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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat 

anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan best practice ini. Karya tulis ini berjudul  

”Penggunaan Metode Windows Shopping pada Materi Suhu dan Pemuaian dengan berorientasi 

pada pembelajaran HOTS “ yang diterapkan pada kelas VII semester ganjil pada SMP Tunas 

Daud Denpasar Bali. 

Melalui penyusunan Best Practice ini penulis memaparkan pengalaman mengajar IPA 

dengan berorientasi HOTS pada sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. Dalam Best 

Practice ini memuat langkah-langkah pembelajaran, dan kegiatan di dalam kelas yang 

menyenangkan. 

Penulis mengucapkan banyak terimkasih kepada semua pihak yang telah membatu dan 

berkontribusi positif untuk terselesaikannya Best Practice ini sebagai Tugas Akhir PKP berbasis 

Zonasi yang di selengarakan pemerintah Kota Denpasar. Penulis juga menyadari dalam 

pembuatan Best Practice ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan karena waktu dan ilmu, 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan 

karya tulis ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tentang 

standar isi satuan pendidikan dasar menengah, menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan salah satu bidang studi yang dipelajari pada pendidikan di Sekolah. IPA berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 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. 

Dalam pelaksanaan pembelajarannya, IPA harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, 

karakter,dan kemampuan siswa. Tidak bisa hanya dilakukan dengan sekedar transfer ilmu 

(transfer knowledge) dari guru ke siswa. Tetapi harus mengarahkan peserta didik untuk berfikir 

kritis dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving yang disebut dengan 

pembelajaran higher order thinking skill. Selain itu, menurut hasil temuan Depdiknas proses 

pembelajaran IPA selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan. Metode 

pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada guru cenderung mengabaikan hak-hak dan 

kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan kurang 

optimal.   

Pembelajaran abad 21 telah mengalami banyak pergeseran, diantaranya dari berpusat pada 

guru menjadi berpusat pada peserta didik. Tidak dipungkiri pada pembelajaran konvensional, 

tahun-tahun sebelumnya lebih berpusat pada guru. Gurulah yang aktif dalam pembelajaran, 

sehingga peserta didik hanya menyimak dan mendengarkan saja. Kalau di dalam bahasa jawa 

istilahnya “ anteng sedheku “. Peserta didik harus duduk tenang , tangan dilipat di atas meja. 

Metode yang digunakan gurupun cenderung untuk metode ceramah. Mengajar IPA pun seolah-

olah menjadi pelajaran sejarah IPA. Hal ini tentu banyak kelemahannya, karena kemampuan 

peserta didik untuk mendengar dan menyimak tentu berbeda-beda. 



 
 

 
 

Salah satu model pembelajaran yang berorientasi HOTS adalah discovery learning, Model 

pembelajaran penemuan (discovery learning) diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi 

ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung tetapi siswa dituntut untuk 

mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Siswa dilatih untuk 

terbiasa menjadi seorang yang saintis (ilmuan). Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi 

diharapkan pula bisa berperan aktif, bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. 

Selan itu penulis juga mengembangkan metode Windows Shopping, Pembelajaran ini lebih 

menekankan pada ketrampilan sosial peserta didik, dan diharapkan peserta didik menjadi lebih 

aktif dan terlibat langsung dalam proses melalui “shopping “ atau belanja antar kelompok. Di 

akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mendapatkan belanjaan komplit , tentunya dengan 

konfirmasi dan penguatan dari guru selaku fasilitator. 

Oleh karena penulis dalam proram Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) 

akan memperbaiki pembelajaran yang di tuangkan dalam Best Practice dengan judul Penggunaan 

Metode Windows Shopping materi Gangguan Pencernaan pada Manusia dengan berorientasi 

pada pembelajaran HOTS.  

B. Jenis Kegiatan 

Kegiatan yang dilaporkan dalam laporan best practice ini adalah kegiatan pembelajaran 

IPA Kelas VII semester ganjil dalam pokok bahasan Suhu dan Pemuaian dan dengan judul 

Penggunaan Metode Windows Shopping pada Materi Suhu dan Pemuaian dengan 

berorientasi pada pembelajaran HOTS “ .  

 

C. Manfaat Kegiatan 

Manfaat penulisan Best Practice adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dalam 

Kompetensi Dasar Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu 

tubuh pada manusia dan hewan. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penulisan best practice ini adalah untuk mendeskripsikan best practice penulis 

dalam menerapkan pembelajaran berorientasi higher order thiking skills (HOTS). 

Sasaran pelaksanaan best practice ini adalah Peserta didik kelas VII A  Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP Tunas Daud sebanyak 23 orang. 

 

B. Bahan/Materi Kegiatan 

Bahan yang digunakan dalam best practice pembelajaran ini adalah materi  kelas VII  

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 pada pokok bahasan Suhu dan Pemuaian dengan 

rincian KD sebagai berikut : 

3.4 Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada 

manusia dan hewan 

. 4.4 Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud 

benda serta perpindahan kalor 

 

C. Metode/Cara Melaksanakan Kegiatan 

Cara yang digunakan dalam pelaksanaan best practice ini adalah menerapkan 

pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Discovery Learning dan metode Windows 

Shopping.  

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan best practice yang telah dilakukan : 

1. Pemetaan Kompetensi dasar 

3.4 Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga 

kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan 



 
 

 
 

. 4.4 Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan 

wujud benda serta perpindahan kalor 

2. Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPK pendukung 

3.4.1 Mendeskripsikan konsep suhu. 

3.4.2 Mendeskripsikan jenis-jenis termometer 

3.4.3 Menentukan konversi antar skala termometer 

3.4.4 Mendeskripsikan pengertian pemuaian 

3.4.5 Menjelaskan pemuaian zat 

IPK Kunci 

3.4.6 Membandingkan skala termometer berdasarkan hasil yang diketahui 

 3.4.7 Menganlisis contoh alat-alat yng menggunakan prinsip suhu dalam kegiatan 

sehari-hari 

3.4.8 Menganalisis contoh alat-alat yang menggunakan prinsip pemuaian dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

3. Pemilihan Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang dipilih dalam Best Practice ini adalah Discovery Learning 

dengan Metode Windows Shopping. 

 

4. Merencanakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan Model Pembelajaran. 

Pengembangan desain pembelajaran dilakukan dengan merinci kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan sintak DL.  

  Berikut ini adalah rencana kegiatan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan 

model DL 

TAHAP 

PEMBELAJAR

AN 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALOKASI 

WAKTU 

A. Kegiatan Pendahuluan 



 
 

 
 

Pendahuluan 

(persiapan/orient

asi) 

Pendahuluan: 

Orientasi: 

1. Pembelajaran dimulai dengan memberikan salam dan berdoa 

(religius). 

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (jika mengajar pada jam 

pertama) (nasionalis). 

3. Mengecek kehadiran siswa (kepedulian).  

 

10 menit 

 

Apersepsi Apersepsi: 

1. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan 

cara tanya jawab mengenai suhu dan pemuaian  (tanggung jawab). 

2. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai serta manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari (Gotong royong). 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Motivasi : 

1. Menyampaikan garis besar cakupan materi suhu dan pemuaian dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik yaitu: 

a. Memahami konsep suhu 

b. Menjelaskan konversi suhu antar skala termometer. 

c. Mengukur suhu benda 

Melakukan konversi antar skala termometer 

(tanggung jawab).  

2. Menyampaikan metode pembelajaran dan tehnik penilaian 

yang digunakan saat membahas materi suhu dan pemuaian (tanggung 

jawab). 

3. Guru menyampaikan hal yang akan dinilai dalam 

pembelajaran yaitu sikap religius, gotong royong, dan jujur yang akan 

diamati selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Penilaian 

pengetahuan melalui tes tertulis pilihan ganda dan uraian diakhir 

pertemuan dan penilaian keterampilan melalui penilaian diskusi dan 

presentasi saat proses pembelajaran berlangsung.. 

 

B. Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 1  

pemberiann 

rangsangan 

(Stimulation 

 - Guru membagi peserta didik di dalam kelompoknya 

yang beranggotakan 4-5 orang dan duduk berkelompok. 

 - Guru meminta perwakilan 2 orang  siswa laki laki 

untuk ke depan kelas. 

 - Guru meminta seorang dari mereka untuk meletakkan 

termometer di ketiak temannya kemudian menunggu beberapa 

saat dan siswa tersebut membaca skala yang ditunjukan pada 

termometer raksa tersebut. 

 - Siswa membaca dengan teliti   skala yang terlihat pada 

termometer tersebut.   

 Problem Statemen  (Pertanyaan/Identifikasi masalah) 

5 menit 



 
 

 
 

 - Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengajukan masalah yang ditemukan pada kegiatan 

pengukuran suhu tubuh tersebut. 

 (rumusan masalah yang diharapkaan adalah dapatkah suhu 

tubuh teman yang menunjukan skala 36   di konversikan ke 

skala termometer yang lain? “Bagaimana konversi antar 

termometer?” 

 

Pembelajaran 2 

pertanyaan atau 

identifikasi 

masalah 

(problem 

statement) 

Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah 

dari hasil kegiatan observasi dikaitkan pemuaian zat diharapkan 

muncul: 

 Peserta didik menuliskan rumusan masalah yang diharapkan “ 

Bagiamana cara menetukan muai panjang zat padat?” 

 

10 menit  

Sintak Model 3 

pengolahan data  

(data collection) 

 

 

  Guru membagikan LKPD 1 

 - Guru memfasilitasi peserta didik ketika melakukan 

praktik suhu. 

 - Peserta didik mengukur suhu air (panas, hangat, 

dingin) yang terdapat dalam 3 gelas yang berbeda dengan 

teliti dan benar dengan menggunakan termometer Celcius. 

 - Guru memperhatikan cara peserta didik mengukur 

suhu dengan termometer Celsius. 

 - Peserta didik mencatat hasil pengamatannya dan 

menuliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamaataan. 

 - Peserta didik mencatat hasil pengamatannya dan 

menuliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamaatan 

 

25 menit  

Sintak Model 4  

Pengolahan Data 

(Data 

processing) 

 

 Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk 

mengkonversikan hasil pengukuran yang diperolehnya dalam 

skala Celcius ke skala Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. 

 - Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

LKPD 1. 

 a. Bagaimana suhu ketiga air  tersebut? (jawaban yang 

diharapkan: berdasarkan hasil pengukuran suhu ketiga air 

tersebut berbeda beda). 

 b.  Mengapa demikian? (jawaban yang diharapkan pada gelas 

pertama suhu air dingin dan tidak mengalami pemanasan 

sebelumnya, pada gelas kedua suhu air hangat karena 

mengalami pemanasan yang tidak lama sedangka n pada gelas 

ketiga suhu air panas karena mengalami pemanasan yang 

lebih lama 

 

20 menit 



 
 

 
 

Sintak Model 5 

Pembuktian 

(verification) 

  Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

mengkonfirmasikan hasil pekerjaannya dengan sumber lain 

yang relevan seperti buku pegangan siswa atau mencari di 

internet. Sehingga peserta didik gemar membaca 

sumber/literatur lain.  

 - Guru memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil 

kegiatannya bila ada kesalahan setelah membandingkan 

dengan bahan bacaan/buku buku yang relevan. Kegiatan ini 

memumbuhkan rasa ingin tahu dari peserta didik.  

 - Guru meminta perwakilan dari 2 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil pengamatannya melalui diskusi kelas 

untuk melatih siswa percaya diri dan melatih kemampuan 

komunikasi peserta didik.  

 - Kelompok lain menanggapai hasil diskusinya dan 

kelompok presentasi menanggapi kelompok lain yang 

bertanya dengan sopan. 

 

5 menit 

Sintak Model 6 

Menarik 

Kesimpulan  

(Generalization) 

 

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk menarik simpulan 

dengan bertanya “Anak-anak berdasarkan materi yang telah 

kita pelajari hari ini, siapa yang bisa memberikan 

simpulannya?”. Jika peserta didik masih kesulitan dalam 

memberikan simpulan, guru memotifasi dan mengarahkan 

peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah 

dipelajari. 

 - Simpulan yang diperoleh adalah: 

 a. Termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur 

derajat panas atau dinginnya suatu benda. 

 b. Terdapat 4 jenis skala suhu yaitu Celcius, Reamur, 

Fahrenheit, dan Kelvin. 

 c. Suhu suatu benda dalam skala Celcius dapat dikonversi atau 

diubah ke dalam skala lainnya seperti skala Reamur, 

Fahrenheit, dan Kelvin. 

 

15 menit 

A. Kegiatan Penutup 

  Bersama guru, peserta didik melakukan  refleksi dengan menjawab 
beberapa pertanyaan terkait materi yang dibahas dan membuat 
rangkuman singkat hasil pembelajaran yang telah diperoleh. 

 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja 
baik dengan memberikan acungan jempol dan mengajak peserta 
didik untuk memberikan tepuk tangan kepada kelompok yang 
bekerja paling baik dan kompak. 

 Guru menyampaikan materi pelajaran berikutnya yaitu praktik 
menggunakan termometer dan materi tentang konversi suhu. 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan diakhiri  doa 
bersama dan mengucapkan salam penutup  
 

10 menit 



 
 

 
 

 

5. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil kerja 1 hingga 4 di atas kemudian disusun perangkat 

pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. RPP disusun 

dengan mengintegrasikan kegiatan literasi, penguatan pendidikan karakter (PPK), dan 

kecakapan abad 21. 

 

 

D. Media dan Instrumen 

Media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Lembar Kerja Peserta 

Didik berupa dua buah kartu diskusi dan dua lembar kegiatan peserta didik yang 

digunakan dalam pembelajaran yaitu kartu diskusi suhu, kartu diskusi pemuaian dan 

LKPD 1) Termometer dan 2) Pemuaian Zat Padat. 

