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KATA SAMBUTAN 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian Pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependikan dalam 

upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan 

kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk 

kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Peta profil hasil 

UKG menunjukkan kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan 

pengetahuan pedagogik dan profesional. Peta kompetensi guru tersebut 

dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut 

pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG pada 

tahun 2016 dan akan dilanjutkan pada tahun 2017 ini dengan Program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar 

utama bagi peserta didik. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

bagi Guru dilaksanakan melalui tiga moda, yaitu: 1) Moda Tatap Muka, 2) Moda 

Daring Murni (online), dan 3) Moda Daring Kombinasi (kombinasi antara tatap 

muka dengan daring). 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 

KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksanana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 
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perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. 

Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru moda tatap muka 

dan moda daring untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan 

modul ini diharapkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 

kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini untuk 

mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

 

Jakarta,      April 2017                                         

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, 
 

 

 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D.                            
NIP. 195908011985032001 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan 

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Paket Keahlian Tata 

Boga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Pelatihan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Modul ini merupakan bahan 

pembelajaran wajib, yang digunakan dalam pelatihan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi Guru SMK. Di samping sebagai bahan pelatihan, modul ini juga 

berfungsi sebagai referensi utama bagi Guru SMK dalam menjalankan tugas di 

sekolahnya masing-masing. 

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Paket Keahlian Tata 

Boga SMK ini terdiri atas 2 materi pokok, yaitu: materi profesional dan materi 

pedagogik. Masing-masing materi dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian 

kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan dan kasus, rangkuman, 

umpan balik dan tindak lanjut, kunci jawaban serta evaluasi pembelajaran.   

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas 

partisipasi aktif kepada penulis, editor, reviewer dan pihak-pihak yang terlibat di 

dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini dapat membantu 

para narasumber, instruktur dan guru pembelajar dalam melaksanakan Pelatihan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMK.   

 

 

Jakarta,     Februari 2017 

Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 

 

 

 

 

Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd 

NIP.195908171987032001 
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BAGIAN I  :  

KOMPETENSI PROFESIONAL 

 

Kompetensi Profesional adalah kemampuan pendidik mengelola 

pembelajaran dengan baik. Pendidik akan dapat mengelola pembelajaran 

apabila menguasai substansi materi, mengelola kelas dengan baik, 

memahami berbagai startegi dan metode pembelajaran, sekaligus 

menggunakan media dan sumber belajar yang ada. 
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PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Modul Pengetahuan Bahan Makanan merupakan salah satu modul yang menjadi 

ilmu dasar di bidang makanan (Tata Boga). Modul Pengetahuan  Bahan Makanan 

membahas  tentang pengetahuan dan keterampilan  yang harus dimiliki oleh 

seorang guru yang bekerja di bidang makanan (Tata Boga),   meliputi materi 

tentang jenis, sifat fisik dan kimia, struktur, kandungan gizi, mutu dan  perubahan 

sifat fisik dan kimia yang terjadi pada bahan makanan karena pengaruh perlakuan 

pada bahan makanan, seperti saat persiapan bahan makanan, saat pengolahan 

bahan makanan,  saat penyajian bahan makanan dan saat penyimpanan bahan 

makanan.  Pemahaman tentang sifat fisik dan kimia pada bahan makanan akan 

membantu seorang guru Tata Boga agar dapat memfasilitasi kemampuan peserta 

didik dalam menciptakan dan merancang berbagai menu bahan makanan; seperti 

yang saat ini berkembang di bidang tata boga yaitu “gastronomi molekuler”.  

Disamping itu pengetahuan tentang mutu bahan, sifat-sifat kimia dan fisika bahan 

serta pengaruh pengolahan terhadap sifat fisik dan kimia akan membantu lulusan 

Tata Boga yang  bekerja sebagai juru masak untuk menghasilkan makanan siap 

saji yang prima, segar, sehat, dan aman untuk dikonsumsi.   

 

Modul Pengetahuan Bahan Bahan Makanan ini dirancang dengan 

mengintegrasikan lima nilai utama Penguatan pendidikan Karakter yaitu religious, 

nasionalis, mandiri, gotong royong , dan integritas.  Kelima nilai utama tersebut 

merupakan nilai-nilai utama yang menjadi kebijakan pada  Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), yaitu gerakan pendidikan di sekolah untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati (etik), plah rasa 

(estetik), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik).  Gerakan PKK melibatkan 

dukungan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masayarakat yang 

merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Impelementasi gerakan PPK dapat dilakukan melalui kelas, budaya sekolah, 

masyarakat (keluarga dan komunitas).  Sedangkan integrasi nilai-nilai-nilai utama 

PPK di kelas dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang tertuang di modul ini. 



 

Kompetensi Profesional - Pengetahuan Bahan Makanan |   3 

 

B.  Tujuan 

Setelah mempelajari paket diklat Pengetahuan Bahan Makanan diharapkan 

peserta diklat akan mampu : 

1. Menganalisis bahan makanan nabati dan hasil olahnya; 

2. Memilih bumbu dan rempah; 

3. Memilih bahan makanan hewani dan hasil olahnya; 

4. Memilih lemak dan minyak;Memilih gula, the, kopi; dan coklat 

C.  Peta Kompetensi 

Peta kompetensi keahlian Tata Boga tertera pada skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengelola usaha boga 

Menganalisis hygiene, sanitasi, dan 
K3 bidang makanan 

Memilih bahan makanan 
berdasarkan mutu dan resep standar 

Melakukan persiapan pengolahan 
makanan (mise en plase) 

Menyusun menu seimbang 

Mengolah dan menyajikan 
makanan kontinental 

Mengolah dan menyajikan 
makanan dan kue Indonesia 

Menganalisis gejala, peristiwa dan reaksi 
sains di bidang makanan 

Menata meja dan melayani makan dan minum 

Mengolah dan menyajikan 
makanan khusus dan diet 
khusus 

Mengolah dan menyajikan 
pastry dan bakery 
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Seluruh kompetensi keahian Tata Boga diatas, diorganisasikan menjadi 10 judul 

modul PKB untuk guru yaitu: 

Modul 1 :  Sains Terapan Makanan 

Modul 2 :   Keamanan Pangan (Sanitasi , Higiene, dan Keselamatan Kerja) 

Modul 3 :   Pengetahuan Bahan Makanan 

Modul 4 :   Boga dasar 

Modul 5 :  Ilmu Gizi dan Makanan Khusus 

Modul 6 :   Pengolahan dan Penyajian Pastry dan Bakery 

Modul 7 :   Pengolahan dan Penyajian makanan Kontinental 

Modul 8 :  Pengolahan dan Penyajian makanan Indonesia 

Modul 9 :   Tata Hidang 

Modul 10 :   Pengelolaan Usaha Boga 

 

Sedangkan peta kompetensi modul Pengetahuan Bahan Makanan tertera berikut : 

 
 

 

Bahan 
Makanan 

Nabati

Serealia

Kacang-
kacangan

Sayur 
dan 

buah

Lemak dan 
Minyak

Lemak 
dan 

Minyak

Hasil 
olah 

lemak 
dan 

Minyak

Bumbu 
dan 

Rempah

Bumbu

Rempah

Bahan 
Makanan 

hewani dan 
hasil olahnya

Daging

Ikan

Telur

Susu

Bahan 
Penyegar

gula

teh

kopi

coklat
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D.  Ruang Lingkup 

Berdasarkan peta kompetensi tersebut, maka ruang lingkup modul ini meliputi: 

1. Serealia 

2. Kacang-kacangan 

3. Sayur dan Buah 

4. Daging 

5. Ikan 

6. Telur 

7. Susu 

8. Bumbu dan Rempah 

9. Lemak dan Minyak 

10. Gula 

11. Kopi 

12. The 

13. Coklat  

E.  Saran Cara Penggunaan Modul 

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran 

disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata diklat. Modul ini dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk moda tatap muka 

dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In. Alur model 

pembelajaran secara umum dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 

 

 

Gambar 1. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka 
1.  Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh  
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Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi 

peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang 

dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen GTK maupun 

lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini dilaksanakan secara 

terstruktur pada suatu waktu yang di pandu oleh fasilitator. Berikut adalah alur 

pembelajaran pada diklat tatap muka penuh. 

