
MODUL AJAR IPA KELAS VII 

ZAT DAN WUJUD 

 

 

INFORMASI UMUM 

A. Identitas Modul 

Sekolah : SMP N 1 Prambanan 

Tahun Pelajaran : 2022/2023 

Kelas        : VII 

Alokasi Waktu : 80  menit 

Fase                           : D 

 

B. Kompetensi Awal : 

Siswa memahami tentang zat 

 

C. Profil Pelajar Pancasila : 

Dalam Pembelajaran Siswa akan mengembangkan karakter mandiri, kreatif dan gotong-royong  

D. Sarana dan prasarana 

Sarana : laptop,contoh peralatan/bahan/benda/gambar zat padat, zat cair dan zat gas 

 

E. Target Peserta Didik 

Kategori : Reguler/tipikal Jumlah : 32 siswa 

F. Moda Pembelajaran : luring  

KOMPONEN INTI 

A. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi  sifat dan karakteristik zat,  

2. Peserta didik dapat membedakan perubahan fisik dan kimia serta memisahkan 

campuran sederhana. 

 

B. Pemahaman Bermakna 

Materi atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang 

 

C. Pertanyaan Pemantik 

1. Bagaimana besi dapat berkarat? 

2. Pernahkan kamu menyimpan buah-buahan seperti apel ditempat terbuka hingga 

beberapa hari? Apakah yang terjadi pada apel tersebut? 

3. Mengapa demikian? Bagaimana itu bisa terjadi? 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Tahapan Kegiatan pembelajaran Alokasi 

waktu 



Pendahuluan 1. Guru menyampaikan salam 

2. Guru mempersilahkan salah sat siswa  untuk 

memimpin doa 

( penerana budaya positif ) 

3. Guru mengecek kehadiran siswa 

4. Guru menanyakan kondisi kesehatan siswa dan 

meminta siswa menggambaarkan perasaannya 

dengan memilih emotion yang dirasakan siswa ( 

bisa dengan menggambar sendiri-sendiri, cek list di 

papan tulis, menyesuaikan kondisi kelas) 

( penerapan asesmen awal non kognitif ) 

5. Guru mengingatkan kesepakatan kelas yang sdh 

disepakati dan meminta siswa untuk 

merefleksikan  

( penerana budaya positif ) 

6. Guru menanyakan secara lisan pada siswa tentang 

materi yang di pelajari di pertemuan sebelumnya 

10 menit 

Inti 1. Untuk menarik perhatian dan 

motivasi peserta didik, guru 

menampilkan ;  

- video,  

- membagikan gambar  

- dan bisa juga 

menunjukkan contoh 

benda lain yang real yang 

ada dilingkungan kelas 

(penenrapan pembelajaraan terdiferensiasi 

proses) 

 

 

 

 

Sumber https://www.kanalkalimantan.com  

 

 

sumber : https://bacaterus.com 

 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini 

3. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok 

sesuai kesepakatan siswa 

4. Guru mempersilahkan siswa untuk mempersiapkan 

alat dan bahan yang sudah diinformasikan pada 

60 menit 

https://www.kanalkalimantan.com/
https://bacaterus.com/


 

  

 

E. Asesmen 

Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) non-kognitif 

1. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya sebelum pembelajaran dimulai dengan memilih 

gambar emoticon / ekspresi wajah (menyesuaiakan kondisi kelas). 

2. Meminta siswa mengisi daftar pertanyaan tentang kegiatannya selama belajar di rumah 

pertemuan sebelumnya 

5. Guru mempersilahkan siswa untuk mengisi 

LKPD (kegiatan mulai dari diri)  
6. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil dari 

kegiatan tersebut 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk membuat bahan 

presentasi menggunakan sumber bacaan yang ada 

dan dipersiapakan untuk presentasi hasil 

pengamatan. 

Catatan : tehnik presentasi dan tampilan data 

bisa dengan ppt, gambar, tulisan tangan , video  

sesuai dengan kreativitas siswa  

(penenrapan pembelajaraan terdiferensiasi 

produk) 

8. Guru mengajak siswa untuk melakukan 

kegiatan ice breaking agar dapat fokus kembali 

untuk memulai diskusi 

( penerapan PSE dalam pembelajaran ) 

9. Guru memandu siswa untuk melakukan 

presentasi dan diskusi hasil pengamatan. 
 