Instrumen yang digunakan Instrumen yang digunakan dalam praktik pembelajaran 

ada 2 macam yaitu (a) instrumen untuk mengamati proses pembelajaran  berupa lembar 

observasi dan (b) instrumen untuk melihat hasil belajar siswa dengan menggunakan (a) 

tes tulis pilihan ganda dan uraian singkat.  

 

E. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Praktek Best Practice ini di laksanakan pada hari kamis tanggal 14 November 2019 

bertempat di kelas VII A SMP Tunas Daud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 

A. Hasil Kegiatan 

Hasil yang dapat diilaporkan dari best practice ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran ini menerapkan model Discovery Learning dan dengan metode 

Windows Shopping, peserta didik menjadi lebih aktif dan menumbuhkan saling 

bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Aktivitas 

model pembelajaran dengan metode ini menerapkan peserta didik untuk aktif selama 

proses pembelajaran.  

2. Pada pembeajaran sebelumnya penulis belum menerapkan pembelajaran HOTS masih 

menggunakan metode ceramah peserta didik selama proses pembelajaran cenderung 

kurang aktif walaupun tujuan pembelajaran tercapai. Sedangakan jika di terapkan 

dengan pembelajaran HOTS dan dengan metode windows shopping peserta didik 

menjadi lebih bisa berfikir kritis selama kegiatan diskusi dan menjadi lebih tanggung 

jawab untuk menyelesaikan tugasnya karena akan dibandingkan dengan kelompok lain 

hasilnya. 

3. Dengan menerapakan pembelajaran yang HOTS juga peserta didik dilatih untuk 

memecahkan masalahnya sendiri atau problem solving untuk menyelesaikan LKPD 

yang disediakan guru maupun dikaitkan dengan penerapan kehidupan sehari-hari. 

 

B. Masalah yang dihadapi 

Masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

Windows Shopping yang berorientasi HOTS adalah peserta didik masih belum terbiasa 

karena terbiasa dengan menggunakan metode ceramah jadi guru masih terus 

mengarahkan peserta didik untuk melatih dan menggali informasi sehingga alokasi waktu 

yang dibutuhkan tidak sesuai dengan Rencana Program Pembelajaran yang sudah dibuat.  

 

 

 



 
 

 
 

C. Cara mengatasi Masalah 

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi penulis dalam pembelajaran ini adalah 

harus lebih sabar melatih dan mengarahkan peserta didik untuk menyelesaiakan masalah 

atau problem solving dan mandiri dalam mencari informasi yang dibutuhkan pada saat 

proses pembelajaran. Selain itu juga peserta didik diberikan arahan betapa pentingnya 

model pembelajaran yang berorientasi HOTS di jenjang sekolah  yang akan datang ketika 

mereka sudah lulus SMP dan untuk kehidupan sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Bab IV  

Kesimpulan dan Rekomendasi 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pembelajaran dengan model Discovery Learning dan dengan Metode Windows 

Shopping layak di jadikan sebagai pembelajaran yang berorientasikan Higher Order 

Thinking Skill (HOTS) karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

mentrasfer pengetahuan, berfikir kritis, dan menyelesaikan masalah. 

2. Pada penyusunan RPP pun dibuat secara sistematis dan cermat yang didalamnya 

berorientasi HOTS dan terdapat kecakapan abad 21 yang memuat PPK dan literasi. 

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, berikut disampaikan rekomendasi 

yang relevan. 

1. Guru seharusnya  memiliki inovasi model pembelajaran yang lebih menyenangkan 

sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan tidak terpaku hanya dengan 1 model 

pembelajaran saja. Selain itu guru sebaiknya memiliki banyak referensi sumber 

belajar lain, tidak hanya buku pegangan guru dan buku siswa yang akan menunjang 

kemampuan profesional guru pada saat proses pembelajaran.  

2. Siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar, tidak 

terbatas pada hafalan teori. Kemampuan belajar dengan cara ini akan membantu 

siswa menguasai materi secara lebih mendalam. 

3. Dukungan positif sekolah, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk berlangsungnya pembelajaran HOTS dan untuk mendesiminasikan best 

practice ini agar menambah wawasan guru lain tentang pembelajaran HOTS. 
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LAMPIRAN 

 

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/ Semester : VII/2 

Materi Pokok  : Suhu dan Pemuaian 

Alokasi Waktu  : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 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 (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi  

 

No KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Kompetensi Pengetahuan 

3.7. Memahami konsep suhu, 

pemuaian, kalor, perpindahan 

kalor, dan penerapannya dalam 

menjaga mekanisme menjaga 

kestabilan suhu tubuh pada 

            1. Menunjukkan gejala pemuaian pada zat 

cair dan gas. 

2. Menjelaskan 3 contoh gejala pemuaian zat cair/ 

gas dalam kehidupan sehari-hari. 

 



 
 

 
 

manusia dan hewan serta dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 Kompetensi Keterampilan 

Melakukan percobaan 

untuk menyelidiki suhu dan 

perubahannyaserta pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan 

perubahanwujud benda 

 

1.    Menyusun alat untuk melakukan percobaan 

tentang pemuaian zat cair dan gas 

2.    Menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan 

mengomunikasikan hasil penyelidikannya tentang 

pemuaian zat cair dan gas 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran ini siswa dapat: 

1. Mendeskripsikan konsep suhu. 

2. Mendeskripsikan jenis-jenis thermometer. 

3. Menentukan konversi antar skala thermometer. 

4. Mendeskripsikan pengertian pemuaian. 

5. Menjelaskan pemuaian zat. 

6. Membandingkan skala termometer berdasarkan hasil yang diketahui. 

7. Menganalisis contoh alat-alat yang menggunakan prinsip suhu dalam kehidupan sehari-hari 

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

hari.  

9. Mengikuti cara konversi antar skala termometer. 

10. Mematuhi langkah prosedur menghitung pemuaia zat. 

11. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu. 

12. Melakukan percobaan muai panjang. 

13. Memprediksi pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 



 
 

 
 

D. Materi Pembelajaran 

Suhu dan Pemuaian 

E. Metode Pembelajaran 

1.      Pendekatan       : Scinentific 

2.      Metode             : Diskusi dan Eksperimen 

3.      Model               : Discovery Learning 

F. Media Pembelajaran 

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Buku bacaan yang relevan 

a. Purnamawati, H., A.M. Sururi, N. Y. Margono. 2019. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII 

Semester I. Yogyakarta: Intan Pariwara.   

b. Zubaidah, Siti, dkk. 2018. Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam SMP Kelas VII Semester 1. 

