
Penulis: 
Dr. Bibin Rubini, M.Pd 
Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si 
Didit Ardianto, M.Pd 

Editor Ahli: 
Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si 



 
i 
 

 

 

 

 

 

 

MODEL PEMBINAAN GURU IPA               

BERBASIS LITERASI SAINS 
  

 

 

Dr. Bibin Rubini, M.Pd 

Dr. Indarini Dwi Pursitasari, M.Si 

Didit Ardianto, M,Pd 

 

 

 

Editor: 

Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbit 

Program Pascasarjana Universitas Pakuan 

 



ii 
 

 

Kutipan Pasal 72 

Ketentuan Pidana Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

 

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 

denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 

7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 

atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 

 

© 2017 ~Program Pascasarjana Universitas Pakuan 

All right reserved 

 

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang 

 

Penulis: 

Dr. Bibin Rubini, M.Pd 

Dr. Indarini Dwi Pursitasari, MSi 

Didit Ardianto, M.Pd 

 

 

Editor: 

Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si 

 

 

Desain: 

Didit Ardianto, M.Pd 

 

 

ISBN: 978-602-50626-0-5 

 

 

Cetakan 1, Oktober 2017 



iii 
 

Kata Pengantar 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, dan 

hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan “Model Pembinaan 

Profesionalisme Guru Berbasis Literasi Sains”. Model pembinaan ini disusun 

sebagai produk dari penelitian yang berjudul “Meningkatkan Relevansi 

Pendidikan Sains melalui Pembinaan Profesionalisme Guru IPA Berbasis Literasi 

Sain”.  

Model ini disusun untuk dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan 

seperti kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian agama,  P4TK,  

dinas pendidikan dalam menerapkan model pembinaan profesionalisme guru 

berbasis literasi sains untuk meningkatkan relevansi pendidikan sains. Pembinaan 

guru sains dilaksanakan dengan metode on dan off dengan waktu off dirancang 

lebih banyak. Hal ini berdasarkan asumsi guru adalah pebelajar mandiri. 

Pertimbangan lain adalah guru masih terikat dengan tugas dan kewajibannya di 

sekolah, sehingga model pembinaan seperti ini dharapkan tidak menyita waktu, 

dan inline dengan kegiatan pembelajaran di sekolah 

Sintaks model Model Pembinaan Profesionalisme Guru Berbasis Literasi 

Sains (Binprogulisa) dengan strategi “On-Off” melalui tahapan penyamaan 

persepsi tentang pembelajaran IPA secara terpadu dan literasi sains (Persception-

“On”), identifikasi konten kurikulum IPA yang dapat dibelajarkan dengan konsep 

keterpaduan (Identification “Off”), pembahasan hasil keterpaduan guru 

(Discussiion-‘On”), perancangan RPP IPA terpadu berbasis literasi sains (Design 

“Off), presentasi RPP (Presentation “ On”), Revisi RPP (Revised “Off), open 

lesson dan Evaluasi (On) atau disingkat PIDDPRO.  

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktorat 

Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) yang telah memberikan dana 

penelitian, Rektor dan Ketua Penjaminan Mutu Universitas Pakuan yang telah 

memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan memberikan 

masukan dalam penyusunan model Binprogulisa. 

Kami menyadari ini model ini belum sempurna, sehingga kami 

menerima segala kritik dan masukan dari pembaca dan pengguna buku ini. 
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Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan 

IPA di Indonesia. 

 

 

Bogor,   Oktober 2017 

                         Tim Pengembang 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saat ini menjadi 

kunci penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Berbagai tantangan 

yang muncul antara lain berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, 

pemerataan pembangunan, dan kemampuan untuk  mengembangkan  sumber  

daya  manusia.  Untuk  itu,  pendidikan  Sains/IPA sebagai bagian dari 

Pendidikan, berperan penting untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki 

literasi sains, yaitu yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan berinisiatif 

dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak 

perkembangan IPA dan teknologi (Prayekti, 2006). Pendidikan IPA (sains) 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006). 

Literasi sains seseorang sangat terkait dengan kemampuan membaca dan 

menulis, serta menggunakan bahasa secara fasih, efektif, dan kritis (Alwasilah, 

2012). Shamos (1995) menyatakan hal yang senada, bahwa untuk menguasai 

sains diperlukan kemampuan menggunakan  bahasa secara fasih,  membaca,  

dan  mengkritisi  sains  itu sendiri. Miller (1998) mengemukakan bahwa 

kemampuan membaca dan menulis tentang sains dan teknologi adalah 

parameter literasi sains. 

Literasi sains merupakan suatu hasil belajar kunci dalam pendidikan pada 

usia 15 tahun bagi semua siswa, apakah meneruskan belajar sains atau tidak 

setelah itu. Berpikir ilmiah merupakan tuntutan warga negara, bukan hanya 

ilmuwan. Keinklusifan literasi sains sebagai suatu kompetensi umum bagi 

kehidupan merefleksikan kecenderungan yang berkembang pada pertanyaan-

pertanyaan ilmiah dan teknologis (Evi, 2012). 

Uraian di atas menunjukkan arti penting seseorang memiliki literasi 

terhadap sains. Oleh karena itu literasi sains telah diakui secara internasional 

sebagai tolok ukur tinggi rendahnya kualitas pendidikan IPA. The Program for 

International Student Assessment (PISA) yang beranggotakan negara industri 

maju (the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 

merespon hal tersebut dengan mengembangkan asesmen literasi sains bagi anak-

anak usia 15 tahun ke bawah. Organisasi ini memiliki pemahaman bahwa maju 

mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh tiga hal tersebut yang salah satunya 
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yaitu literasi sains. PISA melakukan penilaian terhadap literasi tersebut secara 

periodik setiap tiga tahun, utamanya terhadap siswa berusia 15 tahun (level 

SMP). Selain negara-negara industri maju, penilaian juga dilakukan di negara-

negara yang mengajukan diri untuk dinilai, termasuk Indonesia. 

Hasil studi PISA pada tahun 2000, menunjukkan bahwa Indonesia 

menempati urutan ke-38 dari 41 negara peserta pada kemampuan literasi sains, 

PISA tahun 2003 Indonesia menempati urutan ke-38 dari 40 negara peserta 

pada kemampuan literasi sains, PISA tahun 2006 Indonesia menempati urutan 

ke-50 dari 57 negara peserta pada kemampuan literasi sains, PISA tahun 

2009  Indonesia menempati urutan ke-60 dari 65 negara peserta pada 

kemampuan  literasi  sains.  PISA  tahun  2012  Indonesia  menempati  urutan  

ke-64  dari  65 negara peserta pada kemampuan literasi sains. Siswa Indonesia 

mendapatkan skor literasi sains pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, dan 

2015 berturut-turut adalah 393, 395, 393, 383, 382, dan 408 dengan rata-rata skor 

dari semua negara peserta adalah 500 (Balitbang, 2012 dan PISA Result, 2015).  

Hasil analisis lebih lanjut terhadap data PISA untuk anak Indonesia ini 

menghasilkan beberapa temuan diantaranya: 

1. Capaian literasi sains peserta didik rendah, dengan rata-rata sekitar 32% untuk 

keseluruhan aspek, yang terdiri atas 29% untuk konten, 34% untuk proses, 

dan  32% untuk konteks. 

2. Terdapat  keragaman  antarpropinsi  yang  relatif  rendah  dari  tingkat  

literasi  sains peserta didik Indonesia. 

3. Kemampuan memecahkan masalah anak Indonesia sangat rendah, jauh 

dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, atau Filipina. 

Hasil analisis terhadap capaian literasi sains siswa khususnya di Kota Bogor 

pada tahun 2014 menunjukkan bahwa capaian literasi sains siswa di Kota 

Bogor masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil capaian literasi 

sains siswa SMP di Kota Bogor hampir menunjukan perolehan yang sama 

dengan capaian literasi sains siswa nasional. Data menunjukkan capaian literasi 

sains siswa di Kota Bogor cukup rendah, dengan rata-rata sekitar 30% untuk 

keseluruhan aspek, yang terdiri atas 29% untuk konten, 30% untuk proses, dan 

31% untuk konteks. 

Masih rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor. Rendahnya literasi sains guru IPA merupakan 

faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains siswa. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan terkait kemampuan literasi sains guru khususnya di Kota dan 

Kabupaten Bogor, ternyata kemampuan literasi sains guru juga belum  

menunjukkan  hasil  yang  memuaskan.  Hasil  analisis  menunjukkan  rata-rata 
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literasi sains guru baru mencapai  63% untuk keseluruhan aspek, yang terdiri atas 

65 % aspek konten, 62% aspek proses dan 62% aspek konteks sains. 

Belum memuaskannya literasi sains guru IPA dapat dianggap sebagai salah 

satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan IPA. Selain itu, faktor penyebab 

lainnya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan pembelajaran IPA dengan hakekat 

atau esensi IPA. Hasil pengamatan di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran IPA masih didominasi dengan penjejalan konsep-konsep IPA 

kepada para siswa. Para guru IPA seringkali mengeluhkan permasalahan klasik 

kurangnya waktu dan fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran  IPA dengan  

menerapkan  strategi  pembelajaran  IPA  yang menjadi  tuntutan kurikulum. 

Ketika ditanyakan apakah dilakukan kegiatan praktikum atau observasi objek 

IPA saat pembelajaran, jawabannya, tidak cukup waktu untuk melakukan hal 

tersebut. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan  praktikum  atau  observasi,  oleh  

para  guru  IPA  dianggap sebagai  kegiatan  tambahan  yang  sifatnya  boleh  

dilakukan  kalau  ada  waktu.  Padahal strategi pembelajaran seperti itulah yang 

seharusnya diterapkan dalam pembelajaran IPA. Fenomena pembelajaran IPA 

seperti ini akan berlanjut terus apabila guru selalu beranggapan bahwa kegiatan-

kegiatan praktikum dan observasi dalam pembelajaran IPA sifatnya bukan 

merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan tanggapan  guru  IPA, umumnya mereka menyadari bahwa 

kemampuan sebagian  guru  IPA dalam mengelola  proses  pembelajaran IPA 

masih rendah. Hal ini sangat berpotensi menyebabkan  rendahnya  kualitas  

proses pembelajaran IPA. Guru IPA seharusnya menunjukkan perilaku mengajar 

yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Karena guru yang berperilaku 

mengajar secara efektif dan professional  akan menghasilkan perilaku belajar 

yang efektif dan pada gilirannya akan menghasilkan keluaran (hasil belajar) yang 

bermutu (Surya, 2005).  

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya 

diantaranya membangun kembali relevansi proses pendidikan dengan tujuannya. 

Upaya-upaya tersebut dapat dikemas dalam suatu pola pelatihan atau pembinaan 

profesionalisme guru IPA yang berbasis literasi sains. 

Landasan hukum pembinaan profesional guru terdiri dari Undang-undang 

Republik Indonesia No 20 tahun 2003 pasal 39 tentang sistem pendidikan 

nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut diperbaharui dengan 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang perubahan 

atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan. 
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Berdasarkan landasan hukum tersebut, pelaksana pembinaan professional 

guru dijabarkan ke dalam bentuk kelembagaan Pemerintah Pusat maupun tingkat 

Pemerintah Daerah yang dilaksanaan oleh suatu lembaga atau organisasi, seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Salah satu MGMP yang ada di 

daerah Bogor adalah MGMP IPA Kota Bogor. 