 

Gambar 2. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada 

peserta diklat untuk mempelajari: latar belakang; tujuan kegiatan 

pembelajaran setiap materi; kompetensi atau indikator yang akan dicapai 

melalui modul; ruang lingkup materi; kegiatan pembelajaran dan langkah-

langkah penggunaan modul. 

b.  Mengkaji Materi 

Pada kegiatan mengkaji materi peserta mempelajari materi yang 

diuraikan secara individual maupun berkelompok dan dapat 

mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator. Rangkuman sebagai 

hasil pengkajian disusun dalam bentuk bagan, peta pikiran, atau bentuk 

lainnya yang mudah untuk dipelajari ulang. 

c.  Melakukan aktivitas pembelajaran 
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Kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan/metode yang 

memfasilitasi interaksi langsung di kelas antara fasilitator dan peserta 

melalui berpikir reflektif, curah pendapat, diskusi simulasi, praktik, dan 

studi kasus. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan LK dan 

memfasilitasi peserta untuk aktif menggali dan mengolah data, 

menyajikan hasil kegiatan, serta membuat simpulan kegiatan 

pembelajaran. Untuk skenario pembelajaran, fasilitator dapat 

mempertimbangkan untuk memberikan Lembar Kerja kepada peserta/ 

kelompok mulai dari mengkaji materi, membuat rangkumannya, dan 

mengerjakan LK untuk KP yang sama.  

d.  Presentasi dan Konfirmasi 

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi/ menanggapi hasil 

kegiatan, sedangkan fasilitator melakukan klarifikasi / konfirmasi / 

pengayaan terhadap materi dengan melibatkan peserta. Pada bagian ini 

peserta dan penyaji juga me-reviu materi berdasarkan seluruh kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya peserta mengerjakan 

evaluasi untuk menguji pemahaman dan sebagai persiapan mengikuti tes 

akhir. 

e.  Persiapan Tes Akhir 

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes 

akhir yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang layak tes akhir. 

 

2.  Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In 

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalan kegiatan fasilitasi 

peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama, yaitu 

In Service Learning 1 (In-1), On The Job Learning (On), dan In Service 

Learning 2 (In-2). Secara umum, kegiatan pembelajaran diklat tatap muka In-

On-In tergambar pada alur berikut ini. 
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Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a.  Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada 

peserta diklat untuk mempelajari: latar belakang; tujuan kegiatan 

pembelajaran setiap materi; kompetensi atau indikator yang akan dicapai 

melalui modul; ruang lingkup materi; kegiatan pembelajaran dan langkah-

langkah penggunaan modul. 

b.  In Service Learning 1 (In-1) 

1)  Mengkaji Materi 

Pada kegiatan ini peserta mempelajari materi secara individual 

maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan 

kepada fasilitator. Rangkuman sebagai hasil pengkajian disusun 

dalam bentuk bagan, peta pikiran, atau bentuk lainnya yang mudah 

untuk dipelajari ulang. 
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2)  Melakukan aktivitas pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran pada aktivitas  pembelajaran menggunakan 

pendekatan/metode yang memfasilitasi interaksi langsung di kelas 

pelatihan, melalui metode berpikir reflektif, diskusi, brainstorming, 

simulasi, maupun studi kasus menggunakan Lembar Kerja yang 

telah disusun sesuai dengan kegiatan pada IN1. Pada aktivitas 

pembelajaran peserta secara aktif menggali dan mengolah data, 

menyajikan hasil kegiatan, membuat simpulan, serta mempersiapkan 

rencana  pembelajaran pada on the job learning. Untuk scenario 

pembelajaran, fasilitator dapat mempertimbangkan untuk 

memberikan Lembar Kerja kepada peserta/ kelompok mulai dari 

mengkaji materi, membuat rangkuman, dan mengerjakan LK untuk 

KP yang sama.  

c.  On the Job Learning (On) 

1)  Mengkaji Materi 

Pada kegiatan ini peserta perlu mempelajari materi yang telah 

diuraikan pada in service learning 1 (In-1) atau membuka dan 

mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam mengerjakan 

Lembar Kerja-Lembar Kerja yang ditagihkan kepada peserta. Jika 

dilakukan di kelompok kerja, kegiatan ini dapat dilakukan secara 

berkelompok dan beban dapat dibagi sesuai kesepakatan. 

2)  Melakukan aktivitas pembelajaran 

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di 

sekolah maupun di kelompok kerja berbasis pada rencana yang telah 

disusun pada In-1 dan sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi 

yang dijelaskan pada modul. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas 

pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan/metodepraktik, 

eksperimen, sosialisasi, implementasi, peer discussion yang secara 

langsung dilakukan di sekolah maupun di kelompok kerja melalui 

tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan 

kegiatan pada On. Pada aktivitas pembelajaran materi pada On, 

peserta secara aktif menggali dan mengolah data dengan melakukan 

pekerjaan dan menyelesaikan tagihan pada on the job learning. 
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d. In Service Learning 2 (IN-2) 

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk tagihan 

On yang akan dibahas bersama dan di konfirmasi oleh fasilitator Peserta 

dan penyaji juga me-reviu materi berdasarkan seluruh kegiatan 

pembelajaran. 

e.  Persiapan Tes Akhir 

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes 

akhir yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang layak tes akhir. 

 

3.  Lembar Kerja 

Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri dari beberapa 

kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas 

pembelajaran sebagai pendalaman dan penguatan pemahaman materi yang 

dipelajari. 

Seluruh lembar kerja yang tertera di stiap kegiatan pembelajaran  dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan Tatap Muka Penuh (TM), in service learning 1 

(In 1) dan on the job learning (ON). 

 

4.   Modul ini mengintegrasikan nilai-nilai utama pendidikan karakter yang akan 

dicapai  melalui kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari dampak pengiring 

kegiatan pembelajaran (nurturrant effect).  Oleh karena itu uraian materi 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dirancang dalam satu kesatuan 

kegiatan yaitu mempelajari materi sekaligus mengembangkan nilai-nilai 

karakter peserta diklat.  Melalui kegiatan yang mengintegrasikan antara materi 

dan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta diklat dapat mencapai 

tuntutan kompetensi untuk  pengetahuan , keterampilan  dan sikap yang 

didalamnya mengakomodir  nilai-nilai karakter dalam satu kesatuan kegiatan 

diklat.   

5.  Pada kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan antara lain: 

a.  Pengamatan :  merupakan kegiatan mengamati gambar/ membaca pesan 

atau kasus yang disajikan di awal kegiatan pembelajaran  sebelum 

peserta diklat mempelajari materi.  Fungsi kegiatan pengamatan adalah: 

1)  Mendorong keingintahuan peserta diklat, 
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2)  Menggiring peserta diklat untuk menyimak teks terkait dengan materi 

yang akan dipelajari, 

3)  Menggiring peserta diklat untuk mengidentifikasi masalah  terkait 

kasus yang diberikan yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan pengamatan akan mengembangkan kemampuan nalar, berpikir 

kritis, berpikir kreatif yang merupakan tuntutan kompetensi abad 21 yang 

sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi globalisasi. 

b.  Kerja kelompok : yaitu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok 

untuk mencari tahu berbagai materi yang akan dipelajari.  Melalui 

kegiatan kerja kelompok peserta diklat diharapkan dapat 

mengembangkan nilai-nilai gotong royong, nasionalis, religious,  meliputi 

antara lain: 

1)  Menemukan atau mencaritahu jawaban dari berbagai pertanyaan 

yang muncul saat melakukan pengamatan.  Kegiatan ini akan 

mendorong peserta diklat untuk selalu belajar sepanjang hayat yang 

berarti sesuai dengan ungkapan bahwa mencari ilmu itu wajib selama 

hidup (nilai religious).  

2)  Mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai saat 

melakukan diskusi/kerja kelompok (nilai gotong royong).  

3)  Mengembangkan sikap saling asah, asuh dan asih diantara peserta 

diklat; sehingga meningkatkan kesatuan dan rasa kebangsaan 

diantara peserta diklat dari berbagai daerah di Indonesia (nilai gotong 

royong dan nasionalis). 

4)  Mengembangkan kemampuan komunikasi dan mengungkapkan ide 

saat melakukan  diskusi/kerja kelompok (kemampuan abad 21). 

c.   Lembar Kerja :  adalah pekerjaan yang harus dilakukan peserta diklat 

secara individu/kelompok terkait dengan materi.  Melalui kegiatan 

penugasan diharapkan kemampuan setiap individu dapat lebih tergali.  

Lembar Kerja juga dapat berfungsi untuk: 

1)  Melatih kemampuan nalar dan kreatifitas terkait dengan materi yang 

dipelajari sehingga membuka kemampuan kerja otak kanan 

(kemampuan abad 21). 
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2) Menambah wawasan berpikir peserta diklat terkait materi 

pembelajaran. 

