat menyanyikan dengan baik!  
2. Apakah Anda dapat menyanyikan lagu hasil aransir sendiri dengan alat musik 

harmonis?  
3. Apakah lagu yang Anda nyanyikan dengan iringan musik terdengar baik? 
4. Jika Anda diberi kesempatan untuk menampilkan lagu tersebut secara lebih baik 

lagi apa yang Anda dapat perbaiki? 
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 Extension 

Pada bagian ini peserta dapat memperkaya aransir lagu dengan akord yang lebih banyak 
sehingga lebih bervariasi misalkan dengan memakai akord tingkat II, III, VI dan akord 
dominan septim atau dengan alat musik lain misalkan keyboard 

Daftar penjarian  akord gitar 

E 
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