Cet. 1. Jakarta : Kemendikbud 

2.  LCD proyektor  

3.  PPT Suhu  

4.  Kertas plano 

5.  Kartu soal 

6.  Spidol 

G. Sumber belajar 

1. Buku bacaan yang relevan 

a. Purnamawati, H., A.M. Sururi, N. Y. Margono. 2019. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII 

Semester I. Yogyakarta: Intan Pariwara.   

b. Zubaidah, Siti, dkk. 2018. Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam SMP Kelas VII Semester 1. 

Cet. 1. Jakarta : Kemendikbud 

2.  LCD proyektor  

3.  PPT Suhu  

4.  Kertas plano 

5.  Kartu soal 

6.  Spidol 



 
 

 
 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan Ke-1 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

C. Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 

(persiapan/orientasi) 

Pendahuluan: 

Orientasi: 

1. Pembelajaran dimulai 

dengan memberikan 

salam dan berdoa 

(religius). 

2. Menyanyikan lagu 

Indonesia Raya (jika 

mengajar pada jam 

pertama) (nasionalis). 

3. Mengecek kehadiran 

siswa (kepedulian). 

  

 

 

Apersepsi Apersepsi: 

1. Mengkondisikan 

suasana belajar yang 

menyenangkan dengan 

cara tanya jawab 

mengenai suhu dan 

pemuaian  (tanggung 

jawab). 

2. Mendiskusikan 

kompetensi yang sudah 

dipelajari dan 

menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dicapai serta manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-

 



 
 

 
 

hari (Gotong royong). 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Motivasi : 

1. Menyampaikan garis besar cakupan materi suhu 

dan pemuaian dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai peserta didik yaitu: 

a. Memahami konsep suhu 

b. Menjelaskan konversi suhu antar skala 

termometer. 

c. Mengukur suhu benda 

Melakukan konversi antar skala termometer 

(tanggung jawab).  

2. Menyampaikan metode pembelajaran dan 

tehnik penilaian yang digunakan saat 

membahas materi suhu dan pemuaian 

(tanggung jawab). 

3. Guru menyampaikan hal yang akan dinilai 

dalam pembelajaran yaitu sikap religius, 

gotong royong, dan jujur yang akan diamati 

selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis 

pilihan ganda dan uraian diakhir pertemuan 

dan penilaian keterampilan melalui penilaian 

diskusi dan presentasi saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

D. Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 1 

 

 

Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

- Guru membagi peserta didik di dalam 

kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. 

- Guru menayangkan gambar orang yang 

sedang sakit demam dan orang yang 

kedinginnan di daerah bersalju. 

- Peserta didik mengamati gambar yang 

 



 
 

 
 

ditayangkan guru. 

 

Sintak Model 

Pembelajaran 1  

 

 

Problem Statemen (Pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengajukan pertanyaan tentang 

gambar tersebut.Pertanyaan yang diharapkan 

muncul: 

a. Kenapa orang tersebut kedinginan/demam? 

b. Apakah yang dimaksud dengan suhu? 

c. Bagaimana cara mengukur suhu suatu benda? 

d. Bagaimanakah cara mengubah atau 

mengkonversikan antar skala termometer? 

Dengan memberikan kesempatan bertanya kepada 

peserta didik dapat membiasakan peserta didik untuk 

selalu berpikir kritis terhadap fenomena yang dialami 

atau ada di sekitarnya 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Data collection (Pengumpulan data) 

- Peserta didik mencari informasi terkait dengan 

permasalahan yang telah ditemukan dengan 

membaca buku literasi membaka buku sumber 

yang dimilikinya. 

- Peserta didik mendengarkan petunjuk guru 

tentang kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

peserta didik akan berdiskusi bersama 

kelompoknya menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan  guru kemudian peserta didik 

melakukan windows shopping. Dengan 

berkelompok dapat menumbuhkan semangat 

gotong-royong diantara peserta didik dan juga 

kemandirian serta tanggung jawab bekerja 

dalam kelompok.  

- Guru membagikan pertanyaan kepada peserta 

didik dalam bentuk kartu-kartu pertanyaan. 

 



 
 

 
 

Pemberian kartu-kartu pertanyaan dibuat agar 

menarik perhatian peserta didik dan 

menumbuhkan kreativitas peserta didik. 

- Peserta didik bekerja sama dalam diskusi 

untuk menjawab kartu kartu pertanyaan 

tersebut.  

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

- Data Processing (Pengolahan Data) 
- Guru memfasilitasi peserta didik dalam berdiskusi 

tentang materi suhu dengan cara secara bergiliran 
mengunjungi setiap kelompok. 

- Guru memfasilitasi peserta didik untuk menjawab 
pertanyaan pertanyaan dalam kartu dengan 
mengarahkan peserta didik untuk membaca 
literatur dan saling memberikan pendapat dalam 
diskusi. 

- Peserta didik menjawab dan mencatat jawaban 
hasil diskusi kelompok yang diperolehnya pada 
kertas plano dalam bentuk tabel. Penjelasan yang 
Harapkan dari Siswa :  

- Suhu : besaran yang menyatakan energi yang 
dimiliki oleh partikel partikel penyusun zat. Indera 
manusia memiliki keterbatasan dalam 
menentukan suhu benda, sehingga diperlukan 
alat ukur suhu. Alat yang digunakan untuk 
mengukur suhu disebut termometer.  

- Jenis-jenis termometer                                                                                                                                                                                                                              

Termometer Celcius ( ), skala Termometer skala 
Reamur (0R), skala Termometer Fahrenheit (0F) 
dan Termometer Kelvin (K). 

- Perbandingan antara skala termometer: Celcius 
(0C) : Reamur (0R) : Fahrenheit (0F) Selisih skala 
antara termometer adalah Celcius (0C) : Reamur 
(0R) : Fahrenheit (0F) = 100 : 80 : 180 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Verification (Pembuktian) 

- Peserta didik menempelkan jawaban dari 

kelompoknya pada dinding kelas. 

- Peserta didik diminta melakukan windows 

shopping (berkunjung ke kelompok lain untuk 

melihat hasil kerja kelompok lain dan 

membandingkannya dengan kerja kelompok 

sendiri). Dengan window shopping peserta 

didik mendapatkan pengetahuan baru dan 

mengetahui perbaindingan hasil kerja 

 



 
 

 
 

kelompoknya dengan kelompok lain. Hal ini 

akan memotivasi peserta didik untuk lebih giat 

belajar ke depannya.  

- Guru meminta 2 perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasilnya dihadapat teman-

temannya. Peserta didik dilatih untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

melalui persentasi dan memberikan 

pendapatnya.  

Kelompok lain menanggapi presentasi yang disajikan 

dan kelompok penyaji menjawab dengan sopan. Jika 

terjadi perbedaan jawaban akan didiskusikan bersama 

dan guru memberikan pemahaman dan meluruskan 

konsep yang keliru 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

- Generalization (Menarik Simpulan) 
- Peserta didik bersama guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu: 
- Suhu : besaran yang menyatakan energi yang 

dimiliki oleh partikel partikel penyusun zat. Alat 
yang digunakan untuk mengukur suhu disebut 
termometer. 