3)  Mempraktikkan konsep dan prosedur untuk membuktikan kebenaran 

teori. 

6.  Kegiatan pembelajaran yang ada pada paket diklat lebih merupakan contoh 

yang dapat dipilih fasilitator dalam melaksanakan pembelajaran. Guru sebagai 

peserta diklat dapat mengikuti atau mengembangkan ide-ide kreatif tentang 

berbagai kegiatan lain yang dapat dilakukan  jika berhadapan dengan peserta 

diklat di sekolah. 

7.  Modul diklat PKB Pengetahuan Bahan Makanan perlu dipelajari sebelum 

melakukan pengolahan makanan, atau merupakan kompetensi prasyarat 

pada Kompetensi Keahlian Tata Boga.  Judul Modul PKB Tata Boga  ada 10 

yaitu: 

Modul PKB 1 :  Science Terapan di Bidang Makanan 

Modul PKB 2 :  Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja 

Modul PKB 3 :  Pengetahuan Bahan Makanan. 

Modul PKB 4 :  Boga Dasar 

Modul PKB 5 :  Ilmu Gizi dan Makanan Khusus 

Modul PKB 6 :  Pastry dan Bakery 

Modul PKB 7 :  Makanan Kontinental 

Modul PKB 8 :  Makanan dan Kue Indonesia 

Modul PKB 9 :  Tata Hidang 

Modul PKB 10 :  Pengelolaan Usaha Boga 

8. Pada kegiatan pembelajaran terdapat beberapa lembar kerja yang digunakan 

untuk melakukan penilaian proses, sedangkan soal latihan digunakan untuk 

melakukan penilaian hasil belajar. 

9. Pelajari dengan seksama seluruh rangkaian materi dan kegiatan 

pembelajaran, usahakan  mengerjakan soal-soal latihan dan lakukan praktik  

sesuai Lembar Kerja praktik, lalu bandingkan hasil yang Anda kerjakan 

dengan materi dan kriteria praktik untuk mengecek kemampuan Anda secara 

mandiri.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1.   

BAHAN MAKANAN NABATI, BUMBU DAN REMPAH 

A.  Tujuan 

Setelah mempelajari unit ini, diharapkan peserta diklat akan  dapat 1)   

menganalisis bahan makanan nabati, bumbu dan rempah; 2)  melakukan 

pemeriksaan mutu jenis-jenis bahan makanan nabati , bumbu dan rempah ; 

dengan mengintegrasikan nilai-nilai utama pendidikan karakter. 

B.  Indikator 

Indikator pencapaian kompetensi yang dicapai setelah kegiatan pembelajaran 

sesi 1 adalah: 

1. Mengklasifikasi serealia berdasarkan jenis dan fungsi 

2. Menganalisis perubahan sifat-sifat serealia setelah pengolahan  

3. Melakukan pengecekan mutu serealia 

4. Mengklasifikasi umbi-umbian berdasarkan jenis dan funngsi 

5. Mengidentifikasi kandungan zat umbi-umbian 

6. Mengklasifikasi kacaang-kacangan berdasarkan jenis dan fungsi 

7. Menganalisis perubahan sifat-sifat kacang-kacangan setelah pengolahan  

8. Melakukan pengecekan mutu kacang-kacangan 

9. Mengklasifikasi sayuran dan buah berdasarkan jenis dan fungsi 

10. Menganalisis perubahan sifat-sifat sayuran dan buah setelah pengolahan  

11. Melakukan pengecekan mutu sayuran dan buah 

12. Melakukan klasifikasi bumbu dan rempah 

13. Melakukan identifikasi bumbu dan rempah secara organoleptik 

C.  Uraian Materi dan Aktifitas Pembelajaran 

Sebelum mempelajari materi berikut, coba amati gambar di bawah ini : 
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Gambar 4. Berbagai Makanan Nabati 

(sumber: www.suggestkeyword.com) 

    Kembangkan berpikir kritis dan kreatif Anda! 

 

1. Apa yang muncul pada benak Anda melihat gambar diatas? 

2. Apakah ada klasifikasinya dari bahan makanan diatas? 

3. Mengapa klasifikasinya seperti itu? 

4. Apa fungsi dari bahan makanan diatas? 

5. Silakan kembangkan berbagai  pertanyaan lain yang muncul terkait 

gambar diatas untuk meningkatkan kemampuan nalar Anda ! 

 

 

 

 Mari lakukan kegiatan literasi tentang beras ! 

 

1.  Pengertian Bahan Makanan Nabati 

Bahan makanan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari 

tanaman, yang dapat berasal dari  bagian akar, batang, dahan, daun, 

bunga, buah atau beberapa bagian dari tanaman bahkan 

keseluruhannya. Bahan makanan nabati dikelompokkan atas : 

a. Bahan makanan kelompok serealia 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan,  
setelah melakukan pengamatan?! 
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b. Bahan makanan kelompok umbi-umbian 

c. Bahan makanan kelompok kacang-kacangan 

d. Bahan makanan kelompok sayuran dan buah-buahan 

 

Sedangkan bumbu dan rempah walaupun berasal dari tumbuhan, namun 

tidak dikelompokkan ke dalam bahan pangan nabati. Indonesia 

merupakan salah satu negara tropik yang memiliki begitu banyak jenis 

bahan makanan nabati.  Sebagai warga negara Indonesia kita harus 

bersyukur dengan karunia Tuhan diberikan kepada negara kita.  

  

2.  Bahan Makanan Kelompok Serealia 

Istilah “serealia” diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi: yang 

berama :  Ceres.  Serealia merupakan bahan makanan yang termasuk 

kelompok tanaman padi-padian/rumput-rumputan (Gramineae) yang 

dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai 

sumber karbohidrat/pati. Umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup 

protein, rendah lemak, dan kaya serat kasar. Seralia juga kaya vitamin 

(vitamin E dan B kompleks), serta mineral (besi, magnesium dan seng). 

Beberapa bahan makanan yang termasuk tanaman serealia antara lain : 

a. Beras 

1) Struktur Beras 

Beras memiliki struktur seperti tertera pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 5. Struktur Beras 
(sumber elinacynthia.blogspot.com) 
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Beras tumbuh baik di daerah tropik yang bersuhu panas dengan 

kelembaban tinggi.  Beras mengandung kira-kira 9% thiamine, 

dan 7% protein.   Nilai gizi beras sangat tergantung pada saat 

proses penggilingan padi menjadi beras.    Beras yang  yang 

diproses dengan “parboiled” mengandung thiamine, riboflavin 

dan niasin yang tinggi.  Sedangkan beras merah merupakan 

sumber serat yang cukup tinggi disamping  niasin, thiamine dan 

vitamin E.   

2)  Fungsi Beras 

Beras merupakan bahan makanan pokok dalam menu masakan 

Indonesia serta beberapa negara lain di wilayah benua Asia.  

Disamping sebagai bahan makanan pokok, beras mempunyai 

fungsi lain yaitu: 

a) Bahan baku makanan selingan dan aneka kue 

b) Sumber kalori terbesar dalam menu Indonesia 

c) Bahan pengental  yang digunakan pada pembuatan aneka 

saus  

d) Bahan baku pembuatan kosmetika kulit. 

3) Sifat Fisika dan Kimia Beras 

Beras memiliki sifat-sifat fisika dan kimia berikut: 

a) Berbentuk bulir dengan warna bervariasi, dari hitam, merah, 

putih 

b) Mengandung komposisi amilosa dan amilopektin yang 

mempengaruhi tingkat kelengketan beras.  Perbedaan 

amilosa dan amilopektin tertera pada tabel berikut. 