 

B. Tujuan 

Tujuan program pembinaan profesionalisme guru IPA berbasis literasi 

sains terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum program 

pembinaan adalah menciptakan relevansi pendidikan sains SMP dan 

meningkatkan capaian literasi sains siswa SMP. Adapun tujuan khusus program 

adalah: 

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran IPA 

secara terpadu 

2. Meningkatkan kemampuan literasi sains guru   

3. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA yang 

berbasis literasi sains.  

4. Meningkatkan kemampuan literasi sains siswa SMP 

 

C. Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan program pembinaan profesionalisme 

guru adalah hasil analisis keterpaduan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dan bahan ajar, serta perolehan literasi siswa yang meningkat. 

 

D. Manfaat  

Penggunaan model profesionalisme guru IPA berbasis literasi sains 

diharapkan dapat memberi sumbangan praktis sebagai salah satu alternatif upaya 

perbaikan pembelajaran IPA. Manfaat yang dapat diperoleh melalui model  

profesionalisme guru IPA berbasis literasi sains adalah: 

1. Bagi guru 

a. Mengembangkan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran IPA 

di Sekolah yang berbasis literasi sains  

b. Memberikan informasi dan wawasan tentang alternatif pembelajaran yang 

berpusat pada siswa khususnya pada proses pembelajaran IPA yang 

berbasis literasi sains.  

2. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dan 

relevansi pembelajaran IPA  di sekolah. 
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3. Bagi stakeholder, model pembinaan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk program pengembangan Profesionalisme Guru IPA. 

.  
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BAB 2 

STRUKTUR MODEL PEMBINAAN PROFESIONALISME 

GURU 

 

A. SASARAN 

Model pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi sains ditujukan bagi 

guru mata pelajaran IPA di tingkat Sekolah Menengah Pertama. 

 

B. TIMELENGTH 

Model pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi sains dilaksanakan 

selama 1 semester secara berkesinambungan. 

  

C. MATERI 

1. Literasi Sains 

Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan 

sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-

bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam 

dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia (Rustaman, 

2003). Definisi literasi sains ini memandang literasi sains bersifat 

multidimensional, bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, 

melainkan lebih dari itu. Literasi sains mengukur kemampuan siswa dalam 

memahami hakekat sains, yaitu sains sebagai pengetahuan/produk, sikap, dan 

proses.  

Menurut PISA 2012 literasi sains didefinisikan sebagai (1) pengetahuan 

ilmiah individu dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk 

mengidentifikasi masalah, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena 

ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu 

sains; (2) memahami karakteristik utama pengetahuan yang dibangun dari 

pengetahuan manusia dan inkuiri; (3) peka terhadap bagaimana sains dan 

tekhnologi membentuk material, lingkungan intelektual dan budaya; (4) adanya 

kemauan untuk terlibat dalam isu dan ide yang berhubungan dangan sains (OECD, 

2013). Bagian  yang  tak  dapat  dipisahkan  dari  sains  adalah  teknologi. 

Perkembangan teknologi dilandasi oleh sains, sedangkan teknologi itu sendiri 

menunjang perkembangan sains. Teknologi dalam sains terutama digunakan untuk 

aktivitas penemuan dalam upaya memperoleh penjelasan tentang  objek  dan  

fenomena  alam.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli terkait dengan pengertian literasi sains, 

maka literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains dan 
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penerapannya, mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan 

tentang alam dan perubahan pada alam sebagai aktivitas manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun literasi sains yang diusulkan untuk pendidikan 

dasar di Indonesia, dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah 

menggunakan konsep-konsep sains, mengenal produk teknologi beserta 

dampaknya, mampu menggunakan dan memelihara produk teknologi, kreatif, 

dan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat (Poedjiadi, 2005). 

 

2. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan kumpulan pengetahuan dan cara-

cara memperoleh dan menggunakan pengetahuan tentang secara sistematis. IPA 

tidak hanya memfokuskan pada penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep, atau prinsip, melainkan merupakan suatu proses penemuan. IPA 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam mengamati 

dan mempelajari gejala-gejala alam untuk mendapatkan pengetahuan baru. IPA 

juga dapat mengembangkan sikap ilmiah dan merupakan wahana bagi siswa untuk 

mempelajari pengetahuan dan alam sekitar, serta menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA di SMP berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan 

kurikulum nasional harus dilaksanakan secara tematik integratif. Pembelajaran IPA 

harus dilakukan secara terpadu dengan berorientasi aplikatif, pengembangan 

kemampuan berpikir, rasa ingin tahu, serta pembentukan sikap peduli dan 

bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial (Kemdiknas, 2012). 

Tujuan pembelajaran IPA yang dilaksanakan secara terpadu adalah peserta didik 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh dan bermakna. 

Pembelajaran IPA secara Terpadu merupakan pembelajaran bermakna yang 

memberikan kepada siswa tentang konsep-konsep sains dan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (HOTS = High Order Thinking Skills). Selain itu pembelajaran IPA 

secara Terpadu juga mendorong siswa untuk tanggap dalam lingkungan dan 

budayanya. Pembelajaran IPA Terpadu berbasis konstruktivisme juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa (Fairuzza, 2009). Namun demikian, terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi guru untuk keterlaksanaan pembelajaran IPA 

Terpadu antara lain: (1) kurang lengkapnya sarana belajar seperti laboratorium, (2) 

minimnya buku pelajaran penunjang, (3) kemampuan guru yang kurang memadai, 

(4) jumlah siswa di setiap kelas yang melebihi kapasitas, (6) kuantitas guru masih 
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kurang, (7) alokasi waktu yang tidak efektif, dan (8) kesukaran guru dalam 

mengaitkan konsep dengan tema-tema yang relevan dalam kehidupan sehari-hari 

(Hidayat, 2011). 

 

3. Keterpaduan dalam pembelajaran IPA SMP 

Fogarty (1991) mengemukakan bahwa terdapat 10 tipe pembelajaran Terpadu. 

Namun dengan mempertimbangkan berbagai teknis penerapannya, terdapat tiga 

tipe pembelajaran IPA Terpadu untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA di SMP, 

yaitu (a) model keterhubungan (connected), (b) model jaring laba-laba (webbed), 

dan (c) model keterpaduan (integrated). 

a. Model keterhubungan adalah model pembelajaran IPA Terpadu yang secara 

sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, 

satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain di 

dalam  satu  disiplin  ilmu. Sebagai  contoh,  guru secara sengaja memadukan 

antara konsep perubahan wujud dan energi matahari dalam disiplin fisika. 

b. Tipe jaring laba-laba merupakan tipe pembelajaran IPA Terpadu yang 

menggunakan pendekatan tematik. Dengan pendekatan ini, pengembangan 

pembelajaran IPA Terpadu dimulai dengan menentukan tema tertentu, 

misalnya interaksi. Tema dapat ditetapkan dengan kesepakatan antara guru dan 

siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut 

disepakati, dikembangkan sub-sub tema yang selanjutnya dikembangkan 

aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. 

c. Tipe keterpaduan merupakan tipe pembelajaran IPA Terpadu yang 

menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu. Tipe ini diusahakan dengan cara 

menggabungkan disiplin ilmu dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan 

menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di 

dalam beberapa disiplin ilmu. 

Berbeda dengan tipe jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan 

pengembangannya sebagai langkah awal, maka dalam tipe keterpaduan tema 

yang berkaitan dan bertumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin 

dicari dan dipilih guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali guru 

menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang akan dibelajarkan 

dalam satu semester dari beberapa disiplin ilmu dalam Sains. Selanjutnya 

dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterkaitan 

yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa disiplin tersebut. 

Karakteritik, kelebihan, dan keterbatasan ketiga tipe keterpaduan tersebut 

terdapat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Tiga Jenis Keterpaduan dalam Pembelajaran IPA 

Model  Karakteristik  Kelebihan  Keterbatasan  

Keterpaduan 

(integrated) 

Membelajarkan 

beberapa KD 

yang konsep-

konsepnya 

beririsan/tumpan

g tindih  

 

 Pemahaman 

terhadap 

konsep lebih 

utuh 

(holistik) 

 Lebih efisien  

 Sangat 

kontekstual  

 KD-KD yang 

konsepnya beririsan 

berada dalam 

semester atau kelas 

yang berbeda 

 Menuntut wawasan 

dan penguasaan 

materi yang luas  

 Sarana-prasarana, 

misalnya buku 

belum mendukung. 

 

Jaring laba-laba 

(Webbed) 

Membelajarkan 

beberapa KD 

yang berkaitan 

melalui sebuah 

tema  

 

 Pemahaman 

terhadap 

konsep utuh 

 Kontekstual 

 Dapat dipilih 

tema-tema 

menarik yang 

dekat dengan 

kehidupan  

 

 KD-KD yang 

berkaitan berada 

dalam semester atau 

kelas yang berbeda 

 Tidak mudah 

menemukan tema 

pengait yang tepat. 

Keterhubungan 

(connected) 

 

Membelajarkan 

sebuah KD, 

konsep-konsep 

pada KD 

tersebut 

dipertautkan 

dengan konsep 

pada KD yang 

lain  

 

 Melihat 

permasalahan 

tidak hanya 

dari satu 

bidang kajian 

 Pembelajaran 

dikaitkan 

dengan KD 

yang relevan 

Kaitan antara bidang 

kajian sudah tampak 

tetapi masih 

didominasi oleh 

bidang kajian tertentu 

 

 

 

tema 
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BAB 3 

PELAKSANAAN MODEL PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU 

 

Pembinaaan Guru Sains SMP dirancang bersiklus. Program tersebut  

dituntaskan selama 1 tahun dan dirancang secara bertahap. Pembinaan guru sains 

dilaksanakan dengan metode on dan off dengan waktu off dirancang lebih banyak. 

Hal ini berdasarkan asumsi guru adalah pebelajar mandiri. Pertimbangan lain 

adalah guru masih terikat dengan tugas dan kewajibannya di sekolah, sehingga 

model pembinaan seperti ini dharapkan tidak menyita waktu, dan inline dengan 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Tahap pelaksanaan model pembinaan 

profesionalisme guru secara rinci adalah: 

Tahap 1 (Tahap ON): Perseeption 

Pelaksanaan tahap penyamaan persepsi dihadiri pleh Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Bogor, Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di kota Bogor. 

 

 
Gambar 1. Peserta Penyamaan Persepsi 

Pada tahap ini dilaksanakan diskusi melalui kegiatan MGMP, dengan 

narasumber peneliti. Diskusi bertujuan  untuk  menyamakan  persepsi  tentang  

pembelajaran   IPA, termasuk refreshing model-model pembelajaran IPA terpadu. 

Bahan disediakan oleh Tim peneliti sebagai narasumber. 