- Jenis-jenis termometer                                                                                                                                                                                                                                                       

Termometer Celcius ( ), skala Termometer skala 
Reamur (0R), skala Termometer Fahrenheit (0F) 
dan Termometer Kelvin (K). 

- Perbandingan antara skala termometer: Celcius 
(0C) : Reamur (0R) : Fahrenheit (0F) Selisih skala 
antara termometer adalah Celcius (0C) : Reamur 
(0R) : Fahrenheit (0F) = 100 : 80 : 180 Celcius (0C) : 
Reamur (0R) : Fahrenheit (0F) = 5 : 4 : 9.  

- Guru memberikan penguatan akhir dan 
menekankan simpulan yang disampaikan oleh 
peserta didik. 

 

E. Kegiatan Penutup 

1. Bersama guru, peserta didik melakukan  refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan 

terkait materi yang dibahas dan membuat rangkuman singkat hasil pembelajaran yang 

telah diperoleh. 

2. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik dengan 

memberikan acungan jempol dan mengajak peserta didik untuk memberikan tepuk tangan 

kepada kelompok yang bekerja paling baik dan kompak. 

3. Guru menyampaikan materi pelajaran berikutnya yaitu praktik menggunakan termometer 



 
 

 
 

dan materi tentang konversi suhu. 

a. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan diakhiri  doa bersama dan 

mengucapkan salam penutup “Om Santih Santih Santih Om”. 

 

Pertemuan Ke-2 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

A. Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 

(persiapan/orientasi) 

Pendahuluan: 

Orientasi 

1. Guru dan peserta didik memberikan salam 

“Om Swastyastu”.  

2. - Guru mengecek kehadiran peserta didik dan  

menanyakan keadaan peserta   didik untuk 

menumbuhkan kepedulian terhadap sesama 

teman. Selanjutnya mengawali pembelajaran 

dengan berdoa bersama. Menyiapkan fisik dan 

psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan memberi apersepsi). 

  

 

 

Apersepsi Apersepsi: 
- Guru mengingatkan peserta didik tentang materi 

sebelumnya yaitu tentang macaam-macam 
termometer yang ada dalam kehidupan sehari 
hari dan materi konversi suhu. 

- Guru meminta peserta didik untuk mengingat 
kembali perbandingan antara skala Celcius dan 
Fahrenheit 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Motivasi : 

- Guru memotivasi peserta didik dengan 

meminta peserta didik untuk memperhatikan 

slide yang ditayangkan guru yaitu gambar 4 

jenis termometer dengan skala yang berbeda 

(C, R. F, dan K). 

- Kemudian guru bertanya „Mengapaa 

termometer itu menunjukan angka yang 

 



 
 

 
 

berbeda beda?” 

(jawaban yang diharapkan karena termometer tersebut 

memiliki skala yang berbeda beda). 

- Guru menyampaikan topik yang akan dibahas 

yaitu tentang praktik menggunakan 

termometer dan konversi suhu ke termometer 

lain dan guru menyampaikan manfaat yang 

diperoleh setelah mempelajari topik ini yaitu 

peserta didik dapat menggunakan dan 

membaca  termometer dengan benar dalam 

kehidupan sehari hari. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu: 

a. peserta didik dapat menggunakan termometer. 

b. peserta didik dapat mengkonversikan suhu ke skala 

termometer lain. 

- Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan yaitu praktik pengukuran 

suhu air yang berbeda dengan menggunakan 

termometer. 

Guru menyampaikan hal hal yang akan dinilai dalam 

pembelajaraan yaitu penilaian sikap jujur dan bekerja 

keras, penilaian keterampilan unjuk kerja/ praktik, 

dan pengetahuan dengan soal pilihan ganda dan 

uraian di akhir materi bab.. 

B. Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 1 

 

 

Stimulation (Stimulasi/Pemberian rangsangan) 

- Guru membagi peserta didik di dalam 

kelompoknya yang beranggotakan 4-5 orang 

dan duduk berkelompok. 

- Guru meminta perwakilan 2 orang  siswa laki 

laki untuk ke depan kelas. 

- Guru meminta seorang dari mereka untuk 

meletakkan termometer di ketiak temannya 

kemudian menunggu beberapa saat dan siswa 

tersebut membaca skala yang ditunjukan pada 

 



 
 

 
 

termometer raksa tersebut. 

- Siswa membaca dengan teliti   skala yang 

terlihat pada termometer tersebut.  

Sintak Model 

Pembelajaran 1  

 

 

Problem Statemen  (Pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

- Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengajukan masalah yang 

ditemukan pada kegiatan pengukuran suhu 

tubuh tersebut. 

(rumusan masalah yang diharapkaan adalah dapatkah 

suhu tubuh teman yang menunjukan skala 36  di 

konversikan ke skala termometer yang lain? 

“Bagaimana konversi antar termometer?” 

 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Data collection (Pengumpulan Data) 

- Guru membagikan LKPD 1 

- Guru memfasilitasi peserta didik ketika 

melakukan praktik suhu. 

- Peserta didik mengukur suhu air (panas, 

hangat, dingin) yang terdapat dalam 3 gelas 

yang berbeda dengan teliti dan benar dengan 

menggunakan termometer Celcius. 

- Guru memperhatikan cara peserta didik 

mengukur suhu dengan termometer Celsius. 

- Peserta didik mencatat hasil pengamatannya 

dan menuliskan hasil pengamatannya pada 

tabel pengamaataan. 

- Peserta didik mencatat hasil pengamatannya 

dan menuliskan hasil pengamatannya pada 

tabel pengamaatan 

 



 
 

 
 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Data Processing (Pengolahan Data) 

- Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk mengkonversikan hasil pengukuran 

yang diperolehnya dalam skala Celcius ke 

skala Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. 

- Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

terdapat pada LKPD 1. 

a. Bagaimana suhu ketiga air  tersebut? (jawaban 

yang diharapkan: berdasarkan hasil pengukuran suhu 

ketiga air tersebut berbeda beda). 

b.  Mengapa demikian? (jawaban yang diharapkan 

pada gelas pertama suhu air dingin dan tidak 

mengalami pemanasan sebelumnya, pada gelas kedua 

suhu air hangat karena mengalami pemanasan yang 

tidak lama sedangkan pada gelas ketiga suhu air 

panas karena mengalami pemanasan yang lebih lama. 

 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Verification (Pembuktian) 

- Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

mengkonfirmasikan hasil pekerjaannya 

dengan sumber lain yang relevan seperti buku 

pegangan siswa atau mencari di internet. 

Sehingga peserta didik gemar membaca 

sumber/literatur lain.  

- Guru memfasilitasi peserta didik memperbaiki 

hasil kegiatannya bila ada kesalahan setelah 

membandingkan dengan bahan bacaan/buku 

buku yang relevan. Kegiatan ini 

memumbuhkan rasa ingin tahu dari peserta 

didik.  