 

AMILOSA AMILOPEKTIN 

1. Mempunyai unit glukosa 
100 – 200 atau  200 – 300 
dalam rangkaian 

2. Membentuk  senyawa 
kompleks dengan   asam 
lemak 

3. Larut dalam air panas  
(kelarutannya bertambah  
dengan penambahan 
suhu dan berkurang 

1. Mempunyai unit glukosa  
500 – 2000  dalam 
rangkaian 

2. Tidak membentuk senyawa 
kompleks   dengan asam 
lemak 

3. Larut dalam air panas 
4. Jika dipanaskan akan 

membentuk pasta kental 
yang  tembus pandang 
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AMILOSA AMILOPEKTIN 

dengan  peningkatan 
besarnya ukuran  butiran) 

4. Mudah mengalami 
retrogradasi 

5. Jika dipanaskan 
membentuk senyawa 
tidak   tembus pandang, 
dan jika didinginkan  akan 
membentuk gel yang kaku 

6. Dengan larutan. Iodium 
memberi warna biru 

tetapi akan     mengalir saat 
didinginkan 

5. Sedikit mengalami 
retrogradasi 

6. Dengan larutan Iodium 
memberi warna  merah, 
coklat sampai hitam 

Tabel 1. Perbedaan Amilosa dan Amilopektin 
 

c) Jika dipanaskan dengan panas basah akan mengalami 

proses gelatinisasi  karena kandungan pati beras. Apa yang 

dimaksud dengan gelatinisasi? (silakan buka modul IPA 

Terapan) 

d) Memiliki suhu gelatinisasi bervariasi Antara 93 – 100 oC, 

tergantung pada ukuran butiran pati.  Apakah ukuran butiran 

pati yang besar memiliki suhu gelatinisasi yang lebih tinggi 

dibandingkan yang kecil? Atau sebaliknya?  Cari tau 

jawabannya! 

4) Klasifikasi beras 

Beras  dapat diklasifikasi berdasarkan hal-hal berikut: 

a) Derajat kelengketannya setelah diolah : 

 Beras biasa 

 Beras ketan 

b) Bentuknya : 

 Beras  berbentuk bulat 

 Ikan berbentuk bulat panjang 

c) Warnanya : 

 Beras merah 

 Beras putih 

d) Proses Pengolahan  : 

 Beras yang diparboiled, biasanya berwarna kekuningan, 

teksturnya tidak mudah hancur 
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Beras instant   

Menurut Damardjati dkk (1995), mutu beras ditentukan oleh sifat-

sifat antara lain: 

a) sifat fisik dan sifat giling,  

b) cita rasa dan sifat tanak, dan  

c) nilai gizi. 

 

 

 

 

 

5)  Mutu Beras 

Beras bermutu baik memiliki kriteria berikut: 

a) Bentuk butiran tidak patah-patah (utuh) 

b) Tidak mengandung kotoran dan batu  

c) Tidak bergumpal 

d) Kering dan tidak lembab 

e) Tidak berbau apek 

f) Ketanakan 

Ketanakan atau  lunak tidaknya beras sangat tergantung pada 

varietas padinya, umumnya beras yang butirannya bulat lebih 

lunak dibandingkan yang butirannya panjang.  

 

Lembar Kerja 1.1.  Identifikasi Sifat-sifat Beras 
 
Tujuan : Mempelajari sifat-sifat beras 
Bahan dan Alat : 
1. Beras 
2. Panci perebus 
3. Pemanas  
Cara : 
1. Identifikasi berbagai jenis beras yang terdapat di wilayah Anda! Amati 

sifat fisik beras! 
2. Rebuslah beras tersebut gunakan kesadahan air yang berbeda, amati 

suhu dimana terjadi proses gelatinisasi dan hasil nasi yang terjadi! 
Catat dan bandingkan! 

3.  Diskusikan hasilnya dalam kelompok dan presentasikan! 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
mengerjakan Lembar Kerja tersebut ?! 
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6)  Penyimpanan Beras 

Kualitas beras ditentukan juga pada penyimpanan beras, karena 

peyimpanan beras yang tidak memenuhi syarat-sarat 

penyimpanan akan menyebabkan beras bergumpal dan berbau 

apek. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan 

beras: 

a) Beras disimpan pada kadar air kurang dari 12% .Mengapa? 

b) Beras harus disimpan dalam wadah tertutup rapat 

c) Wadah penyimpanan beras,  disimpan dalam ruang 

penyimpanan yang bersih, kering dan sejuk  

d) Ruang dan wadah penyimpanan beras harus dibersihkan 

dan diperiksa secara teratur.  

 

 Mari lakukan kegiatan literasi tentang Terigu ! 

 

b.  Tepung Terigu 

1)  Struktur Gandum 

Tepung terigu merupakan salah satu hasil olah gandum,   yang 

menjadi bahan makanan pokok di banyak penduduk dunia.  

Struktur gandum dapat dilihat pada dibawah ini, yang 

mempengaruhi kandungan berbagai jenis-jenis tepung terigu.  

Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan berbagai produk 

makanan sangat luas antara lain untuk berbagai produk seperti 

roti, cake, strudel, pie, kue-kue kering, dan aneka pasta.   

 

Gambar 6. Struktur Gandum 
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2)  Fungsi Tepung Terigu 

Fungsi tepung terigu pada pembuatan kue dan roti, antara lain 

untuk : 

a) Sumber karbohidrat dalam menu harian 

b) Bahan pengental pada pembuatan saus 

c) Bahan baku pada pembuatan ragout 

3) Kandungan dan Sifat Kimia Tepung Terigu 

Tepung terigu memiliki komposisi kimia (zat gizi) seperti tertera 

pada tabel dibawah ini. 

KOMPOSISI JUMLAH (g) 

Kalori (kal) 365 365 

Protein (g) 8,9 8,9 

Lemak (g) 1,3 1,3 

Karbohidrat (g) 77,3 77,3 

Air (g) 12,0 12,0 

P (mg) 106 106 

Kalsium (mg) 16 16 

Fe (mg) 1,2 1,2 

Bdd 100 

Tabel 2. Komposisi Kimia Tepung Terigu (per 100 gram bahan) 
(Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan R.I, 1996) 

 

Tepung terigu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bahan 

lainnya, yaitu mengandung protein yang disebut glutenin dan 

gliadin. Saat tepung terigu dicampur air dan diuleni, maka 

Glutenin dan gliadin akan membentuk adonan dengan struktur 

protein lain yang disebut dengan gluten.  Gliadin akan 

menyebabkan adonan bersifat elastis, sedangkan glutenin 

menyebabkan adonan menjadi kuat menahan gas dan 

menentukan struktur pada produk yang dibakar,  sehingga 

menghasilkan produk bervolume besar.   Disamping itu jika 

tepung terigu diolah dengan panas basah maka patinya akan 

mengalami proses gelatinisasi sedangkan jika dipanaskan 

dengan panas kering akan membentuk dektrin (warna 

kecoklatan). 
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4) Jenis-Jenis Tepung Terigu 

Berdasarkan kandungan dan kualitas protein yang dimiliki, 

tepung terigu dapat dibedakan atas : 

a) Tepung terigu berprotein tinggi (12 – 13%, yang dikenal 

dengan tepung kuat (hard flour).  Jenis tepung ini  cocok 

digunakan untuk pembuatan roti dan mie berkualitas tinggi 

yaitu yang memerlukan pengembangan yang tinggi. 

b) Tepung terigu berprotein sedang (medium  hard), memiliki 

kandungan protein 9 – 11%. Tepung cocok digunakan untuk 

pembuatan cake dan produk pastry. 

c) Tepung terigu berprotein rendah yang dikenal dengan 

sebutan tepung lemah (soft flour) yaitu yang memiliki 

kandungan protein 7 – 8,5%.  Tepung ini banyak digunakan 

sebagai bahan pembuat kue kering dan biskuit. 

5)  Mutu Tepung terigu 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tepung terigu 

yang bermutu baik antara lain: 

a) Pilih jenis tepung terigu sesuai dengan produk makanan 

yang akan dibuat (perhatikan jenis masing-masing tepung 

terigu). 

b) Tidak mengandung kotoran dan kutu. 

c) Tidak bergumpal 

d) Tidak berbau apek 

6) Penyimpanan tepung Terigu 

Untuk mempertahankan mutu tepung terigu, perlu dilakukan 

penyimpanan sesuai dengan prosedur.  Prosedur penyimpanan 

tepung terigu pada prinsipnya sama dengan penyimpanan 

kelompok serealia  yaitu:  

a) Masukkan tepung terigu  dalam wadah tertutup rapat 

b) Simpan wadah yang berisi tepung terigu,  dalam ruang 

penyimpanan yang bersih, kering dan sejuk  

c) Bersihkan secara teratur ruang dan wadah penyimpanan. 

d) Periksa secara teratur aliran udara dalam ruang 

penyimpanan. 
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 Mari lakukan kegiatan literasi tentang Umbi-Umbian ! 