Sebelum dilaksanakan diskusi, dilakukan terlebih dahulu penandatanganan 

komitmen di antara para guru dan panitian Waktu untuk kegiatan tahap awal ini 

adalah 1 hari 
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Gambar 2. Pembahasan Pembelajaran IPA Terpadu 

 

Tahap 2 (Tahap OFF): Identification 

Pada tahap ini Guru dalam kelompok (kelas) melakukan identifikasi konten 

kurikulum IPA yang dapat dibelajarkan dengan konsep keterpaduan. Harapannya 

dari kegiatan ini minimal setiap kelas VII, VIII, dan IX menghasilkan empat (4) 

keterpaduan konten IPA, sehingga total diharapkan ada 12 keterpaduan dalam 

konten IPA yang dihasilkan melalui kerja mandiri. Kerja mandiri ini dijadwalkan 

2 minggu. 

 

Tahap 3 (ON): Discussion 

Tahapan selanjutnya adalah focussed group discussion (FGD) yang 

diselenggarakan secara tatap  muka. Pada kegiatan ini,  kelompok  guru  

memaparkan  hasil  kajian  mandiri  terkait keterpaduan dalam konten IPA, yang 

selanjutnya diperbaiki dan disepakati oleh semua peserta FGD.  

 

   
Gambar 3. FGD dan Presentasi Keterpaduan 

Setelah  disepakati,  selanjutnya peserta memilih  satu dari  12 materi 

pembelajaran untuk dikembangkan dalam RPP dan perangkatnya. Pemilihan 

didasarkan pada kemungkinan dapat diimplementasikan dalam kegiatan PBM. 
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Dengan demikian, pembinaan ini akan mendukung pembelajaran riil di sekolah, 

dan tidak mengganggu jadwal yang telah ditetapkan sekolah. 

 

Tahap 4 (OFF): Design of Lesson Plan 

Tahapan ini dilaksanakan secara mandiri. Setiap kelompok mengembangkan 

RPP dengan tema yang sama, lengkap dengan alat evaluasi berbasis literasi 

sainsnya. Tahapan ini dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 2 minggu. Selain 

itu, setiap kelompok harus membuat laporan termasuk laporan untuk presentasi 

kelompok terkait dengan RPP yang telah dibuat. 

 

 

Tahap 5 (ON dan OFF): Presentation of Lesson Plan 

Pada tahapan ini, semua kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, memberikan masukan, serta menetapkan RPP akhir yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk open lesson. Kelompok guru menetapkan guru 

model dan mempersiapkan jadwal dan rencana rinci kegiatan open lesson.  

 

   
Gambar 4. Presentasi RPP 

Setelah selesai perencanaan, implementasi pembelajaran/open lesson 

dilaksanakan dengan fasilitator tim peneliti dan moderator pimpinan sekolah yang 

menjadi tempat open lesson. Setelah  open  lesson,  dilaksanakan  kegiatan  

refleksi  dan  saran  perbaikan,  serta  diakhiri dengan pemberian rewards bagi 

guru model, serta partisipan aktif dalam diskusi.  

 

Kegiatan Open Lesson 

Open lesson dilaksanakan berdasarkan RPP yang telah disusun dan 

dipresentasikan guru. Pelaksanaan open lesson dilakukan oleh guru model 

dengan dua orang observer untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran dan 

aktivitas siswa.  
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Gambar 5. Kegiatan open lesson di SMP 13 Bogor 

 

Tidak lanjut dari kegiatan open lesson tahap 1 adalah pembagian 

kelompok/tema untuk setiap guru/kelompok untuk dikembangkan RPP-nya (tema   

berbeda berdasarkan tema yang telah dikembangkan terdahulu). 
 

Tahap 6 (OFF): Design Lesson Plan (Part 2) 

Guru dalam kelompok membuat RPP berdasarkan tema yang telah 

disepakati. Mereka bekerja mandiri disesuaikan dengan jadwal yang mereka telah 

sepakati. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan. 
 

Tahap 7 (ON): Presentation of Lesson Plan 

Pada tahapan ini semua kelompok mempresentasikan kembali RPP yang 

telah dirancang, diskusi, dan memberikan masukan, serta memperbaiki RPP 

berdasarkan masukan yang diterima. Semua guru memperoleh semua RPP hasil 

rancangan semua kelompok. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi, baik oleh 

fasilitator maupun teman sejawat, pemberian rewards bagi kelompok terbaik juga 

dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan kesepakatan untuk peserta guru yang akan 

mengimplementasikan model pembelajaran dalam kegiatan open lesson.  
 

 

Tahap 8 (OFF-ON): Lesson L earn and Open Lesson 

Tahapan terakhir ini memuat kegiatan lesson learn dengan open lesson 

dari 3 tema yang telah disepakati bersama pada kegiatan tahap 7. Open lesson 

dilaksanakan pada hari/minggu yang berbeda, dan diakhiri dengan refleksi, 

evaluasi, serta pemberian rewards. 
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Gambar 6. Kegiatan open lesson di SMP 8 Bogor 

 

Kedelapan metode on dan off yang dirancang bersiklus secara diagram ditampilkan 

pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Model Pembinaan Profesionalisme Guru Berbasis Literasi Sains 

 

1u  3 minggu           2 minggu 2 hari 1 hari 

 

1 minggu 1 hari              2 minggu                     3 minggu 
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BAB 4 

EVALUASI  

 

 

Keberhasilan model pembinaan profesionalisme guru berbasis 

literasi sains ditentukan dengan menggunakan beberapa instrumen 

yaitu: 

1. Lembar observasi digunakan untuk mengukur keterlaksanaan 

pembelajaran IPA berbasis literasi sains di kelas.  

2. Tes kinerja digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam  

merancang Rencana Program Pembelajaran dan melaksanakannya 

di kelas. 

3. Tes literasi sains digunakan untuk mengukur kemampuan literasi 

sains guru dan siswa 

4. Angket digunakan untuk mengukur respon guru terhadap 

pelaksanaan program pembinaan profesionalisme guru berbasis 

literasi sains dan respon siswa terhadap penerapan pembelajaran 

IPA Terpadu berbasis literasi sains. 
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LAMPIRAN 1.  

Soal Literasi Sains 

MATA PELAJARAN IPA SMP 

Hujan Asam 

Di bawah ini adalah foto dari patung-patung yang dibangun di Athena, Yunani 

lebih dari 2500 tahun lalu. Patung-patung ini terbuat dari sejenis batuan yang 

disebut marmer. Marmer tersusun dari kalsium karbonat. Pada tahun 1980, 

patung-patung yang asli dipindahkan ke dalam museum dan diganti oleh 

replikanya. Patung-patung aslinya rusak termakan hujan asam. 

 

 

No. Soal 

1. Hujan normal, sedikit bersifat asam karena telah menyerap gas karbon 

dioksida dari udara. Hujan asam bersifat lebih asam daripada hujan 

normal karena selain menyerap karbon dioksida, juga gas-gas lain 

seperti oksida-oksida belerang dan oksida-oksida nitrogen. 

Dari manakah oksida-oksida belerang dan oksida-oksida nitrogen di 

udara ini berasal? 

Jawab: 
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2. Dampak dari hujan asam terhadap marmer dapat dicontohkan dengan 

cara meletakkan kepingan marmer di dalam asam cuka semalaman. 

Cuka dan hujan asam memiliki tingkat keasaman yang kira-kira sama. 

Ketika kepingan marmer diletakkan di dalam asam cuka, terbentuk 

gelembung gas. Massa dari kepingan marmer kering dapat ditentukan 

sebelum dan setelah percobaan. 

Sebuah kepingan marmer memiliki massa 2,0 gram sebelum direndam 

di dalam cuka semalaman. Kepingan itu diambil dan dikeringkan 

keesokan harinya. Bagaimanakah massa dari kepingan marmer 

tersebut? 

a. Kurang dari 2,0 gram 

b. Tepat 2,0 gram 

c. Antara 2,0 dan 2,4 gram 

d. Lebih dari 2,4 gram 

3. Siswa yang melakukan percobaan di atas juga meletakkan kepingan 

marmer ke dalam air suling (air murni) semalaman. 

Jelaskan alasan siswa itu memasukkan langkah ini dalam 

percobaannya! 

 

 

 

 

 

 

 
   

Efek Rumah Kaca: Fakta atau Fiksi? 

 

Makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi yang 

menopang kehidupan di bumi berasal dari matahari yang memancarkan energi ke 

ruang angkasa. Sebagian kecil dari energi ini mencapai bumi. Atmosfer bumi 

bertindak sebagai selimut pelindung di atas permukaan planet kita yang mencegah 

variasi suhu ekstrim. Sebagian besar energi radiasi yang berasal dari matahari 

menembus atmosfer bumi. Bumi menyerap sebagian energi ini dan sebagian 

dipantulkan kembali. Sebagian dari pantulan energi ini diserap oleh atmosfer. 

Sebagai akibatnya, suhu rata-rata di atas permukaan bumi lebih tinggi daripada 

jika tidak ada atmosfer. Atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan 

rumah kaca, sehingga muncul istilah efek rumah kaca. 
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Fakta menunjukkan bahwa suhu rata-rata atmosfer bumi cenderung naik. Dalam 

berbagai surat kabar dan majalah, kenaikan emisi karbondioksida seringkali 

disebut sebagai penyebab utama kenaikan suhu pada abad  kedua puluh. Seorang 

siswa bernama Andre tertarik akan hubungan yang mungkin antara suhu rata-rata 

atmosfer bumi dan emisi karbondioksida di bumi. Di perpustakaan ia menjumpai 

dua grafik berikut ini: 

No. Soal 

4. Dari kedua grafik di atas Andre kemudian menyimpulkan bahwa sudah 

pasti kenaikan suhu rata-rata atmosfer bumi disebabkan oleh kenaikan 

emisi karbon dioksida. Data apakah yang mendukung kesimpulan Andre? 

 

 

 

 

5. Siswa lain, Jeanne, tidak setuju dengan kesimpulan Andre. Ia 

membandingkan kedua grafik itu dan mengatakan bahwa beberapa bagian 

dari kedua grafik tersebut tidak mendukung kesimpulan Andre. Berikan 

salahsatu contoh bagian grafik yang tidak mendukung kesimpulan Andre. 

Jelaskan jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

6. Dalam diskusi tersebut Andre tetap bertahan pada kesimpulannya. Tetapi 

Jeanne berpendapat bahwa kesimpulan Andre terlalu cepat. Jeanne 

mengatakan: “Sebelum menerima kesimpulan ini kita harus yakin bahwa 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efek rumah kaca tetap 

konstan”. Sebutkan salah satu faktor yang dimaksudkan oleh Jeanne! 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Ilustrasi  untuk unit olahraga 

  Latihan fisik secara teratur baik untuk kesehatan kita. 

 

No. Soal 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Apa keuntungan dari latihan fisik secara teratur? Lingkari "Ya" atau 

"Tidak" untuk setiap pernyataan. 

 

Apakah ini keuntungan dari latihan fisik secara 

teratur? 

Ya atau 

Tidak? 

Olahraga membantu mencegah penyakit jantung dan 

peredaran darah. 

Ya / Tidak 

Olahraga mengarah ke pola makan yang sehat. Ya / Tidak 

Olahraga membantu menghindarkan dari kegemukan. Ya / Tidak 
 

8. Apa yang akan terjadi ketika melakukan latihan otot? Lingkari "Ya" 

atau "Tidak" untuk setiap pernyataan. 

 

Apakah ini terjadi ketika latihan otot? Ya atau 

Tidak? 