- Guru meminta perwakilan dari 2 kelompok 

untuk mempresentasikan hasil pengamatannya 

melalui diskusi kelas untuk melatih siswa 

percaya diri dan melatih kemampuan 

komunikasi peserta didik.  

- Kelompok lain menanggapai hasil diskusinya 

dan kelompok presentasi menanggapi 

 



 
 

 
 

kelompok lain yang bertanya dengan sopan. 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Generalization (Simpulan) 

- Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

menarik simpulan dengan bertanya “Anak-

anak berdasarkan materi yang telah kita 

pelajari hari ini, siapa yang bisa memberikan 

simpulannya?”. Jika peserta didik masih 

kesulitan dalam memberikan simpulan, guru 

memotifasi dan mengarahkan peserta didik 

untuk mengingat kembali materi yang telah 

dipelajari. 

- Simpulan yang diperoleh adalah: 

a. Termometer adalah alat yang dipakai untuk 

mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda. 

b. Terdapat 4 jenis skala suhu yaitu Celcius, Reamur, 

Fahrenheit, dan Kelvin. 

c. Suhu suatu benda dalam skala Celcius dapat 

dikonversi atau diubah ke dalam skala lainnya seperti 

skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. 

 

 

C. Kegiatan Penutup 

- Bersama guru, peserta didik melakukan  refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan 

terkait materi yang dibahas dan membuat rangkuman singkat hasil pembelajaran yang 

telah diperoleh. 

- Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik dengan 

memberikan acungan jempol dan mengajak peserta didik untuk memberikan tepuk tangan 

kepada kelompok yang bekerja paling baik dan kompak. 

- Guru menyampaikan materi pelajaran berikutnya yaitu praktik menggunakan termometer 

dan materi tentang konversi suhu. 

b. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan diakhiri  doa bersama dan 

mengucapkan salam penutup “Om Santih Santih Santih Om”. 

 



 
 

 
 

Pertemuan Ke-3 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

A. Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 

(persiapan/orientasi) 

Pendahuluan: 
Orientasi: 

1. Pembelajaran dimulai dengan memberikan salam 
dan berdoa (religius). 

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (jika mengajar 
pada jam pertama) (nasionalis). 

3. Mengecek kehadiran siswa (kepedulian). 
 

 

 

Apersepsi Apersepsi 

1. Guru mengingatkan peserta didik tentang 

materi sebelumnya yaitu mengidentifikasi 

jenis pemuaian yang meliputi muai panjang, 

luas, dan volume. 

2. Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

hari ini yaitu praktik pemuaian zat padat. 

”Anak-anak apakah yang akan terjadi bila 

sebuah kawat dipanaskan? Dapatkah kawat 

tersebut bertambah panjang? 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Motivasi 

- Guru menayangkan gambar sebuah besi yang 

sebelum dibakar dan setelah dibakar.gambar 

tersebut menunjukan panjang yang berbeda. 

Besi yang setelah dibakar menjadi lebih 

panjang. 

- Guru bertanya pada pesreta didik mengapa hal 

ini dapat terjadi? 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu siswa dapat: 

a. menggunakan alat Muschenbrooke 

b. menganalisis pemuaian batang logam bila 

dipanaskan. (Logam jenis besi, kuningan, dan 

 



 
 

 
 

aluminium). 

- Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan yaitu melakukan 

kegiatan praktikum pemuaian zat padat. 

- Guru membagi peserta didik dalam kelompok 

yang beranggotakaan 4-5 orang dan 

membagikan LKPD 2 tentang pemuaian zat 

padat. 

4. Guru menyampaikan hal-hal yang akan dinilai 

yaitu penilaian sikap diantaranya toleransi, 

teliti, dan kreatif, penilaian keterampilan unjuk 

kerja/praktik dan penilaian harian dipertemuan 

berikutnya 

F. Kegiatan Inti 

Sintak Model 

Pembelajaran 1 

 

 

Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

- Guru membagi peserta didik di dalam 

kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. 

- Guru menayangkan gambar orang yang 

sedang sakit demam dan orang yang 

kedinginnan di daerah bersalju. 

- Peserta didik mengamati gambar yang 

ditayangkan guru. 

 

 

Sintak Model 

Pembelajaran 1  

 

 

Problem Statemen (Pertanyaan/Identifikasi 

masalah) 

- Guru memperkenalkan sebuah alat yang akan 

dipakai untuk mengetahui pertambahan 

panjang suatu logam. (alat Muschenbrooke). 

- Guru meminta siswa membaca informasi 

tentang alat Muscenbrooke yang terdapat pada 

buku pegangannya. 

- Siswa diminta merumuskan masalah didalam 

kelompoknya masing masing. 

- Setelah rumusan masalah didapat, peserta 

didik mengkonfirmasi rumusan masalah yang 

 



 
 

 
 

telah disusun masing masing kelompok. 

Rumusan masalah yang diharapkan adalah : 

“Bagaimana cara menentukan muai panjang 

zat padat?” 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Data collection (Pengumpulan data) 

- Guru memfasilitasi peserta didik menyiapkan 

praktik sesuai dengan LKPD 2. Alat dan 

bahan harus dalam keadaan bersih dan kering. 

Peserta didik mengambil alat dan bahan yang 

diperlukan dan meletakkannya di atas meja. 

Dalam mengambil alat diharapkan peserta 

didik memiliki sikap toleransi/tidak tergesah-

gesa. 

- Peserta didik mengukur panjang masing 

masing logam (lo) yang akan dipanaskan dan 

diletakkan pada alat Mushenbrooke) dengan 

teliti. 

- Peserta didik menuangkan spritus dengan hati-

hati pada tempatnya dan menyalakan spritus 

tersebut pada rangkaian Muschenbrooke 

selama kurang lebih 10 menit. 

- Peserta didik mengamati perubahan yang 

terjadi dan melihat pertambahan panjang pada 

jarum kemudian mencatatnya. Logam 

dipanaskan secara bergantian. 

- Peserta didik dengan teliti mengamati gerak 

jarum petunjuk yang akan menunjukkan 

pertambahan panjang tiap batang logam. 

- Peserta didik mengamati apakah skala yang 

ditunjukkan oleh masing masing jarum sama? 

Dan logam mana yang lebih cepat memuai? 

- Peserta didik mencatat semua hasil 

pengamatannya dengan teliti. 

 

 



 
 

 
 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Data Processing (Pengolahan Data) 

- Peserta didik membandingkan hasil 

pengamatan ketiga jenis logam tersebut. 

- Peserta didik menganalisis hasil pengamatan 

yang diperolehnya dan mendiskusikan 

bersama kelompoknya. Peserta didik dilatih 

untuk berpikir kritis dalam menganalisis hasil 

perbandingan panjang ketiga jenis logam. 