 

c.  Umbi - Umbian 

1)  Pengertian Umbi-umbian  

Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengalami perubahan 

ukuran dan bentuk ("mengalami pembesaran atau perubahan 

anatomi") sebagai akibat perubahan fungsi.  Bagian tumbuhan 

yang dapat mengalami pembesaran  antara lain berasal dari  

batang, akar, atau modifikasinya, hanya sedikit umbi yang 

berasal dari daun.  Umbi yang terbentuk dari batang dan akar 

adalah disebut “tuber”, modifikasi batang dan daun sebagai 

Lembar Kerja 1.2.  Sifat-sifat Terigu 

Tujuan : Mempelajari sifat-sifat dari jenis-jenis tepung terigu 
Bahan dan Alat : 
1. Tepung terigu dari jenis yang berbeda 
2. Air 
3. Wadah  
Cara : 
1. Timbang masing-masing tepung terigu 100 gr dari ketiga jenis 

tepung terigu! 
2. Identifikasi bentuk fisik dari ketiga jenis tepung, catat perbedaannya! 
3. Kepal dengan tangan ketiga jenis tepung, rasakan teksturnya, catat! 
4. Tambahkan 50 ml air pada setiap jenis tepung, uleni sampai kalis 

(adonan tidak lengket)!  Usahakan waktu dan cara pengulian sama.  
Timbang berat adonan dari ketiga jenis tepung terigu setelah 
menjadi adonan yang kalis, catat! 

5. Cuci masing-masing  adonan dengan air mengalir  sampai warna 
air cucian bening.  Timbang beratnya dan catat! 

6. Bandingkaan berat dari ketiga jenis tepung, bandingkan hasil 

percobaan anda, buat kesimpulan dan buat laporan dan 

presentasikan !  

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan 
 setelah mengerjakan Lembar Kerja tersebut?!   

Lakukan refleksi sebelum melanjutkan ke literasi berikut! 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang
https://id.wikipedia.org/wiki/Akar
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tempat penyimpanan makanan dalam bentuk umbi lapis (bulbus) 

sering dibedakan secara botani dari bentuk umbi lainnya. 

2)  Jenis-jenis umbi 

a) Umbi akar adalah  umbi yang terbentuk dari akar. Biasanya 

umbi akar tidak dapat dijadikan bahan perbanyakan karena 

tidak memiliki titik tumbuh untuk tunas. Dilihat dari asalnya, 

umbi akar dapat terbentuk dari akar tunggang, seperti umbi 

wortel atau lobak, maupun dari akar cabang, seperti umbi 

ketela pohon/singkong, ketela rambat/ubi jalar, dan garut. 

b) Umbi batang adalah umbi yang terbentuk dari batang atau 

struktur modifikasi batang, seperti geragih (stolo) atau 

rimpang (rhizoma). Umbi batang dapat memunculkan tunas 

maupun akar, sehingga sering dijadikan bahan perbanyakan 

vegetatif.  Contoh umbi batang antara lain umbi kentang,  

umbi dahlia ,  jahe-jahean  

c) Umbi udara merupakan umbi yang muncul di batang dan 

berada di atas permukaan tanah, dan  dapat memunculkan 

tunas. Contoh umbi udara antara lain uwi dan gembili,   

Termasuk dalam kelompok umbi udara adalah yang dikenal 

bonggol umbi yaitu umbi berpati yang terbentuk dari batang 

yang memendek  dan membulat pada beberapa tumbuhan 

monokotil, seperti talas, uwi, suweg, gembili.  Sedangjan 

bonggol umbi yang berada di dekat permukaan tanah, 

berfungsi sebagai cadangan air dan berasal dari tanaman 

dikotil adalah bangkuang.   

d) Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari modifikasi daun, 

jenis ini biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok umbi 

karena pembesaran yang terjadi bukan karena akumulasi 

pati tetapi karena cairan. 

3)  Kandungan Kimia Umbi-umbian 

Umbi-umbian  mengandung zat-zat berikut antara lain :  

a) Kelompok polisakarida, dengan sedikit campuran 

oligosakarida dan monosakarida. Bentuk polisakarida yang 

paling umum adalah pati. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Umbi_lapis
https://id.wikipedia.org/wiki/Botani
https://id.wikipedia.org/wiki/Wortel
https://id.wikipedia.org/wiki/Lobak
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketela_pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketela_rambat
https://id.wikipedia.org/wiki/Garut
https://id.wikipedia.org/wiki/Geragih
https://id.wikipedia.org/wiki/Rimpang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tunas
https://id.wikipedia.org/wiki/Akar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kentang
https://id.wikipedia.org/wiki/Dahlia
https://id.wikipedia.org/wiki/Uwi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gembili
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligosakarida
https://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati
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b) Inulin, merupakan suatu fruktan yaitu polisakarida dengan 

monomer fruktosa)  Berbagai umbi anggota suku talas-

talasan (Araceae) mengandung mannan (monomer: 

mannosa). 

c) Glukomannan, pektin, xilan, dan selulosa yaitu kelompok 

polisakarida yang  mengisi dinding sel atau ruang diantara 

dinding sel. 

d) Racun glukosida yang dapat membentuk asam sianida 

pada ubi kayu yang ditandai dengan warna biru dan rasa 

pahit.  Kandungan zat lain yang terdapat pada kulit batang 

ubi kayu adalah tannin, enzyme peroksidase, dan kalsium 

oksalat 

e) Senyawa alkaloid, glikosida, saponin, essential oils, resin, 

beberapa gula dan asam-asam organic, pigmen karotinoid 

dan kalsium oksalat.  terdapat pada umbi talas.   Kristal 

kalsium oksalat pada umbi talas menyebabkan rasa gatal, 

yang dapat dihilangkan dengan perebusan atau 

pengukusan yang intensif. 

4)  Fungsi Umbi-umbian 

Umbi-umbian berfungsi antara lain sebagai: 

a) Sumber karbohidrat utama 

b) bahan baku aneka kue dan cake (misalnya lapis talas Bogor) 

c) Pemberi warna pada kue 

5) Mutu Umbi-umbian 

Ciri umbi-umbian yang bermutu baik diantaranya : 

a) Kulit tidak rusak , bersih dan tidak berkutu 

b) Umbi tidak berwarna biru bagi ubi kayu 

c) Umbi masih segar dan keras,  jika ditekan tidak lunak 

 

 Mari lakukan kegiatan lterasi tentang Kacang-kacangan ! 
 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Inulin
https://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Mannan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mannosa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukomannan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pektin
https://id.wikipedia.org/wiki/Xilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Selulosa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukosida&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_sianida&action=edit
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d.  Kacang - Kacangan 

Sebelum mempelajarai materi kacang-kacangan mari baca kasus 

berikut ! 

 

 

 
Kacang-kacangan termasuk kelompok leguminocea (polong-

polongan), yang merupakan bahan makanan sumber protein nabati. 

Termasuk dalam kelompok kacang-kacangan antara lain kacang 

kedele, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, dan lain-lain.  

Disamping kandungan protein, beberapa kacang-kacangan 

mengandung lemak yang cukup tinggi, seperti kacang tanah. 

 

1)  Sifat Fisika dan Kimia kacang-kacangan 

Sifat fisika dan kimia beberapa jenis kacang-kacangan antara 

lain: 

a) Kacang tanah berbentuk bulat dan memiliki  seed coat  yaitu 

kulit luar yang tipis berwarna merah muda kecoklatan dan 

cotyledon yaitu bagian berwarna putih dari kacang tanah 

yang biasa dikonsumsi dan radikula yaitu bakal akar.  

Kacang tanah mengandung  protein antara 25-30%, lemak 

40-50%, karbohidrat 21% dan zat gizi lain yang terdapat 

dalam jumlah yang cukup banyak yaitu Ca, P, Fe, Mg, Zn, 

vitamin A,C dan B(1,2,3,6,9).  Protein yang terdapat pada 

kacang tanah bukan protein komplit karena kadar asam 

amino esensial lisin, sistein dan metioninnya rendah.  

Kacang tanah mudah terkontaminasi dengan jamur 

Aspergillus flavus yang dapat menghasilkan racun aflatoksin.   

b) Kacang kedele berbentuk bulat dan memiliki testa, yaitu kulit 

luar yang tipis berwarna krem (8%),  cotiledon  (90%) atau 

Pada saat membuat bubur kacang hijau, seorang ibu langsung 

mencampur  dan merebus kacang hijau, gula da air bersama-

sama.  Namun ternyata kacang hijau yang direbus, tidak mau 

empuk.  Apa yang terjadi? Coba diskusikan! 
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keping biji  yaitu bagian yang berwarna putih yang biasa 

dikonsummsi; dan 2 % yaitu hipokotil (embrio).  Kandungan 

lemak dan protein kira-kira 60% dari berat kedelai kering, 

dengan rincian protein 40% dan lemak 20%; sisanya 

sebanyak 35% karbohidrat dan 5% abu. Umumnya protein 

kedelai tahan terhadap panas saat pemanasan, oleh karena 

itu produk hasil olah kedelai memerlukan proses dengan 

panas misal tahu dan susu kedelai. 