Otot mendapatkan peningkatan aliran darah. Ya / Tidak 

Lemak dibentuk dalam otot. Ya / Tidak 

  
 

9. Mengapa kamu bernapas lebih berat ketika berolahraga daripada ketika 

tubuhmu sedang beristirahat? 
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Tumpahan minyak 

Tumpahan minyak dari kapal dapat mencemari lautan, pantai dan sungai. 

Setelah tumpahan minyak, booming dan spons mengambang digunakan untuk 

mengurangi efek polusi. 

 

Sebuah penyelidikan pengaruh bakteri pada minyak dalam air dibuat dalam 5 

langkah. 

Langkah 1 mengisi botol dengan air laut sebanyak setengahnya. 

Langkah 2 Tambahkan sampel minyak ke dalam botol. 

Langkah 3 Tambahkan sejumlah cairan yang mengandung bakteri. 

Langkah 4 Tutup/segel botol dan diamkan selama beberapa hari. 

Langkah 5 Amati isi botol.  

No. Soal 

10. Bagian apakah dari penyelidikan ini  yang tidak menunjukkan model 

tumpahan minyak yang sebenarnya di laut? 

 

 

 

Mengapung 

Perhatikan gambar laba-laba dan penjepit kertas berbahan logam di bawah 

ini.  

Booming dan spons 

ditempatkan di sekitar 

tumpahan minyak  
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No. Soal 

11. Mengapa laba-laba dan penjepit kertas berbahan logam dapat mengapung 

di atas air?  

 

 

 

 

Kloning 

Bacalah artikel berita berikut dan jawablah pertanyaan yang menyertainya! 

Mesin fotokopi untuk makhluk hidup? 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Tanpa diragukan lagi, kalaulah ada pemilihan makhluk hewan di tahun 

1997, Dolly pasti yang akan menjadi pemenang! Dolly adalah domba 

Skotlandia yang dapat kamu lihat di gambar. Namun Dolly bukan hanya 

domba biasa. Dia adalah klon dari domba lain. Klon berarti : kopian. 

Kloning berarti kopian dari satu master kopi. Para ilmuan sukses 

menciptakan seekor domba (Dolly) yang identik dengan master 

kopiannya. Seorang ilmuan dari Skotlandia, Ian Wilmut, mendesain mesin 

pengopi untuk domba. Dia mengambil bagian yang sangat kecil dari 

kambing (payudara) domba dewasa (domba satu). Dari bagian yang 

sangat kecil tersebut dia mengeluarkan nukleusnya, lalu mentransferkan 

nukleus tersebut ke dalam sel telur domba betina lain (domba dua). 

Laba-laba atau serangga berjalan di atas air 
Penjepit kertas berbahan logam 

mengapung di dalam air pada 

gelas 
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Namun pertama-tama dia mengeluarkan semua bagian yang mungkin 

membawa karakteristik domba dua dari sel telur tersebut. Ian Wilmut 

menenamkan sel telur domba dua yang telah dimanipulasi ke dalam 

domba betina lain (domba tiga). Domba tiga menjadi hamil dan 

mengandung seekor bayi domba: Dolly. Para ilmuan berpikir bahwa 

dalam beberapa tahun ke depan akan sangat mungkin untuk mengklon 

manusia. Namun demikian, banyak negara yang telah memutuskan untuk 

melarang kloning manusia melalui undang-undang. 

 

 

No. Soal 

12. Secara genetik domba manakah yang identik dengan Dolly? 

a. Domba 1 

b. Domba 2 

c. Domba 3 

d. Ayahnya Dolly 

13.  Dalam baris ke-5, bagian yang diambil ambing disebut dengan “ bagian 

yang sangat kecil.” Dari artikel tersebut kamu dapat mengetahui apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan “bagian yang sangat kecil.” Bagian 

yang dimaksud adalah ... 

a. Sel 

b. Gen 

c. Intisel 

d. Kromosom 

14. Pada kalimat terakhir dalam artikel tersebut disebutkan banyak negara 

yang memutuskan untuk melarang kloning manusia melalui undang-

undang. Dua kemungkinan alasan untuk keputusan tersebut dicantumkan 

di bawah ini. 
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Apakah alasan-alasan tersebut alasan ilmiah? 

Lingkari “Ya” atau “Tidak” untuk setiap alasan. 

Alasan Ilmiahkah? 

Manusia hasil kloning akan lebih sensitif terhadap 

penyakit dibandingkan manusia normal 

Ya / Tidak 

Manusia tidak seharusnya mengambil alih dalam 

urusan pencipta 

Ya / Tidak 

 

 

Keanekaragaman Hayati 

Bacalah artikel koran berikut dan jawablah pertanyaan yang menyertainya. 

Keanekaragaman Hayati adalah kunci untuk pengaturan lingkungan. 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

Sebuah ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi 

(varietas mahluk hidup yang banyak) lebih mungkin untuk beradaptasi 

terhadap manusia yang menjadi sebab atas perubahan lingkungan, 

daripada hanya memiliki sedikit keanekaragaman hayati. Perhatikan 

dengan baik dua jaring-jaring makanan di bawah ini. Tanda panah 

mengarah dari organisme yang dimakan ke organisme yang 

memakannya. Jaring-jaring makanan tersebut merupakan contih yang 

sebanding dengan jaring-jaring makanan yang nyata terdapat disuatu 

ekosistem, namun mengilustrasikan pokok perbedaan antara ekosistem 

yang lebih beragam dengan yang kurang beragam. Jaring-jaring 

makanan B merepresentasikan situasi dengan keanekaragaman hayati 

rendah. Beberapa tingkat dalam jalur makanannya hanya terdiri dari 

satu jenis organisme. Jaring-jaring makanan A merepresentasikan 

ekosistem yang lebih beragam, sehingga leboh banyak alternatif jalur 

makan/ dimakan di dalamnya. Secara umum, berkurangnya 

keanearagaman hayati harus diperhatikan dengan serius. Bukan hanya 

karena alasan hilangnya etnik dan kegunaan organisme yang telah 

punah, melainkan juga organisme yang masih bertahan telah menjadi 

lebih terpapar untuk punah dimasa yang akan datang. 
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No. Soal 

15. Dalam baris ke-6 disebutkan: “ jaring-jaring makanan A 

merepresentasikan ekosistem yang lebih beragam, sehingga lebih 

banyak alternatif jalur makan/ dimakan didalamnya”.  

Perhatikan jaring-jaring makanan A. Hanya dua hewan dalam 
jaring-jaring makanan ini yang memiliki tiga sumber makanan 

langsung. Hewan yang dimaksud  adalah ... 

a. Kucing liar dan Tawon parasit 

b. Kucing liar dan Burung pemakan daging 

c. Tawon parasit dan wereng 

d. Tawon parasit dan Laba-laba 

16. Jaring-jaring makanan A dan B terdapat di lokasi yang berbeda. 

Bayangkan jika wereng mati di kedua lokasi tersebut. Manakah di 

bawah ini yang merupakan dugaan dan penjelasan terbaik untuk 

pengaruh yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut ... 

a. Pengaruh akan lebih besar di jaring-jaring makanan A karena 

tawon parasit hanya memiliki satu sumber makanan. 

b. Pengaruh akan lebih besar di jaring-jaring makanan A karena 

tawon parasit hanya memiliki beberapa sumber makanan 

c. Pengaruh akan lebih besar di jaring-jaring makanan B karena 

tawon parasit hanya memiliki satu sumber makanan. 

d. Pengaruh akan lebih besar di jaring-jaring makanan B karena 

tawon parasit hanya memiliki beberapa sumber makanan 
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JAGUNG 

Perhatikan dengan baik laporan berita berikut.  

Orang Belanda Menggunakan Jagung Sebagai Bahan Bakar. 

Kompor milik Auke Ferwerda memiliki beberapa kayu terbakar dengan 

nyala api yang kecil. Dari tas kertas disamping kompornya, Ferwerda mengambil 

satu genggam jagung dan memasiukkannya ke dalam api. Mendadak nyala api 

pun membesar dengan terang. “lihat kesini,” kata Ferwerda, “ jendela kompor 

masih tampak bersih dan transparan”. “Pembakaran sempurna!” Ferwerda 

menyampaikan fakta bahwa jagung bisa digunakan sebagai bahan bakar, 

sebagaimana halnya dijadikan makanan ternak.  

Ferwerda menjelaskan bahwa jagung, dalam bentuk makanan ternak, dalam 

faktanya merupakan suatu bahan bakar juga. Sapi memakan jagung untuk 

memperoleh energi darinya. Namun, Ferwerda menjelaskan, penjualan jagung 

untuk bahan bakar dibanding untuk pakan ternak mungkin akan lebih 

menguntungkan bagi peternak. 

Ferwerda telah menjadi sangat yakin, bahwa dalam jangka panjang, jagung 

akan secara luas digunakan sebagai bahan bakar. Dia membayangkan hal tersebut 

akan menjadi seperti memanen, menyimpan, mengeringkan dan membungkus 

gabah ke dalam tas untuk dijual.  

Ferwerda terus melakukan investigasi apakah semua bagian tubuh tanaman 

jagung dapat digunakan sebagai bahan bakar. Namun hasil penelitiannya masih 

belum lengkap.  

Apa yang masih perlu diperhatikan oleh Ferwerda adalah besarnya perhatian 

yang lebih difokuskan terhadap karbondioksida. Karbondioksida dipahami 

sebagai prnyebab meningkatnya efek rumah kaca. Peningkatan efek rumah kaca 

diakatakan sebagai penyebab peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi.  

Dalam pandangan Ferwerda, tidak ada yang salah dengan karbondioksida. 

Secara kontras dengan berargumen, bahwa tanaman menyerap karbondioksida dan 

mrngubahnya menjdai oksigen untuk manusia.  

Mesikupan demikian, rencana Ferwerda mungkin akan bertentangan denagn 

rencana pemerintah yang sebenarnya mencoba untuk  mengurangi emisi 

karbondioksida. Ferwerda berkata “ banyak sekali ilmuwan yang mengatakan 

bahwa karbondioksida bukanlah penyebab utama dari efek rumah kaca”. 
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No. Soal 

17. Ferwerda membandingkan penggunaan jagung sebagai bahan bakar 

dengan jagung sebgai makanan. Kolom pertama tabel berikut ini 

berisikan daftar fenomena yang terjadi saat jagung dibakar. Apakah 

fenomena tersebut terjadi juga saat jagung bekerja sebagai bahan bakar di 

dalam tubuh seekor hewan? Lingkarilah “Ya” atau “Tidak”. 

Fenomena yang terjadi 

saat jagung dibakar 

Apakah ini juga terjadi 

ketika jagung bekerja 

sebagai bahan bakar di 

dalam tubuh hewan 

Oksigen dipakai. Ya / Tidak 

Karbondioksida dihasilkan. Ya / Tidak 

Energi dihasilkan.  Ya / Tidak 
 

18. Di dalan artikel sebuah konveri karbondioksida dijelaskan: “..... tanaman 

menyerap karbondioksida dan mengubahnya menjadi oksigen”. Selain 

karbondioksida dan oksigen ada zat lain yang terlibat dalam proses 

konversi tersebut. Proses konversi dapat diperlihatkan sebagai berikut:  

Karbondioksida + air  Oksigen + ......... 