- Peserta didik menuliskan data hasil 

pengamataan terhadap 3 jenis logam tersebut 

ke dalam bentuk tabel dan mendiskripsikan 

hasil pengamatannya 

 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Verification (Pembuktian) 

- Peserta didik menverifikasi data yang 

diperolehnya dengan menyocokkan pada buku 

pegangannya. Peserta didik dilatih untuk 

gemar membaca literatur yang dibawanya. 

- Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

mencari bukti atau faktor yang dapat 

mempengaruhi bertambah panjangnya suatu 

benda bila dipanaskan dengan mengarahkan 

siswa untuk membaca literatur dan 

memberikan kata-kata kunci tertentu. 

- Guru meminta  perwakilan dari 2 kelompok 

untuk mempresentasikan hasilnya untuk 

melatih keberanian, komunikasi, dan 

kreativitas peserta didik. 

- Kelompok lain menanggapi presentasi yang 

disajikan dan kelompok penyaji menjawab 

dengan sopan. Ini bertujuan untuk 

membiasakan peserta didik kritis dalam 

menanggapi suatu fenomena yang terjadi dan 

membiasakan peserta didik untuk menghargai 

pendapat orang lain. 

 

 



 
 

 
 

Sintak Model 

Pembelajaran  

 

 

 

Generalization (Menarik Simpulan) 

- Guru menfasilitasi peserta didik 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

- Simpulan yang diharapkan muncul: 

- Dari ketiga jenis logam yang dipanaskan yang 

mengalami pemuaian paling panjang secara 

berurutan adalah: aluminium, tembaga , besi. 

- Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi 

oleh panjang logam mula mula (lo), besarnya 

kenaikan suhu, dan jenis bendanya.  

- (   =lo. t ) 

- Cara menentukan muai panjang zat padat (c) 

adalah dengan menghitung pertambahn 

panjang benda yang diketahui ( ) kemudian 

dibagi panjang logam mula mula (lo) 

kemudian dikali perubahan suhu.  

- C=   / lo.   

- Guru memberikan penguatan akhir dari 

jawaban peserta didik dan meluruskan konsep 

yang keliru. 

 

G. Kegiatan Penutup 

- Guru melakukan refleksi dengan membagikan pertanyaan tentang aplikasi bagaimana 

cara mencari nilai muai panjang sebuah logam yang dipanaskan. 

- Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang bekerja dngan baik dengan penguatan 

berupa acungan jempol dan mengajak peserta didik untuk bertepuk tangan untuk 

kelompok yang mempunyai kinerja baik. Hal ini dapat menumbuhkan semangat 

berprestasi peserta didik. 

- Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya yaitu 

akan diadakan penilaian harian tentang suhu dan pemuaian  dengan estimasi waktu 2 jam 

pelajaran. 

      Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan diakhiri  doa bersama dan mengucapkan salam 

penutup “Om Santih Santih Santih Om”. 

 



 
 

 
 

 

 

I. Penilaian 

 

a. Teknik Penilaian 

 

1) Sikap 

b. Teknik Penilaian 

a. Sikap 

Penilaian sikap dalam pembelajaran pada KD ini meliputi : 

1. Penilaian Observasi 

2. Penilaian Diri 

3. Penilaian antar Teman 

4. Jurnal 

Format Pengamatan Sikap melalui Penilaian Diri 

 

Nama  :  ……………………………………………………………… 

Kelas  :  ……………………………………………………………… 

 

No Indikator SB B C K 

1. Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama 

proses pembelajaran 

    

2. Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok 

 

 

   

3. Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses 

pembelajaran 

 

 

   

4. Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan 

tugas individu maupun kelompok 

    

5. Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam 

mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan 

hasil diskusi 

    

6. Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling 

menghargai terhadap perbedaan pendapat/cara dalam 

menyelesaikan masalah 

    

7. Saya menunjukan sikap positip (individu dan sosial) 

dalam diskusi kelompok 

    

8. Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat 

melaksanakan studi literature atau pencarian informasi 

    

9. Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, 

menghargai, dan melaksanakan kejujuran, kerja keras, 

disiplin dan tanggung jawab 

    



 
 

 
 

 

 

 

 

Format Pengamatan Sikap melalui Penilaian Antar Teman 

Nama yang diamati  :  ……………………………………………………………… 

Nama pengamat  :  ……………………………………………………………… 

 

 

No Pernyataan SB B C K 

1 Mau menerima pendapat teman     

2 Memberikan solusi terhadap 

permasalahan 

    

3 Tidak memaksakan pendapat sendiri 

kepada anggota kelompok 

    

4 Tidak marah saat diberi kritik     

5 .......     

 

 

JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 

 

Nama Sekolah  : ………………………….. 

Kelas/Semester  : ………………………….. 

Tahun pelajaran  : ………………………….. 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

 

NO KELOMPOK NAMA SISWA SB B C K 

       

      

      

      

      

       

      

      

      

      

 

NB. Dengan mencatat siswa yang kurang dalam satu kelompok maka anggota kelompok 

        yang lain sudah pasti memperlihatkan sikap terbuka dan antusias 



 
 

 
 

 

 

 

 

b. Ketrampilan 

Penilaian ketrampilan dalam pembelajaran KD ini meliputi : 

1. Penilaian unjuk kerja 

2. Penilaian presentasi 

 

 

Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dalam pembelajaran KD ini meliputi : 

1. Tes Formatif melalui penilaian hasil jawaban Problem set di setiap pertemuan, 

berupa soal essai  

2. Tes Sumatif melalui penilaian Ulangan Harian yang dilakukan setelah 

keseluruhan IPK dalam KD selesai tercapai, berupa soal pilihan ganda 

3. Tes Lisan dilakukan pada setiap pertemuan 

 

Kisi-kisi soal pilihan ganda 

Kartu soal  

KARTU SOAL NOMOR 1 

(PILIHAN GANDA) 

 

Mata Pelajaran : IPA      

Kelas/Semester : VIII/GANJIL   

 

Kompetensi Dasar 

Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami 

gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya 

menjaga kesehatan sistem pencernaan 

Materi  
Sistem pencernaan manusia 

Indikator Soal 
Disajikan beberapa  gejala penyakit, peserta dapat mengidentifikasi 

gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. 

Level Kognitif 
L3 (C4) 

Soal 

 

Reino jarang sekali makan sayuran, dia lebih banyak  mengkonsumsi daging. Beberapa hari 

ini Reino mengeluh kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang 

dialami Reino, dapat dipastikan bahwa Reino menderita ... 