Kedele merupakan bahan makanan sumber protein nabati 

lengkap., Protein lengkap adalah protein yang mengandung 

semua asam amino esensial. Kandungan asam amino 

terbanyak adalah lisin, sehingga kacang kedele yang 

dikonsumsi dengan beras dapat mensubstitusi kekurangan 

lisin pada makanan beras. 

 

 

 

 

Lembar Kerja 1.3.  Sifat - Sifat Kacang Kedele 
 

Tujuan  :  Mempelajari pengaruh perlakuan pada kacang kedele terhadap 
rendemen kacang kedele pada pembuatan tahu 

 
Bahan dan alat : 
1. Kacang kedele 
2. Blender 
3. Kain kasa 
4. Panci perebus 

 
Lakukan percobaan berikut : 
a. Timbang  2 x 50 gr kacang kedele. Tempatkan pada 2 panci terpisah 

masing-masing 50 gr. 
b. Tambahkan air 1000 ml pada panic pertama, blender saring. 
c. Tambahkan 1000 ml air pada panci  kedua, rebus sampai mendidih. 

Dinginkan.  Setelah dingin blender, saring. 
d. Rebus kedua air saringan kedele selama  30 menit menggunakan 

panci yang berbeda, sampai terbentuk koagulasi protein (usahakan 
waktu perebusan sama pada kedua panci). 

e. Saring gumpalan yang terbentuk dari kedua panci dengan 
menggunakan kain kasa.  Bandingkan dan analisislah gumpalan tahu 
yang terbentuk dari hasil kedua panci. 

f. Diskusikan dan presentasikan!   
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c) Kacang hijau berbentuk bulat dan memiliki testa, yaitu kulit 

luar yang tipis berwarna hijau dan cotiledon yaitu bagian 

yang berwarna putih yang biasa dikonsummsi;  Karbohidrat 

merupakan komponen terbesar  yang terdapat pada kacang 

hijau lebih dari 55%  dari berat biji.  Komposisi karbohidrat 

terdiri dari pati, gula dan serat.  

Pati kacang hijau memiliki nilai cerna yang sangat tinggi 

yaitu 99,8 persen, sehingga sangat baik untuk dijadikan 

bahan makanan untuk bayi dan anak balita.  

Kandungan zat gizi lain yang terdapat pada kacang hijau 

adalah protein dengan  asam amino leusin, arginin, isoleusin, 

valin dan lisin;  lemak kira-kira 1-1,2 persen;  vitamin yaitu 

thiamin (B1), riboflavin (B2) dan niasin (B3); dan mineral 

kalsium, fosfor, besi, natrium kalium. 

 

 

 

 

Lembar Kerja 1.4.  Sifat-sifat Kacang Hijau 
 

Tujuan :  Mempelajari pengaruh gula terhadap tekstur kacang hijau pada 
pembuatan bubur kacang hijau 

 
Bahan dan Alat : 
1. Kacangh hijau 
2. Air 
3. Gula merah 
4. Panci perebus 
5. Pemanas 

 
Cara : 
1. Timbang  2 x 50 gr kacang hijau, tempatkan masing-masing dalam 2 

panci dan beri 500 ml air.  Tambahkan pada panic pertama gula merah 
20 gr, sedangkan pada panic kedua tidak ditambahkan gula merah. 

2. Panaskan kedua panci.  Amati  waktu yang diperlukan untuk mendidih 
pada kedua panci tersebut.  Apakah ada perbedaan waktu saat awal 
mendidih? 

3. Rebus selama 20 menit pada suhu mendidih.  Amati tekstur kacang 
hijau dari kedua panic setelah 20 menit dan bandingkan sisa air dari 
kedua panci.  Apakah ada perbedaan tekstur kacang hijau dan sisa 
air? Bandingkan dan diskusikan dalam kelompok. 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
mengerjakan kegiatan pada LK tersebut ?! 
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2)  Fungsi Kacang-kacangan 

Fungsi kacang-kacangan dalam pengolahan makanan, kue dan 

roti antara lain : 

a) Bahan pengisi kue dan roti (bisa Anda berikan contohnya?) 

b) Penambah nilai gizi 

c) Bahan pokok untuk lauk pauk dalam makanan Indonesia 

d) Bahan pengganti protein hewani (khusus untuk vegetarian) 

e) Bahan tambahan dalam  pemuatan sop atau soto 

f) Pengganti susu yang berasal dari hewan 

3)  Mutu Kacang-kacangan 

Kacang-kacangan yang bermutu baik memiliki  tanda-tanda 

berikut : 

a) Butiran utuh 

b) Tidak mengandung kotoran, kutu  dan batu  

c) Tidak berjamur 

d) Kering dan tidak lembab 

4)  Penyimpanan Kacang-kacangan 

Kacang-kacangan yang dijual di pasaran umumnya dalam 

keadaan kering, sehingga dapat disimpan dalam ruang 

penyimpanan kering.  Beberapa hal yang perlu diketahui dalam 

menyimpan kacang-kacangan antara lain : 

a) Masukkan biji kacang-kacangan  dalam wadah tertutup 

rapat 

b) Simpan wadah yang berisi biji kacang kering   dalam ruang 

penyimpanan yang bersih, kering dan sejuk  

c) Bersihkan secara teratur ruang dan wadah penyimpanan 

 

 Mari lakukan kegiatan literasi tentang Sayuran dan Buah 

 

e.  Sayuran dan Buah 

Sayuran dan buah merupakan bagian dari tanaman yang dapat 

dikonsumsi manusia.  Sayuran dan buah merupakan sumber vitamin 
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dan mineral serta kaya akan serat yang sangat diperlukan untuk 

memperlancar proses pembuangan kotoran dalam usus besar (tinja).  

Sayuran dan buah dikenal sebagai bahan makanan sehat karena 

mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh, rendah 

lemak dan  beberapa mengandung lemak tidak jenuh.  Sayuran 

sering dipergunakan sebagai makanan pelengkap dari makanan 

pokok Indonesia, sedangkan buah sering digunakan sebagai 

makanan penutup.  

1)  Jenis-Jenis Sayuran  

Sayuran dikelompokkan berdasarkan : 

a) Sayuran akar, yaitu sayuran yang berasal dari akar 

tanaman;  misalnya wortel, bit ungu  

b) Sayuran umbi, yaitu sayuran yang berasal dari umbi, ada 

yang disebut umbi (misalnya kentang) dan  umbi lapis 

(bawang putih, bawang merah,) 

c) Sayuran batang, sayuran yang berasal dari bagian batang 

tanaman, misalnya seledri 

d) Sayuran daun, sayuran yang berasal dari bagian daun 

tanaman, misalnya bayam, daun singkong, daun labu 

e) Sayuran bunga dan buah, sayuran yang berasal dari bunga 

(kembang kol), dan buah (tomat, cabe, labu) 

f) Sayuran polong dan biji, yaitu sayuran yang berasal dari 

tanaman polongan dan biji, misalnya kacang-kacangan, 

kelapa. 

2) Kegunaan sayuran dan Buah 

Sayuran dan buah berguna untuk : 

a) Bahan makanan pokok (khususnya yang berasal dari 

golongan serealia).  

b) Bahan baku makanan pelengkap dalam menu makanan 

Indonesia. 

c) Sumber vitamin, mineral dan serat. 

d) Bahan makanan pokok bagi vegetarian. 

e) Bahan baku berbagai hidangan. 

f) Memperlancar pengeluaran bahan-bahan sisa (tinja) 
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3)  Sifat Fisik dan Kimia Sayuran dan Buah 

Sifat fisik dan kimia sayur sangat terkait dengan pigmen yang 

diiliki oleh sayuran dan buah.  Pigmen pada sayuran dan buah 

terdiri dari  warna hijau (klorofil), warna kuning / orange 

(carotenoid)  dan warna Warna merah/biru (antosianin).   

a) Warna hijau pada sayuran dipengaruhi oleh pigmen klorofil 

yang memiliki fungsi sangat penting untuk pembuatan 

karbohidrat.  Klorofil tidak larut dalam air, mudah rusak oleh 

panas dan  dipengaruhi oleh derajat keasaman (pH).  Pada 

kondisi asam klorofil akan  berubah warna dari hijau menjadi 

hijau olive  atau hitam kecoklatan, sedangkan pada kondisi 

basa klorofil akan   berubah menjadi hijau cerah.   