Zat apakah yang dimaksud dalam titik-titik tersebut.  

 

 

 

 

19. Pada bagian akhir artikel tersebut, Ferwerda menyatakan banayaknya 

ilmuan yang berpendapat bahwa karbondioksida bukan sebagai penyebab 

utama efek rumah kaca. Karin menemukan tabel di bawah ini yang 

menunjukkan perbandingan efek rumah kaca oleh empat macam gas.  

 

 

Perbandingan Efek Rumah Kaca Per Molekul Gas 

Karbondioksida Metana Nitrogen 

Oksida 

Chlorofluorokarbon 

(CFC) 

1 30 160 1700 

 

Dari tabel tersebut, Karin tidak dapat menentukan mana yang merupakan 

penyebab utama peningkatan efek rumah kaca 

Data dalam tabel tersebut perlu untuk digabungkan dengan data lain, agar 

Karin dapat menentukan gas mana yang merupakan penyebab 

peningkatan efek rumah kaca. 

Data manakah yang Karin perlukan? 
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a. Data tentang asal usul keempat gas tersebut 

b. Data tentang penyerapan keempat gas tersebut oleh tanaman 

c. Data tentang ukuran setiap molekul penyusunan gas tersebut 

d. Data tentang jumlah keempat gas tersebut di atmosfer 

 

GIGI BERLUBANG 

Bakteri yang hidup di dalam mulut kita menyebabkan karies gigi (gigi membusuk/ 

berlubang). Karies gigi telah menjadi masalah sejak tahun 70an ketika gula 

menjadi sangat bersedia sebagai efek dari perluasan industri gula. 

Saat ini kita telah mengetahui banyak tentang karies gigi. Sebagai contoh: 

 Bakteri penyebab karies mengonsumsi gula-gulaan  

 Gula diubah menjadi asam 

 Asam merupakan permukaan gigi 

 Menggosok gigi membantu mencegah karies gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Soal 

20. Apa peranan bakteri yang menyebabkan karies gigi? 

a. Bakteri menghasilkan email 

b. Bakteri menghasilkan gula 

c. Bakteri menhasilkan mineral 

d. Bakteri menghasilkan asam 

 

Gigi 

Bakteri 

1. Gula 

2. Asam 

3. Mineral dari email penutup gigi 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah negara memiliki jumlah karies gigi yang banyak per anggota 

penduduknya. Dapatkan pertanyaan berikut tentang karies gigi di 

negara-negara tersebut dijawab melalui pertanyaan ilmiah? 

Dapatkah pertanyaan tentang karies gigi berikut 

dijawab melalui percobaan ilmiah 

Ya atau 

Tidak 

Apa pengaruhnya terhadap karies gigi jika flouride 

ditambahkan ke dalam suplai air? 

Ya/ Tidak 

Berapa banyak biaya sebuah kunjunagn ke dokter 

gigi? 

Ya/ Tidak 

 

 

22. Grafik di bawah ini menunnjukkan banyaknya konsumsi gula dan 

jumlah karies gigi di berbagai negara. Setiap negara direpresentasikan 

oleh titik dalam grafik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan manakah yang merupakan uraian dari grafik tersebut? 

a. Di beberapa negara, masyarakat menggosok gigi mereka lebih 

rutin dibandingkan negara-negara lainnya 

b. Semakin banyak gula yang dimakan masyarakat, nampaknya 

semakin banyak pula mereka yang mengalami karies gigi 

c. Dalam beberapa tahun ini, kecepatan pertambahan karies gigi 

telah meningkat di banyak negara. 

d. Dalam beberapa tahun ini, konsumsi gula meningkat di banyak 

negara 
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Fotosintesis  

Perhatikan data di bawah ini!     

Perangkat dengan plastik 

transparan berwarna 

Banyak gelembung 

Merah 5 

Hijau 53 

Ungu 100 

 

No. Soal 

23. Apa pertanyaan atau masalah yang mengawali penelitian dan dijawab 

melalui eksperimen tersebut? 

24. Tiga orang siswa membuat kesimpulan berdasarkan eksperimen 

tersebut. Apakah kesimpulan ketiga siswa tersebut benar berdasarkan 

informasi yang diberikan dalam tabel? Lingkari “Ya” atau “Tidak” 

untuk setiap kesimpulan. 

Berdasarkan informasi dalam tabel, apakah kesimpulan ini benar? Ya atau Tidak 

Plastik transparan berwarna ungu dapat membantu meningkatkan laju 

fotosintesis. 

Ya/Tidak 

Laju fotosintesis rendah pada plastik transparan berwarna hijau. Ya/ Tidak 

Plastik transparan berwarna merah kurang efektif digunakan dalam fotosintesis  Ya / Tidak 
 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestisida  

Penggunaan pestisida yang rutin dapat menimbulkan berbagai macam 

dampak negatif terhadap tumbuhan. Apakah dampak negatif pada 

tanaman berikut ini merupakan akibat dari penggunaan pestisida?  

Lingkari “Ya” atau “Tidak” untuk setiap dampak negatif. 

Apakah dampak negatif pada tanaman berikut 

merupakan akibat dari penggunaan pestisida kimia? 

Ya atau Tidak 

Penumpukan residu pestisida pada hasil tanaman. Ya / Tidak 

Resistansi penyakit  Ya / Tidak 

Terbunuhnya musush alami tanaman  Ya / Tidak 
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     Lampiran  2 . Format Telaah RPP 

FORMAT TELAAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

No. Komponen  Target Indikator Hasil Telaah 
Saran Tindak 

Lanjut 

A. Identitas 

Mata 

Pelajaran/ 

Tema 

Menuliskan 

identitas 

dengan 

lengkap 

 

1.  Menuliskan satuan 

pendidikan  

2.  Menuliskan kelas 

dan semester 

3.  Menuliskan mata 

pelajaran dan 

materi pokok 

4.  Menuliskan 

jumlah pertemuan 

dan jumlah jam 

pelajaran 

 

 

 

 

 Kompeten

si Inti 

Menuliskan 

Kompetensi 

Inti 

1. Menuliskan 

Kompetensi Inti 1 

2. Menuliskan 

Kompetensi Inti 2 

3. Menuliskan 

Kompetensi Inti 3  

4. Menuliskan 

Kompetensi Inti 4 

  

B. Indikator Menyusun 

indikator 

yang layak 

1.  Merumuskan 

indikator sesuai 

dengan KD 

2.  Menggunakan kata 

kerja operasional 

relevan dengan 

KD yang 

dikembangkan. 

3.  Merumuskan 

indikator yang 

mencakup 

kompetensi 

pengetahuan, 

keterampilan 
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No. Komponen  Target Indikator Hasil Telaah 
Saran Tindak 

Lanjut 

4.  Merumuskan 

indikator secara 

cukup sebagai 

penanda 

ketercapaian KD 

 

C. Tujuan 

Pembelajar

an 

Menyusun 

tujuan 

pembelajara

n yang 

layak 

1.  Merumuskan 

tujuan sesuai 

indikator 

2. Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

dengan paling 

tidak mengandung 

unsur audience 

dan behaviour 

3.  Merumuskan 

tujuan yang 

mencakup 

kompetensi 

pengetahuan, 

keterampilan 

4.  Merumuskan 

tujuan sesuai 

dengan alokasi 

waktu, 

kompleksitas KD, 

dan sarana dan 

prasarana yang 

tersedia 

  

D. Materi 

Ajar 

Memilih 

materi ajar 

yang sesuai 

1. Memilih materi ajar 

sesuai dengan 

kompetensi yang 

akan dikembangkan  

2. Memilih materi ajar 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran  

3. Memilih/merumusk

an kedalaman 
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No. Komponen  Target Indikator Hasil Telaah 
Saran Tindak 

Lanjut 

materi ajar sesuai 

kemampuan peserta 

didik 

4. Memilih materi ajar 

sesuai dengan 

waktu dan sarana 

penunjang 

E. Sumber 

Belajar 

Memilih 

dan 

menggunak

an sumber 

belajar 

secara 

optimal  

1.  Memanfaatkan 

lingkungan alam 

dan/atau sosial 

2.  Menggunakan 

buku teks 

pelajaran dari 

pemerintah (Buku 

Siswa dan Buku 

Guru) 

3.  Merujuk materi-

materi yang 

diperoleh melalui 

perpustakaan 

4.  Menggunakan 

TIK/merujuk 

alamat web 

tertentu sebagai 

sumber belajar 

  

F. Media 

Pembelajar

an 

Memilih 

dan 

memanfaatk

an media 

pembelajara

n secara 

optimal 

1.  Memanfaatkan 

media sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

2.  Memanfaatkan 

variasi media 

sesuai dengan 

arahan pada buku 

siswa dan/atau 

buku guru 

3.  Memanfaatkan 

media untuk 

mewujudkan 

pembelajaran 

dengan pendekatan 
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No. Komponen  Target Indikator Hasil Telaah 
Saran Tindak 

Lanjut 

saintifik secara 

optimal 

4.  Memilih media, 

alat, dan bahan 

sesuai dengan 

karakteristik 

peserta didik dan 

kondisi sekolah 

G. Kegiatan  

Pembelajar

an 

Merancang 

kegiatan 

pembelajara

n dengan 

pendekatan 

saintifik 

1.  Merumuskan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

mencakup 

kegiatan 

pendahulauan, 

inti, dan penutup 

2.  Merumuskan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

mencakup 

komponen-

komponen 

pendekatan 

saintifik (5M).  

3.  Merumuskan 

kegiatan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

kompetensi 

(mengembangkan 

sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan) 

4.  Merumuskan 

kegiatan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

karakteristik 

peserta didik, 

alokasi waktu, 

  



40 
 

No. Komponen  Target Indikator Hasil Telaah 
Saran Tindak 

Lanjut 

sarana, dan media 

pembelajaran. 