 
 

 
 

A. Konstipasi 

B. Diare 

C. Tukak lambung 

D. Busung lapar Perubahan fisika pada sumbu lilin yang terbakar, karena terbentuk 

zat baru 

 

Kunci  Pedoman Penskoran 

NO 

SOAL 
KUNCI/KRITERIA JAWABAN SKOR 

1 A Konstipasi 1 

c. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

Remedial 

 Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

setelah melakukan tes sumatif, maka akan diberikan pembelajaran tambahan sebagai 

remedial terhadap IPK yang belum tuntas dengan teknik : 

 Belum tuntas secara klasikal     : Pembelajaran ulang (2 JP) 

 Belum tuntas secara individual : Belajar kelompok atau tutorial sebaya 

Kemudian diberikan tes kembali dengan ketentuan : 

 Soal yang diberikan berbeda dengan soal sebelumnya namun setara 

 Nilai akhir yang akan diambil adalah nilai hasil tes terakhir dengan nilai maksimal 

setara KKM 

CONTOH PROGRAM REMIDIAL 

 

Sekolah  : ……………………………………………… 

Kelas/Semester  : ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : ……………………………………………… 

Ulangan Harian Ke   : ……………………………………………… 

Tanggal Ulangan Harian  : ……………………………………………… 

Bentuk Ulangan Harian  : ……………………………………………… 

Materi Ulangan Harian    : ………………………………………………   

KKM        : ………………………………………………. 

No Nama Peserta 

Didik 

Nilai 

Ulangan 

Nilai 

Setelah 

Remedial 

Nilai 

Akhir 

Ket 

1      

2      

3      



 
 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

Suhu dan Pemuaian 

Pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Pada suhu berapa dikatakan 

orang mengalami sakit demam? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya. 

Perubahan suhu juga terjadi pada proses fermentasi, misalnya pada proses pembuatan tape. 

Pada proses tersebut, bakteri mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses 

fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Suhu terbaik untuk melakukan proses 

fermentasi adalah 35°C–40°C. 

 

 
 

Bagaimana Mengetahui Suhu Benda? 

Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur 

panas atau dingin yang handal? Suhu sebuah benda adalah tingkat (derajat) panas suatu 

benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebi tinggi daripada benda yang dingin. 

Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indra perasa memang dapat merasakan 

tingkat panas benda. Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. 

Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, 

suhu benda yang diukur dengan indraperasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak 

dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang 

disebut..termometer. 

 
 

 

 

http://dunia-mulyadi.blogspot.com/2016/02/ringkasan-materi-suhu-dan-perubahan.html
http://dunia-mulyadi.blogspot.com/2016/02/ringkasan-materi-suhu-dan-perubahan.html


 
 

 
 

 

Jenis-Jenis Termometer 

 

a. Termometer Zat Cair 

Secara umum, benda-benda di alam akan memuai (ukurannya bertambah besar) jika suhunya 

naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Cairan terletak 

pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan (reservoir/ labu). Beberapa 

termometer yang menggunakan zat cair akan dibahas berikut ini. 

 

1) Termometer laboratoriumBentuknya panjang dengan skala dari -10°C sampai 110°C 

menggunakan raksa. 

 

2) Termometer suhu badanTermometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. 

Skala yang ditulis antara 35
o
C dan 42

o
C. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit 

sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu/reservoir 

 
 

 

 

b. Termometer Bimetal 

Perhatikan dua logam yang jenisnya Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan 

dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. 

 
 

http://dunia-mulyadi.blogspot.com/2016/02/ringkasan-materi-suhu-dan-perubahan.html
https://4.bp.blogspot.com/-Q9nweg3uaDM/VsQdnhzok5I/AAAAAAAAETI/nQYSW_Yke3Q/s1600/images.jpg


 
 

 
 

Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini 

dimanfaatkan untuk membuat termometer. 

 

 
c. Termometer Kristal Cair 

Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas 

dalam plastik tipis, untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. 

 
 

Skala Suhu 

Berapa suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 37
o
C. Huruf C kependekan dari 

Celcius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini, dikenal beberapa skala suhu, 

misalnya Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. Tidakkah kamu penasaran, bagaimana 

membuat skala suhu pada termometer? 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-6tJEbWyNLVU/VsQd0_GWj0I/AAAAAAAAETQ/idcrPPHofj4/s1600/images.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-M40tZkrNdws/VsQd9p-ujnI/AAAAAAAAETU/dJqmflL0ZYU/s1600/images.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-in-8NmIoOQw/VsQeNATrPRI/AAAAAAAAETc/28EytSRdXTI/s1600/4skala.jpg


 
 

 
 

Dengan cara demikian juga, Celcius, Fahrenheit, dan Reamur membuat skala termometer. 

Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak 

menggunakan “derajat”. Pada suhu nol Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. 

Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala 

termometer tersebut. 

 

Perubahan Akibat Suhu 

Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada 

benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda 

bertambah. Peristwa ini disebut pemuaian. 

 

1. Pemuaian Zat Padat 

Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara 

langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. misalnya, saat kamu 

menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena 

terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kamu akan pelajari lebih dalam 

tentang pemuaian pada zat padat. 

 
 

1. Pemuaian Zat Padat 

Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara 

langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. misalnya, saat kamu 

menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena 

terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kamu akan pelajari lebih dalam 

tentang pemuaian pada zat padat. 

 

a. Pemuaian Panjang Zat Padat 

Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan 

menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu 

panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada 

suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari 

biasanya sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Para perancang bangunan, 

https://4.bp.blogspot.com/-tF5XcMRzGhQ/VsQefRs2kdI/AAAAAAAAETk/3nzmVDfpxIg/s1600/rrrrr.jpg


 
 

 
 

jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena 

perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu 

dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat 

terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh 

dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-

sambungan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada 

termostat. Prinsip kerja termostat sebagai berikut. Jika udara di ruangan dingin, keping 

bimetal akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh logam biasa sehingga kedua 

ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian 

tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol 

ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok 

dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. 

 

 
Hasil percobaanmu menunjukkan jika panjang logam mula-mula sama, untuk logam yang 

berbeda ternyata pertambahan panjang karena pemuaiannya juga berbeda. Besaran yang 

menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai 

panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu 

satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1
o
C . 

 

 

Jenis Bahan 
Koefisien Muai 

Panjang (/
0
C) 

Kaca biasa 

Kaca Pyrex 

Aluminium 

Kuningan 

0,000009 

0,000003 

0,000026 

0,000019 

https://1.bp.blogspot.com/-MaC1UJxL7ME/VsQe1a3096I/AAAAAAAAETw/UuWwjx5TaaI/s1600/images.jpg


 
 

 
 

Baja 

Tembaga 

0,000011 

0,000017 

 

b. Pemuaian Luas dan Volume Zat Padat 

Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah 

sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemasangan pelat-pelat logam 

selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai 

sebesar dua kali koefisien muai panjang. Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh 

kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang 

berdimensi tiga (memiliki panjang, lebar, dan tinggi) akan mengalami muai ruang jika 

dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai tiga kali koefisien muai panjang. Balok 

baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033/
o
 Pernahkah 

kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya? Kaca jendela 

tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan 

kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya sehingga ketika terjadi pemuaian atau 

penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. 

 

 
2. Pemuaian Zat Cair dan Gas 

Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair 

relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas 

juga memuai jika dipanaskan.Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya ketika memompa ban sepeda jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. 
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