Pada saat perebusan sayuran daun  berwarna hijau yang 

dilakukan dengan menggunakan tutup panci, panas akan 

menghancurkan sel sayuran, sehingga sejumlah asam 

dikeluarkan oleh sayuran.  Kondisi tersebut akan 

mengakibatkan air perebus menjadi lebih asam, dan akan 

mengubah  warna klorofil menjadi hijau kecoklatan.  Untuk 

mencegah kerusakan pada klorofil, maka saat perebusan 

sayuran berwarna hijau harus memperhatikan hal-hal 

berikut:  

 Gunakan air perebus sesedikit mungkin 

 Masukkan sayuran setelah air mendidih 

 Masak sayuran dalam panci terbuka selama 3 menit 

 Masak sayuran daun sesingkat mungkin 

 Hindari penggunaan asam dan soda 

 Angkat dan sesegera mungkin masukkan ke dalam air 

dingin (refresh). 

b) Warna kuning/oranye yang ada pada buah-buahan berasal 

dari zat yang bernama karotenoid. Karotinoid ditemukan 

dalam kloroplast dari sayuran berdaun hijau. Karotinoid 

memiliki sifat fisika dan kimia berikut yaitu:’ 

c) Larut dalam lemak, aseton, alkohol, heksan, toluen, 

kloroform, petroleum eter, metanol dan etanol 

https://www.farmasi-id.com/kamus/glossary/lemak/
https://www.farmasi-id.com/kamus/glossary/alkohol/
https://www.farmasi-id.com/kamus/glossary/eter/
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 Tidak larut dalam air 

 Sensitif terhadap oksidasi.  Oksidasi karotenoin akan 

lebih cepat dengan adanya sinar dan katalis logam 

( khususnya tembaga, besi dan mangan). 

 Stabil terhadap panas di dalam udara bebas oksigen 

 Dipengaruhi oleh proses memasak yang normal atau 

perubahan derajat keasaman (pH). 

 Karotinoid bergabung dengan klorofil pada ratio 3 

bagian klorofil dan 1 bagian karotinoid.  

Yang termasuk lingkup karotinoid adalah: 

 Karoten: warna orange (wortel) 

 Xantofil: warna kuning (jagung) 

 Likopen: warna merah (tomat, semangka) 

 

 Likopen merupakan salah satu senyawa fitokimia 

(phytochemical) atau fitonutrien yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Senyawa ini larut dalam air sehingga tidak 

sulit untuk mendapatkannya.. Likopen merupakan 

pigmen yang disintesis oleh tanaman dan 

mikroorganisme, yang memberikan warna merah 

kekuningan pada buah dan sayuran, dan termasuk 

dalam kelompok karotenoid.. Senyawa likopen terbukti 

memiliki sifat antioksidan dan antikanker, khususnya 

kanker pankreas dan prostat.  Sebagai antioksidan 

likopen memiliki kemampuan mengikat  oksigen dan 

menangkap peroksida. 

Likopen memiliki sifat-sifat berikut yaitu berbentuk 

kristal seperti jarum, dan panjang,  larut dalam kloroform, 

benzena, heksena, dan pelarut organik lainnya serta  

bersifat hidrofobik kuat. Likopen dapat mengalami 

degradasi melalui proses isomerisasi dan oksidasi.  

Degradasi terjadi karena cahaya, oksigen, suhu tinggi, 

https://www.farmasi-id.com/kamus/glossary/tembaga/
https://www.farmasi-id.com/kamus/glossary/mangan/
https://www.farmasi-id.com/kamus/glossary/oksigen/
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teknik pengeringan, proses pengelupasan, 

penyimpanan dan asam 

 Kurkumin merupakan pigmen kelompok karotinoid, 

pemberi warna kuning pada kunyit yang bersifat  

antiradang, antioksidan yang cukup tangguh yang dapat 

melindungi kerusakan sel otak,   melindungi saluran 

cerna agar tetap bekerja sempurna, dan menjaga paru 

dari kerusakan oksidatif. 

 Flavonoid merupakan pigmen yang terdapat pada 

buah-buahan dan sayuran  dengan warna kuning, 

kuning jeruk, dan merah dapat ditemukan pada buah, 

sayuran, kacang, biji, batang, bunga, herba, rempah-

rempah, serta produk makanan dan obat dari tumbuhan 

seperti minyak zaitun, teh, cokelat, anggur merah, dan 

obat herbal. Senyawa flavonoid termasuk senyawa 

fenol dan termasuk pigmen yang larut dalam air.  

Pigmen flavonoid termasuk di dalamnya antosianin 

(warna ungu pada bunga),  antoksantin (warna kuning 

pada bunga), dan tannin (merah kecoklatan). 

Antosianin dan antoksantin bereaksi dengan logam dan 

dipengaruhi oleh asam dan basa.  Itulah sebabnya 

penggunaan peralatan yang terbuat dari logam harus 

dihindarkan untuk buah-buahan atau sayuran yang 

mengandung pigmen antosianin dan antoksantin. 

 Antosianin merupakan pigmen yang terdapat pada kol 

merah dan blackberry.  Antosianin larut sangat larut 

dalam air dan  sensitif terhadap perubahan pH.  Pada  

pH dalam netral, pigmen berwarna ungu, pada pH  

asam berwarna merah, pada pH basa  menjadi biru.  
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4)  Mutu Sayuran dan Buah 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sayuran dan buah  

agar memroleh mutu yang baik: 

a) Pilihlah sayuran dan buah pada saat musimnya untuk 

memperoleh kualitas yang baik dengan harga lebih murah 

b) Pilihlah sayuran dan buah yang masih segar, bentuk utuh 

sempurna (amati penampilan fisiknya ) 

c) Tidak mengandung hama atau serangga  

5)  Penyimpanan sayuran dan Buah 

Penyimpanan sayuran harus dibedakan menurut kelompok 

sayurannya dan hasil olah sayuran.  Sayuran yang sudah 

dikeringkan (umumnya berasal dari biji-bijian) harus dimasukkan 

dalam plastik tertutup rapat dan dapat disimpan pada suhu ruang 

(ambien temperature), sedangkan sayuran dan buah yang segar 

(kadar airnya masih tinggi)  harus dimasukkan dalam plastik 

berlubang  dan disimpan dalam refrigerator.  Dapatkah 

memberikan jawaban terhadap pernyataan “penyimpanan 

sayuran dan buah segar dimasukkan dalam plastic berlubang”? 

berikan alasannya!  

Lembar Kerja 1.5.  Sifat-Sifat Pigmen Sayuran dan Buah 
 

Tujuan : Mempelajari sifat-sifat pigmen pada sayuran  
Bahan dan Alat: 
1. Sayuran (berbagai warna hijau, merah, kuning, ungu) 
2. Panci perebus 
3. Pemanas 
Cara: 
4. Tempatkan masing-masing jenis sayuran pada panci, tambahkan 

air sampai permukaan sayuran tertutup.air. 
5. Panaskan panci sampai pendidih, biarkan mendidih 5 menit.  Buat 

masing-masing jenis sayuran dengan 2 perlakuan yaitu panci 
tertutup dan tanpa penutup panci.Amati pwrubahan warna sayuran 
dan air perebus.  Catat.  

6. Diskusikan mengapa terjadi perbedaan dan buat kesimpulan! 

Melalui kegiatan LK 1.5 kita akan memperoleh: 
1. Pemahaman tentang sifat-sifat pigmen sayuran 
2. Kemampuan nalar, mengambil kesimpulan, berpikir kritis dan 

berpikir kreatif 
3. Kemampuan komunikasi dan kolaborasi/kerjasama.gotong royong  
4. Kemampuan memecahkan masalah 
5. Kemampuan berpikir ilmiah 
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 Mari lanjutkan  kegiatan literasi tentang Bumbu dan Rempah. 

f.  Bumbu dan Rempah 

1)  Pengertian Bumbu dan Rempah 

Bumbu yang dikenal dalam bahasa Inggris “Herb” adalah 

tanaman aromatik (memiliki aroma) yang ditambahkan pada 

makanan sebagai penambah rasa, penguat bau dan rasa serta 

pembangkit selera makan. Bumbu berasal dari tumbuhan dan 

biasa digunakan dalam keadaan masih segar, namun saat ini 

bumbu banyak dipasarkan dalam  keadaan kering.  Yang 

termasuk  bumbu antara lain kunyit, kencur, temu kunci, jahe, 

serai, bawang-bawangan, cabai, daun bawang dan lain-lain. 