H. Penilaian Merancang 

kegiatan 

penilaian 

sikap, 

pengetahua

n, dan 

keterampila

n  

1. Mencantumkan 

teknik, bentuk, 

dan contoh 

instrument 

penilaian yang 

sesuai dengan 

indikator 

2. Mencantumkan 

teknik, bentuk, 

dan contoh 

instrumen 

penilaian pada 

ranah sikap 

spiritual, sikap 

sosial, 

pengetahuan, dan 

keterampilan  

3. Menyusun contoh 

instrumen 

penilaian sesuai 

kaidah 

pengembangan 

instrumen  

4. Mengembangkan 

pedoman 

penskoran 

(termasuk rubrik) 

sesuai dengan 

instrumen 
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Lampiran 3. 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru : 

NIP  : 

 

Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka 

pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 

1 = sangat tidak baik      2 = tidak baik  3 = kurang baik       4 = baik     

5 = sangat baik 

No INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

I PENDAHULUAN 

1. Mengucapkan salam dan mengecek kehadiran 

siswa 
1 2 3 4 5 

2. Memotivasi siswa secara interaktif dan inspiratif 1 2 3 4 5 

3. Mengajukan pertanyaan yang menantang 

berdasar penyajian motivasi untuk melatih siswa 

berpartisipasi aktif 

1 2 3 4 5 

4. Melakukan interaksi dengan siswa berupa tanya 

jawab secara menyenangkan 
1 2 3 4 5 

5. Mengemukakan indikator atau tujuan yang akan 

dicapai 
1 2 3 4 5 

6. Menyampaikan pentingnya suatu materi untuk 

dipelajari 
1 2 3 4 5 

7. Mengaitkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari dengan topik baru 
1 2 3 4 5 

8. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

kegiatan yang akan dilakukan 
1 2 3 4 5 
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No INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

II KEGIATAN INTI 

9. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4 5 

10. Menyampaikan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

11. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan 

kehidupan nyata 

1 2 3 4 5 

12. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

memberikan contoh-contoh 
1 2 3 4 5 

13. Menjelaskan sesuai dengan latar belakang dan 

kemampuan siswa 
1 2 3 4 5 

14. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut 1 2 3 4 5 

15. Menjelaskan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
1 2 3 4 5 

16. Mengelola kelas dengan memandang kelas 

secara seksama, gerak mendekati, dan 

memberikan reaksi terhadap gangguan serta 

kekacauan siswa 

1 2 3 4 5 

17. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 

pada siswa 

1 2 3 4 5 

18. Memberikan penguatan dengan anggukan, 

senyuman, sentuhan, gerakan tangan, maupun 

kata bagus 

1 2 3 4 5 

19. Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5 

20. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5 

21. Media yang digunakan dapat memberikan pesan 

dan kesan yang menarik untuk siswa 
1 2 3 4 5 

22. Memfasilitasi siswa untuk mengamati 1 2 3 4 5 

23. Memfasilitasi siswa untuk menanya 1 2 3 4 5 
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No INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

24. Memfasilitasi siswa untuk mencoba 1 2 3 4 5 

25. Memfasilitasi siswa untuk menganalisis atau 

menalar 
1 2 3 4 5 

26. Memfasilitasi siswa untuk mengomunikasikan 

hasil penyelidikan 
1 2 3 4 5 

27. Memberi siswa waktu untuk berpikir 1 2 3 4 5 

28. Meminta siswa yang berbeda untuk menjawab 

pertanyaan yang sama 
1 2 3 4 5 

29. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran melalui interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar 

1 2 3 4 5 

30. Memberi kesempatan semua siswa berpartisipasi 

dalam diskusi 
1 2 3 4 5 

31. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa 
1 2 3 4 5 

32. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar 
1 2 3 4 5 

33. 

 

Menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang baik 

dan benar 

 

1 2 3 4 5 

III PENUTUP 

34. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan dengan melibatkan siswa 
1 2 3 4 5 

35. Membuat simpulan pelajaran dengan melibatkan 

siswa 
1 2 3 4 5 

36. Memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran 
1 2 3 4 5 

37. Melakukan penilaian terhadap kinerja siswa 1 2 3 4 5 

38. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan atau tugas pengayaan 
1 2 3 4 5 
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No INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

39. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya 
1 2 3 4 5 

40. Mengakhiri pelajaran dan mengucapkan salam 1 2 3 4 5 

 

IV. Hal-hal yang baik dan perlu dipertahankan: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

V. Hal-hal yang perlu ditingkatkan: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

....................,...................... 

Observar, 

 

 

.......................................... 
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Contoh RPP pada Tema “Pencemaran Air” 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Sekolah  :  SMP Negeri 8 Bogor 

Mata Pelajaran  :  IPA 

Kelas/Semester :   VII/II 

Materi Pokok :  Dampak Pencemaran bagi Ekosistem 

Sub Materi Pokok :  Pencemaran Air      

Alokasi Waktu :   :  2 jam pelajaran  (1 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong, santun, percaya diri) dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Komptensi 

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran 

lingkungan dan dampaknya bagi 

ekosistem 

4.8  Membuat tulisan tentang gagasan 

pemecahan masalah pencemaran di 

lingkungannya   

 

 

3.8.3 Siswa dapat menjelaskan 

pengertian pencemaran air  

 

4.8.4 Siswa dapat menyelidiki pengaruh 

air jernih dari tercemar  terhadap 

kondisi (pergerakan) ikan. 

 

4.8.5 Siswa dapat membuat gagasan 

tertulis tentang  bagaimana 

mengatasi dan  mengurangi 

pencemaran air 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

KD 3.8 

1. Menjelaskan pengertian pencemaran air melalui penyelidikan 

2. Mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air melalui diskusi 

3. Membedakan ciri-ciri air bersih dan air kotor melalui observasi 
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KD 4.8 

1. Menyelidiki pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi (pergerakan) 

ikan dengan benar 

2. Membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi 

pencemaran air secara kreatif 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Reguler 

 Pencemaran air 

 Faktor-faktor pencemaran air. 

 Dampak pencemaran air 

 Cara Penanggulangan Pencemaran Air 

 

2. Materi Pengayaan 

 Membuat kliping tentang pencemaran Air. 

 

3. Materi Remedial 

 Pencemaran Air 

 Faktor-faktor pencemaran air. 

 Dampak pencemaran air 
 

E. Metode Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) 

 

F. Media , alat dan Bahan  

 Video Tentang pencemaran air 

 Air  

 Baskom 

 Sendok 

 Neraca 4 lengan 

 Deterjen 

 Beberapa ekor Ikan 

 Stopwatch 

 

G. Sumber Pembelajaran 

 Buku Siswa IPA-Kemendikbud 2016 

 Buku Guru IPA - Kemendikbud 2016 

  Internet ( https://www.youtube.com/watch?v=qOGoUsH1L_A) 

 Vidio pengambilan sampel air di sungai Ciliwung Bogor 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOGoUsH1L_A
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H. Langkah-Langkah Kegiatan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Keterangan 

 

Pendahuluan 

Klarifikasi 

Permasalahan 

 Prasyarat Pengetahuan: 

 Siswa telah mempelajari materi 

tentang pengukuran 

 Guru mengawali pembelajaran 
dengan berdoa bersama 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  

 Guru menampilkan tayangan film 

pendek tentang pencemaran 

lingkungan yang diunduh dari 
Internet 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan pertanyaan sesuai 

dengan tayangan tersebut 

10 “  

 

 

 

Literasi Sains 

 Mengidentifikasi 

pertanyaan 

(menanggapi isu 

lokal) 

Inti 

 

 Siswa menerima alat dan bahan 

percobaan. 

 Siswa dengan bimbingan guru 
merumuskan langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam eksperimen.  

 Siswa bersama-sama didalam 
kelompoknya merancang percobaan 

untuk membuktikan pengaruh 

detergen terhadap ikan 

 Siswa membuat hipotesis tentang 
permasalahan. 

 Siswa dengan pengawasan guru 

melaksanakan eksperimen 

 Siswa dalam kelompoknya 
melakukan kegiatan pengukuran 

dengan cara menimbang deterjen 

yang akan digunakan dalam 

percobaan. 

 Siswa berdiskusi untuk 
mengungkapkan bagaimana reaksi 

prilaku ikan tersebut apabila ke 

dalam wadah tersebut ditambahkan 

deterjen. 

55 “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrated Model 

 (Fisika) 

 (Biologi) 

Literasi Sains 

 (Kemampuan 
Pemecahan 

Masalah untuk 

menanggapi isu 

lokal) 

 (Kemampuan 

menarik  
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Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Keterangan 

 Siswa mencatat hasil pengamatan 

dalam bentuk tabel. 

 Siswa berdiskusi dalam kelompok 
untuk membuat kesimpulan hasil 

eksperimen sesuai dengan 

kreatifitas kelompoknya. 

 

kesimpulan 

berdasarkan 

bukti) 

  Siswa menyampaikan hasil 

kegiatannya dan berdiskusi secara 

bersama dengan kelompok lain. 

 Siswa dari kelompok yang lain 

merevieu dan menganalisis serta 

mengevaluasi  

 Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik 

 

Penutup 

Refleksi 

 

 Guru memberikan penguatan 

tentang pentingnya kepedulian kita 

terhadap lingkungan sehingga 

terjadi interaksi yang baik antara 

manusia dengan alam 

 Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran hari 

ini. 

 Guru memberikan penugasan 

kepada siswa untuk 

mengidentifikasi bahan-bahan yang 

terkandung dalam deterjen 

 Guru bersama dengan siswa 

memberikan apresiasi atas 

pembelajaran hari ini dengan 

memberikan tepuk tangan bersama-

sama untuk merayakannya. 

 

 

 

 

 (Kemampuan 

untuk memahami 

dan membantu 

membuat 

keputusan)  

Integrated Model 

Kimia 
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KISI-KISI SOAL LITERASI SAINS PENCEMARAN AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjawab soal 1-5, bacalah teks berikut ini dengan cermat. 

Air Minum 

Sifat air sebagai pelarut sangat penting bagi manusia, karena tubuh kita terdiri dari 70% air yang diperlukan untuk mengangkut 

ion-ion yang diperlukan tubuh yang berasal dari makanan dan minuman. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

907 Tahun 2002 disebutkan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan 

yanng memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Layak dan tidaknya air minum ditentukan berdasarkan uji  

parameter kualitas air, seperti uji fisika, uji kimia dan uji biologi terhadap air. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis parameter 

kualitas air untuk konsumsi di Kota Bogor, Jawa Barat. 

Tabel 1.1 Hasil Analisisi Paramtere Kualitas Air Di Kota Bogor 

No Paramter Standar 

maksimum 

Sampel Air 

1 2 3 4 5 

1 Bau - Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau  Tidak 

berbau 

Tidak berbau 

2 Keruh - Jernih jernih jernih keruh jernih 

3 Rasa - Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa Hambar Hambar  

4 Warna - Jernih Kekuningan jernih Kehitaman jernih 

5 pH - 6,8 6,7 7 7,2 6,8 

6 Zn 15 mg/L 0,37 mg/L 11,83 mg/L 5,33 mg/L 2,90 mg/L 20,40 mg/L 

7 Fe 1,0 mg/L 0,2 mg/L 0,7 mg/L 1,2 mg/L 28,3 mg/L 12,6 mg/L 

8 Al 0,2 mg/L 0,04 mg/L 0,1 mg/L 0,09 mg/L 4,0 mg/L 2,4 mg/L 

9 BOD 6 mg/L 3 mg/L 84 mg/L 26 mg/L 18 mg/L 13 mg/L 

10 COD 12 mg/L 7,82 mg/L 25,4 mg/L 78,0 mg/L 54,7 mg/L 39,0 mg/L 

11 E Coli 1/100 mL 0/100 mL 5/100 mL 3/100 mL 4/100 mL 3/100 mL 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

1. Kelarutan  Menafsirkan data 

analisis 

parameter 

kualitas air  

untuk menarik 

kesimpulan air 

yang layak di 

minum 

Menfsirkan 

bukti ilmiah 

dan menarik 

kesimpulan 

(3a) 

 

  √ Berdasarkan data-data yang tertera 

pada tabel 1. Maka sampel air 

manakah yang termasuk dalam 

kriteria kualitas air bersih untuk 

minum .... 

a. sampel 1 

b. sampel 2 

c. sampel 3 

d. sampel 4 

e. sampel 5 

 

Alasan: 

a. Parameter kimia tidak melebihi 

standar maksimum 

b. Parameter fisika tidak melebihi 

standar  

c. Parameter biologi melebihi 

standar maksimum 

d. Parameter fisika, kimia dan 

biologinya menunjukkan 

analisis yang sesuai dan 

melebihi standar maksimum 

e. Parameter fisika, kimia dan 

biologinya menunjukkan 

a-e 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

analisis yang sesuai dan tidak 

melebihi standar maksimum. 