 

Penutup 1. Siswa mengambil kesimpulan dari hasil 

praktek/hasil kegiatan pengukuran  

2. Guru memberikan penekanan dari materi hari 

ini 

3. Guru meminta siswa untuk merefleksi kegitan 

pembelajaran yang baru dilalui 

(refleksi kegiatan) 

4.   Guru memberikan apresiasi ke siswa atas kegiatan 

yang telah dilakukan hari ini 

5.   Guru mempersilahkan siswa untuk menutup 

kegiatan dengan doa. 

(penerapan budaya positif) 

10 menit 



Asesmen selama proses pembelajaran (formatif) 

1. Kegiatan selama KBM  

 

Asesmen pada akhir proses pembelajaran (sumatif) 
1. Refleksi hasil pembelajaran (pert ke 1 ) 

2. Tes tertulis (pert ke 2) 

 

F. Pengayaan dan Remidial 

Pengayaaan : 

Peserta yang sudah dapat melampaui capaian yang diharapkan membantu membimbing 

siswa yang belum dapat mencapai capaian yang diharapkan  dan membaca materi 

pelajaran berikutnya 

Remidial : 

Berdasarkan analisis hasil penilaian, siswa yang belum mencapai kriteria ketercapaian 

tujuan pembelajaran (KKTP) belajar diberi kegiatan remedial dalam bentuk: 

1. Pengerjaan tes ulang dengan sebelumnya diberi bimbingan individu, jika siswa yang 

belum mencapai KKTP ≤ 50%. 

2. Pembelajaran ulang, jika siswa yang belum mencapai KKTP>50%. 

G. Refleksi Peserta Didik dan Guru  

LAMPIRAN 

A. Lembar Kerja Peserta Didik 

B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 

1. Zat dan Perubahannya 

 

 

 

Klaten , 18 Juli 2022 

Mengetahui 

Kepala sekolah Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Aniek Sugesti Handayani, S.Pd, M.Pd. Yenni Puspandari, S.Pd.Si 

NIP. 19670203 200604 2 006 NIP. 19820408 200902 2 004



 

Lampiran 

 

 

1. Asesmen awal proses pembelajaran  

Asesmen diagnostik non kognitif 

Berilah tanda centang (V) dibawah gambar emoticon 

PERTANYAAN 
  

Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran yang 

akan kita lakukan hari ini 

  

 

PERTANYAAN JAWABAN 

Tuliskan kegiatan kalian selama dirumah dalam minggu ini  

Tuiskan kondisi hubungan kalian dengan keluarga  

 

  



 

2. Asesmen selama proses pembelajaran (formatif)  

Dengan observasi atau bisa juga dengan tanya jawab lisan. 

3. Asesmen Sumatif  

Asesmen Tulis 

1.  Perhatikan pernyataan berikut! 

1.  Gaya ikat antar partikelnya kurang kuat       

2.  Bentuk berubah sesuai tempatnya 

3.  Volume berubah sesuai tempatnya               

4.  Jarak partikelnya sangat berdekatan 

5.  Partikelnya tidak mudah meninggalkan kelompoknya 

Sifat-sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor .... 

A.  1, 2, dan 3          B.  1, 2, dan 5          C.  2, 3, dan 4          D.  2, 4, dan 5   

 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Kunci Jawab Skor 

1 
 

 2 

2  2 

3  
2 

4  
2 

5  
2 

 
10 



 

Asesmen Diskusi Kelompok 

NO KRITERIA 
TINGKAT KEMAMPUAN 

1 2 3 

 

1 
 

Memberikan salam 
Tidak 

menjawab 

salam 

Menjawab salam 

dengan sikap 
yang tidak baik 

Menjawab salam 

dengan sikap yang 
baik 

 

2 
Partisipasi 

dalam 

pengamatan 

(Gotong 

royong) 

Tidak aktif 

dalam 

pengamatan 

Kurag aktif dan 
teliti dalam 

pengamatan 

Aktif dan teliti 

dalam pengamatan 

3 Partisipasi dalam 

diskusi/penyajian 

presentasi 

 (Kreatif) 

Tidak aktif dalam 

diskusi / penyajian 

presentasi 

 ( bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan ) 

Kurang aktif dalam 

diskusi / penyajian 

presentasi 

 ( bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan ) 

Aktif dalam diskusi/ 

penyajian presentasi 

( bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan ) 

Jumlah skor 
   

 

Penghitungan nilai: 

 

Skor maksimal = 9 

 

NILAI AKHIR = Skor perolehan X 10 

    Skor maksimal 



Refleksi Hasil Pembelajaran (diakhir Pertemuan ke 1) 

 

 

 

 

Tuliskan apa yang sudah kalian pelajari hari ini ! 