2. Kelarutan  Mengidentifikasi 

data parameter 

kualitas air untuk 

memperoleh 

informasi yang 

mana yang 

termasuk 

parameter fisika 

Mengidentifika

si kata-kata 

kunci untuk 

informasi 

ilmiah (1b) 

 

 

 

√ Berikut merupakan data beberapa 

parameter yang digunakan untuk 

menentukan layak tidaknya air 

untuk dikonsumsi: 

1. Bau        5. Al 

2. Keruh     6. BOD 

3. pH          7. COD 

4. Zn           8.  E- coly 

Berdasarkan parameter diatas yang 

termasuk parameter fisika adalah 

.... 

a. pH dan Al 

b. bau dan keruh 

c. BOD dan COD 

d. Zn dan Al 

e. COD dan E coly 

 

Alasan: 

a. Penentuan kadar Zn dan Al 

hanya dapat dilakukan melalui 

pengujian laboratorium 

b. Penentuan kadar Zn dan Al 

b-c 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

dapat dilakukan secara 

langsung di lapangan  

c. Pengujian bau dan kekeruhan 

dapat dilakukan secara 

langsung dengan menggunakan 

indra penciuman dan 

penglihatan 

d. Kandungan E-coli dalam air 

dapat ditentukan melaui 

pengujian secara biologis. 

e. BOD dan COD merupakan 

parameter kimi yang 

menentukan jumlah oksigen 

yang di utuhkan oleh 

organisme 

3 Kelarutan  Mengidentifikas

i prediksi upaya 

yang dapat 

dilakukan untuk 

mencegah 

bakteri E-coli 

dalam air 

minum 

Mengidentifika

si deskripsi, 

eksplanasi, dan 

prediksi yang 

sesuai. (2c) 

 √  Mengkonsumsi air minum yang 

mengandung bakteri E-coli dapat 

membahaykan kesehatan karena 

dapat menyebabkan muntaber. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencegah adanya bakteri E-coli di 

daalam air minum adalah .... 

a. melakukan proses koagulasi 

b. melakukan proses flokulasi 

d-e 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

c. melakukan proses penyaringan 

d. melakukan proses desinfektan 

e. melakukan proses pelunakan air 

alasan:  

a. bakteri E-coli dapat terpisah dari 

air akibat terendapkan 

b. bakteri E-coli dapat mati dalam 

air akibat penambahan kaporit 

c. bakteri E-coli dapat mati dalam 

air akibat penambahan zat kapur 

d. bakteri E-coli terpisah dari air 

akibat melewati media yang 

berporous 

e. bakteri E-coli dapat terpisah dari 

akibat menggumpal  

 

4. Kelarutan  Menunjukkan 

solusi yang  

tepat untuk 

mengetahui 

kelayakan air 

minum 

Menunjukkan 

rasa 

bertanggung 

jawab secara 

personal untuk 

memelihara 

lingkungan 

 

√ 

 

Warga desa Pesarean melakukan uji 

analisis kualitas air guna 

mengetahui kelayakan air untuk 

minum. Hal yang akan kamu 

lakukan untuk mengetahui 

kelayakan air untuk minum adalah 

.... 

 

a-a 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

a. melakukan uji analisis kualitas 

air sepeti warga di desa 

Pesarean 

b. meminumair secara langsung 

untuk mengetahui efeknya bagi 

tubuh 

c. memasak air sebelum air 

diminum 

d. melakukan penyaringan terhadap 

air 

e. tidak melakukan upaya apapun 

alasan : 

a. air yang dapat digunakan 

untuk minum harus memiliki 

syarat-syarat tertentu sehingga 

perlu dilakukan uji parameter 

fisika, kimi dan biologi 

terhadap air 

b. bakteri yang terdapat dalam air 

akan mati 

c. bakteri yang terdapat daam air 

akan terendapkan 

d. air merupakan pelarut yang 

penting bagi manusia 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

e. air diperlukan untuk mengangkut 

ion-ion yang diperlukan oleh 

tubuh. 

5. Kelarutan  Menunjukkan 

sikap kepedulan 

terhadap prilaku 

menyimpang  

dalam 

penggunaan 

sumber daya 

alam 

Menunjukkan 

kemauan untuk 

mengambil 

sikap menjaga 

sumber alam 

 

V 

 

Bila terdapat warga yang langsung 

meminum air ledeng secara 

langsung tanpa memasaknya 

terlebih dalulu maka sikap kamu .... 

a. terserah saja 

b. no comment 

c. biasa saja 

d. setuju 

e. tidak setuju 

Alasan: 

a. air ledeng mengandung mineral 

yang menyehatkan 

b. air ledeng belum dikatakan aman 

untuk langsung diminum karena 

kemungkinan di dalamnya masih 

terdapat kuman dan bakteri 

sehingga perlu dimasak sebelum 

di minum 

c. air ledeng mengandung ion-ion 

yang penting bagi tubuh 

 

e-b 
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No 

Domain 

Konten 
Indikator Soal 

Domain 

Kompetensi 

Domain Konteks 
Soal Kunci 

Pribadi Sosial Global 

d. air ledeng sudah melalui proses 

pengolahan 

e. air ledeng diambil dari mata air 

pegunungan 
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1. Penilaian Ketrampilan 

a. Instrumen 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

PENCEMARAN AIR 

 

1) Tujuan praktikum: 

 

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

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

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

 

2) Alat dan Bahan: 

 

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

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

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

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

 

 

3) Langkah-langkah  kegiatan praktikum 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

4) Data Hasil Pengamatan (Yang Diharapkan) 

Waktu 

(menit) 

Jenis air 

Air jernih Air+ deterjen ...gr Air+deterjen ...gr  
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c. Lembar Penilaian Kinerja Praktikum 

No Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

1 2 3 

1 Merancang percobaan    

2 Pengamatan    

3 Data yang diperoleh    

4 Kesimpulan    

5 Presentasi    

 

Rubrik Penilaian Kinerja Praktikum: 

Aspek yang 

Dinilai 

Penilaian 

1 2 3 

Merancang 

percobaan 

Langkah-langkah 

dalam rancangan 

percobaan tidak 

benar 

Langkah-langkah 

dalam rancangan 

percobaan benar 

tetapi tidak rapi 

Langkah-langkah 

dalam rancangan 

percobaan benar 

dan rapi 

Pengamatan Pengamatan tidak 

cermat 

Pengamatan cermat, 

tetapi mengandung 

interpretasi 

Pengamatan 

cermat dan 

bebas interpretasi 

Data yang 

diperoleh 

Data tidak lengkap Data lengkap, 

tetapi tidak 

terorganisir, atau ada 

yang salah tulis 

Data lengkap, 

terorganisir, dan 

ditulis 

dengan benar 

Kesimpulan Tidak benar atau 

tidak 

sesuai tujuan 

Sebagian kesimpulan 

ada yang salah atau 

tidak sesuai tujuan 

Semua benar atau 

sesuai tujuan 

Presentasi Kurang jelas, 

kurang komunikatif 

Jelas, komunikatif 

tetapi belum dapat 

menjawab 

pertanyaan dengan 

baik 

Jelas, komunikatif 

dan dapat 

menjawab 

pertanyaan 

dengan baik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan  :  SMP 

Mata Pelajaran  :  IPA 

Kelas/Semester  :  VIII/I 

Alokasi Waktu  :   2 pertemuan 

 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong-royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang relevan dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan 

yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga 

kesehatan sistem pencernaan. 

4.5  Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi  

3.6   Memahami berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, serta 

dampaknya terhadap kesehatan 

 

Indikator (Kognitif Produk): 

1) Menjelaskan penyebab busung lapar 

2) Menjelaskan ciri-ciri penderita busung lapar 

3) Menjelaskan bahan makanan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

4) Memjelaskan organ-organ pada sistem pencernaan manusia  

5) Menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia 

6) Menjelaskan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan manusia 

 

Indikator (Kognitif Keterampilan Proses): 
1) Melakukan percobaan uji makanan 
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Indikator (Psikomotor): 

1) Menggunakan alat dan bahan pada percobaan uji makanan 

 

Indikator (Sikap) 

1) Menunjukkan sikap ilmiah (rasa ingin tahu, mendukung inkuiri ilmiah dan 

tanggung jawab personal) dalam proses pembelajaran tentang busung lapar 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1) Setelah  mencari informasi tentang busung lapar, peserta didik dapat 

menjelaskan penyebab busung lapar dengan benar 

2) Setelah mencari informasi tentang busung lapar, peserta didik dapat 

menjelaskan ciri-ciri penderita busung lapar dengan lengkap 

3) Setelah mencari informasi tentang bahan makanan, peserta didik dapat 

menjelaskan bahan makanan bergizi yang dibutuhkan tubuh dengan baik. 

4) Setelah mencari informasi tentang organ-organ pencernaan manusia, peserta 

didik dapat menjelaskan urutan sistem pencernaan manusia dengan tepat. 

5) Setelah mencari informasi tentang fungsi organ-organ pencernaan, peserta didik 

dapat menjelaskan proses pencernaan manusia dengan benar.  

6) Setelah mencari informasi tentang penyakit-penyakit sistem pencernaan, 

peserta didik dapat menjelaskan penyebab dan penanggulangan penyakit-

penyakit sistem pencernaan dengan tepat.  

7) Siswa dapat menunjukkan sikap ilmiah (rasa ingin tahu, mendukung 

inkuiri ilmiah dan tanggung jawab) dalam proses pembelajaran tentang 

sistem pencernaan manusia dengan semangat. 

 
D. Materi Pembelajaran 

1. Konteks  :  Busung Lapar 

2. Knnten   :  Sistem Pencernaan 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Pendekatan Scientific 

2. Model    : Problem Based  Learning 

3. Metode  : Diskusi dan Eksperimen  

 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media    :  artikel, gambar dan video penderita busung lapar 

2. Alat dan bahan :  test-plate, pipet tetes, larutan Biuret, larutan 

Fehling, larutan Lugol, kertas buram, larutan penguji makanan, lembar 

diskusi 

3. Sumber Belajar :  buku paket IPA dan internet 
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G. Proses Pembelajaran       

Sintak Model PBL Kegiatan Pembelajaran 

Komponen 

Literasi 

Sains 

 Pendahuluan (± 10 menit)  

 1. Guru melakukan apersepsi kepada 

peserta didik dengan bertanya : 

 Masih ingatkah kalian dengan 

materi ciri-ciri makhluk hidup? 

Bagaimana bila manusia tidak 

memperoleh nutrisi? 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 Inti (± 65 menit)  

Fase 1: 

 Mengorientasikan 

Siswa pada 

Masalah. 

1. Guru memotivasi peserta didik 

dengan memberikan sebuah artikel 

tentang busung lapar  dan gambar 

penderita busung lapar 

 

TEMPO Interaktif, Bekasi - Seorang 

pasien busung lapar dirawat di Rumah 

Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Bekasi, 

Jawa Barat, Selasa (23/2). 

 

Pasien bernama Nur Syamsu alias Komo, 

18 tahun, kondisinya memprihatinkan 

dengan perut membusung. 

Nur masuk Rumah Sakit Daerah 

Kabupaten Bekasi, sejak Selasa (23/2) lalu. 

Fisiknya seperti anak usia di bawah lima 

tahun, tinggi kurang dari satu meter, kaki 

tangannya kurus. 

Orangtua Nur, Murni, 42 tahun, 

mengatakan putranya itu mulai sakit sejak 

berusia tiga tahun. "Tetapi saya tidak tahu 

kalau itu busung lapar," kata dia kepada 

wartawan, Rabu (24/2) 
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Sintak Model PBL Kegiatan Pembelajaran 

Komponen 

Literasi 

Sains 

  Setiapkali Nur merasakan sakit, Murni 

hanya membawanya berobat ke pusat 

kesehatan masyarakat (Puskesmas) 

dekat rumahnya di Kampung 

Lambangsari RT 03/ RW 02, Desa 

Lambangsari, Tambun, Kabupaten 

Bekasi. 

Murni mengaku tidak punya biaya 

untuk membawa anaknya ke rumah 

sakit. Suami Murni, Niin, 47 tahun, 

tidak punya penghasilan tetap. 

Nur baru dibawa ke rumah sakit 

setelah kondisinya memburuk, atas 

saran dari petugas kecamatan. Nur 

dirawat di ruang instalasi gawat 

darurat, hidungnya dipasangi selang 

dan alat pernafasan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Guru meminta peserta didik 

menuliskan masalah yang ada di 

artikel tersebut  (Menanya) 

3. Guru memberi kesempatan kepada 

perwakilan peserta didik untuk 

mengemukakan pertanyaan yang 

telah dibuat dan peserta didik yang 

lain menanggapi 

 

 

 

Sikap Sains:  

Ketertarikan 

terhadap isu 

sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

Sains: 

Mengidentifi

kasi isu 

ilmiah 
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Sintak Model PBL Kegiatan Pembelajaran 

Komponen 

Literasi 

Sains 

 4. Guru bersama peserta didik 

menetapkan pertanyaan tersebut 

sebagai rumusan masalah yang 

harus dipecahkan oleh setiap 

kelompok 

 

 

Fase 2: 

 Mengorganisasi 

Siswa untuk 

Belajar  

1. Guru membagi peserta didik dalam 

kelompok. 

2. Kemudian guru meminta peserta 

didik setiap kelompok untuk 

menindak lanjuti rumusan yang 

telah dibuat melalui kegiatan 

penyelidikan 

- 

Fase 3:  

Membimbing 

Kegiatan 

Penyelidikan 

Secara Individu 

maupun 

Kelompok. 

1. Guru meminta setiap kelompok 

untuk membuat rancangan 

percobaan (membuat hipotesis, 

mengidentifikasi variabel, alat yang 

dibutuhkan dalam percobaan, 

langkah-langkah percobaan ) terkait 

dengan rumusan masalah yang 

dibuat dengan memanfaatkan alat 

dan bahan yang disediakan oleh 

guru. 

2. Guru memeriksa rumusan masalah 

dan rancangan percobaan yang 

dibuat oleh masing-masing 

kelompok dan memberi petunjuk 

kepada kelompok yang mengalami 

kesuilitan dalam membuat 

rancangan percobaan 

3. Guru meminta setiap kelompok 

mendiskusikan rumusan masalah 

yang mereka buat (Diskusi) 

melakukan percobaan yang telah di  

Proses 

Sains:  

 Mengiden

tifikasi 

isu ilmiah 

 Menggun

akan 

bukti 

ilmiah 

 Menjelas

kan 

fenomena 

ilmiah 

 

 

Sikap Sains: 

 Ketertari

kan 

terhadap 

sains 
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Sintak Model PBL Kegiatan Pembelajaran 

Komponen 

Literasi 

Sains 

 rancang sebelumnya (Eksperimen) 

4. Guru mengamati setiap kelompok 

yang melakukan diskusi dan 

percobaan serta membantu 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

5. Guru memberi kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk 

mengorganisasikan data hasil 

pengamatan, menganalisis data hasil 

pengamatan, dan membuat 

kesimpulan tentang hasil diskusi 

atau percobaan (Asosiasi) 

Mendukung 

inkuiri sains 

 

Fase 4 

Mengembangkan 

dan Menyajikan 

Hasil Karya  

 

1. Guru memberikan kesempatan 

kepada perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan rumusan masalah 

dan hasil diskusinya atau rancangan 

dan hasil percobaannya di depan 

kelas, kemudian meminta kelompok 

lain menyempurnakan dan 

selanjutnya guru memberi 

konfirmasi (Mengkomunikasikan) 

Sikap Sains: 

 Ketertari

kan 

terhadap 

sains 

Fase 5: 

Menganalisis dan 

Mengevaluasi 

Proses Pemecahan 

Masalah  

1. Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi yang 

telah dilakukan 

(Mengkomunikasikan) 

2. Guru membantu menguatkan 

konsep dalam pemecahan masalah 

yang mereka buat. 

3. Guru menjelaskan konsep sistem 

pencernaan dan uji makanan untuk 

memperkuat konsep yang diperoleh 

siswa selama diskusi (Mengamati) 

 

Proses 

Sains: 

 Menjelas

kan 

fenomen

a ilmiah 

 Menggu

nakan 

bukti 

ilmiah 
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4. Guru mengingatkan siswa agar 

siswa menjaga pola makanan dan 

kesehatan dengan mengkonsumsi 

makanan yang sehat dan bergizi  

Konten 

Sains:  

 Sistem 

pencerna

an dan 

makanan 

 

Sikap Sains: 

 Menduku

ng inkuiri 

sains 

 

 Tanggung 

jawab 

terhadap 

makanan 

dan 

kesehatan 

tubuh 

personal 

 Penutup (± 5 menit)  

1.  1. Guru melakukan refleksi dengan 

menanyakan beberapa konsep 

penting terutama pada beberapa 

siswa yang kurang memperhatikan 

atau siswa yang mengalami 

kesulitan. 

2. Guru meminta siswa menjawab 

pertanyaan yang  muncul  di awal 

pembelajaran (Asosiasi) 

3. Guru bersama siswa menyimpulan 

materi yang telah dipelajari 

4. Kelompok yang belum mendapat 

kesempatan presentasi dilanjutkan 

pada pertemuan berikutnya 
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G.  Penilaian Hasil Belajar 

1.  Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  :  Tes tertulis 

2. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Tes Unjuk Kerja 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

 

Tes Kinerja Praktikum Uji Makanan 

 

Nilai =  
skor yang diperoleh

skor maksimal
 x 100 

        

Rubrik Penilaian Kinerja 

No Aspek Kriteria Skor 

1 Mengambil alat  3.  Mengambil alat  dengan tertib, diletakkan di  

meja dan aman 

2.   Mengambil alat  dengan tertib dan diletakkan di 

meja kurang aman. 

1.  Mengambil alat  kurang tertib dan diletakkan di 

meja dengan kurang aman  

2 Merangkai alat 3.  Merangkai alat sesuai petunjuk dan dilaksanakan 

dengan tertib. 

2.  Merangkai alat sesuai petunjuk dan dilaksanakan 

kurang tertib. 

1.  Merangkai alat tidak sesuai petunjuk dan kurang 

tertib. 

No Indikator 
Hasil Penilaian 

Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 

1 Mengambil alat     

2 Merangkai alat    

3 Mengamati percobaan    

4 Menuliskan hasil percobaan    

5 Mempresentasikan    
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No Aspek Kriteria Skor 

3 Mengamati 

percobaan 

3.  Mengamati percobaan sesuai petunjuk,tertib dan 

benar. 

2.  Mengamati percobaan sesuai petunjuk ,tertib dan 

tidak benar. 

1. Mengamati percobaan tidak sesuai petunjuk, 

kurang tertib dan tidak benar 

4 Menuliskan hasil 

percobaan 

3.  Menuliskan hasil percobaan sesuai petunjuk  dan 

diisi dengan tepat. 

2. Menuliskan hasil percobaan sesuai petunjuk dan 

diisi kurang tepat. 

1. Menuliskan hasil percobaan tidak sesuai petunjuk 

dan tidak tepat. 

5 Mempresentasikan 3.  Mempresentasikan dengan jelas dan benar. 

2. Mempresentasikan dengan jelas dan kurang 

benar. 

1. Mempresentasikan kurang jelas dan kurang 

benar. 
 

3. Jurnal penilaian sikap 

No Waktu 
Nama peserta 

didik 
Uraian sikap Prilaku 

1 

2 

3 

4 

5 
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Angket Tanggapan Guru terhadap Program Pembinaan Profesionalisme Guru IPA 

Berbasis Literasi Sains 

 

 

Petunjuk 
1. Pilihlah pernyataan yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan memberikan tanda 

cek (√) pada kolom pilhan yang tersedia 

2. Terdapat empat pilihan jawaban pada kolom yang tersedia yaitu: 

STS : sangat tidak setuju 

TS : tidak setuju 

S : setuju 

SS : sangat setuju 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru memotivasi 

saya untuk melaksanakan pembelajaran IPA lebih baik  

    

2 Saya bersemangat mengikuti kegiatan pembinaan 

profesionalisme guru 

    

3 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru  meningkatkan 

kemampuan saya dalam merencanakan pembelajaran 

secara terpadu berbasis literasi sains 

    

4 Penyusunan RPP dalam pembelajaran secara terpadu 

berbasis literasi sains menambah pengalaman saya dalam 

menentukan konteks sains yang relevan dengan konten 

materi yang dibahas 

    

5 Penyusunan RPP dalam pembelajaran secara terpadu 

berbasis literasi sains menantang saya untuk memadukan 

konsep-konsep IPA  

    

6 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru  meningkatkan 

kemampuan saya dalam menyusun soal literasi sains 

    

7 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru  meningkatkan 

kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran 

secara terpadu dengan berbasis literasi sains 

    

8 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains menantang saya untuk memfasilitasi siswa 

melakukan proses-proses sains 

    

9 Pembelajaran IPA secara terpadu berbasis literasi sains 

memfasilitasi siswa untuk melakukan proses sains 

    

10 Pembelajaran IPA secara terpadu berbasis literasi sains 

dapat melatih siswa untuk menggunakan pengetahuan 

ilmiah untuk memahami fenomena alam 

    

11 Pembelajaran IPA secara terpadu berbasis literasi sains 

membiasakan siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan-

pertanyaan pada problem yang dihadapi 
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No Pernyataan STS TS S SS 

12 Pembelajaran IPA secara terpadu berbasis literasi sains 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti. 

    

13 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains mengganggu pekerjaan saya. 

    

14 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains membebani saya. 

    

15 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains menambah pekerjaan saya. 

    

16 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains menyulitkan saya memadukan konsep-konsep IPA 

    

17 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains  

    

18 Kegiatan pembinaan profesionalisme guru berbasis literasi 

sains mengganggu jadwal pembelajaran 

    

19 Pelaksanaan pembelajaran IPA secara terpadu berbasis 

literasi sains membuat kekacauan selama proses 

pembelajaran 

    

20 Pelaksanaan pembelajaran IPA secara terpadu berbasis 

literasi sains membosankan siswa 
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