Rempah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan  “Spices” 

adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan 

pada makanan, memiliki fungsi yang sama dengan bumbu yaitu 

penambah rasa, penguat bau dan rasa serta pembangkit selera 

makan.   

2)  Perbedaan Bumbu dan Rempah 

Cukup sulit untuk membedakan antara bumbu dan rempah, 

karena keduanya memiliki fungsi yang hampir sama.  Perbedaan 

antara bumbu dan rempah antara lain dapat dilihat dari: 

a) Bumbu umumnya berasal dari bagian daun dan umbi 

tanaman, sedangkan rempah berasal dari biji, bunga. 

b) Bumbu memiliki rasa yang lebih lembut, sedangkan rempah 

memiliki rasa yang lebih tajam.   

c) Bumbu dan rempah banyak  digunakan pada pengolahan 

makanan Indonesia.  Berbeda dengan makanan kontinental 

yang sedikit sekali menggunakan bumbu dan rempah, 

makanan Indonesia sangat kental dengan penggunaan 

bumbu dan rempah. 

3)  Jenis Bumbu dan Rempah 

Bumbu dibedakan atas bumbu kering dan bumbu basah. Bumbu 

dapat diklasifikasi berdasarkan golongannya yaitu: 
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a)  Golongan buah : 

 Cabai merah, cabai hijau 

 Asam jawa 

 Jeruk nipis, jeruk limau, jeruk lemon 

 Belimbing sayur 

b)  Golongan batang : seperti serai 

c)  Golongan daun : 

 Daun jeruk 

 Daun salam 

 Daun Kucai 

 Daun Seledri 

 Daun bawang 

d)  Golongan umbi : 

 Bawang merah 

 Bawang putih 

 Bawang Bombay 

e)  Golongan akar : seperti jahe, kunyit, kencur 

 

Sebagai bagian tak terpisahkaan dengan bumbu, rempah 

diklasifikasikan berdasarkan : 

a) golongan biji dan buah yaitu asam, biji pala,  

b)  golongan bunga seperti bunga cengkeh, buga pekak dll 

 

Beberapa jenis bumbu yang digunakan pada masakan 

kontinental antara lain seperti tertera pada tabel dibawah ini : 

  

NO BUMBU GAMBAR 

1. Angelica, batangnya yang 
berongga digunakan untuk 
dekorasi kue, daun dan 
tangkainya digunakan untuk 
meningkatkan keasaman buah 
dan mengurangi rasa manis; bji 
digunakan untuk liqueur 
(minuman beralkohol. 

 
Angelica 

(sumber:americanspreppe
rsnetwork.com) 
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NO BUMBU GAMBAR 

2 Basil, merupakan tanaman asal 
India yang daunnya banyak 
digunakan untuk masakan Eropa, 
Thailand, Vietnam dan Laos. 
Flavornya  mirip dengan daun 
kemangi. Biasanya ditambahkan 
pada olahan ikan, keju, telur, 
salad dan sayuran.   

Basil 
(sumber: imgarcade.com) 

3 Bayleaf, hanya bagian daun yang 
digunakan, yaitu untuk untuk sup, 
saus, dan meningkatkan citarasa 
pada olahan daging, unggas, 
ikan, sayuran dan kacang-
kacangan.  
Jika dilihat  sepintas aroma dan 
bentuk bay leaf hampir sama 
dengan daun salam. Dijual dalam 
bentuk segar, kering dan serbuk. 

 
Bayleaf 

(Sumber:soundofheart. 
org) 

4 Oregano biasa digunakan  
sebagai topping pizza  dan 
menjadi   ciri khas pizza. Origano 
juga dapat ditambahkan pada  
olahan pasta, steak, soup dan 
salad untuk meningkatkan 
kelezatannya. Dipasaran dijual 
dalam kondisi segar dan kering 

 

 
Oregano 
Sumber: 

growingthehomegarden.c
om 

5 Tarragon bumbu yang berflavour 
khas, sering digunakan pada 
olahan panggang, unggas, 
seafood dan telur.  Kadangkala 
cincangan  tarragon  
ditambahkan ke dalam saus 
mayonnaise atau bearnaise, 
tarragon digunakan dalam bentuk 
segar maupun kering 

 

 
tarragon 

Sumber: naked-
koma.blogspot.com 

 

6 Rosemary  digunakan untuk 
mengurangi bau amis pada 
ayam, ikan, daging, dan telur.  
Bentuk fisiknya dan flavor 
rosemary mirip dengan taragon, 
Sebagai bumbu, rosemary dapat 
digunakan dalam bentuk kering 
maupun segar.  

 
Rosemary  (sumber: 

goergeweigel.net 
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NO BUMBU GAMBAR 

7 Thyme Tanaman asal 
Mediteranian yang kini populer 
diseluruh belahan bumi. Segala 
jenis daging, ungas dan seafood 
terasa lebih sedap jika 
dimarinade (direndam) dengan 
menambahkan thyme. Jika Anda 
membuat kaldu untuk soup, 
jangan lupa tambahkan beberapa 
lembar thyme agar citarasanya 
lebih harum. Bumbu ini biasanya 
dijual kering dalam kemasan 
botol 

 
Thyme 

Sumber: bibitbunga.com 
 

8 Sage sering digunakan sebagai 
bumbu daging, unggas ,  seafood 
dan pada pembuatan cottage 
cheese.  Sage memiliki aroma 
harum dengan rasa sedikit pahit.  

 
Sage  ( Sumber: 

manfaatdaunbuah.blogsp
ot.com) 

Tabel 3. Jenis - jenis Bumbu Kontinental 
 

Untuk meningkatkan keterampilan Anda terkait bumbu dan rempah, 

lakukanlah LK berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja 1.6.  Identifikasi Bumbu dan Rempah 
 

Tujuan : Mempelajari karakteristik bumbu dan rempah. 
Bahan dan Alat: 
1. Aneka jenis bumbu  dan rempah (semua dalam bentuk 

bubuk), beri no pada setiap jenis. 
2. Wadah meletakkan bumbu dan rempah 
Cara : 
1. Lakukan pengamatan berdasakan warna, rasa dan aroma 

(flavor) dari bumbu dan rempah di setiap nomor. 
2. Tentukan nama dari bahan hasil pengamatan! 
3. Diskusikan dan laporkan 
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4)  Sifat Fisika dan Kimia 

Sifat fisik  atau bentuk bumbu dan rempah sangat beragam, 

karena berasal dari asal tanaman yang beragam, misalnya dari 

akar, batang, umbi, bunga, dan biji.   Demikian juga dengan 

warna, kelarutan dalam air, dan bau.  Umumnya  bau dari bumbu 

dan rempah  tajam dan menyengat. 

Bumbu dan rempah mengandung minyak arsiri, 

antioksidan, vitamin, karbohidrat, mineral dalam jumlah 

tertetu.  Derajat keasaman  (pH) dari bumbu dan rempah 

bervariasi antara 5 – 7, Beberapa warna bumbu dan 

rempah dipengaruhi oleh pH.   

5) Mutu Bumbu dan rempah 

Untuk memilih bumbu dan rempah bermutu, perlu 

memperhatikan hal-hal berikut : 

a) Bentuk utuh (jika dalam keadaan masih segar), tidak kena 

hama, bersih 

b) Tidak bergumpal (jika berbentuk bubuk) dan tidak berbau 

apek 

c) Tidak berjamur 

 

D.  Aktifitas Pembelajaran 

Aktifitas pembelajaran merupakan gabungan proses mempelajari materi 

dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi pada Kegiatan Pembelajaran 2 yaitu  “Bahan makanan 

Nabati”.  Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran 2 

antara lain:   

1.  Membaca Kasus atau Mengamati Gambar Terkait Bahan Makanan 

Hewani 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyimak gambar “Bahan 

Makanan Nabatii” yang sedang dikaji.  Untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, peserta diklat diajak untuk membuat berbagai pertanyaan 

atau masalah yang dihubungkan dengan materi pembelajaran. Jenis -
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jenis pertanyaan yang dikemukakan mulai dari lingkup fakta, konsep, 

prosedur sampai metakognitif.   

2.  Mengkaji Materi 

Mengkaji materi dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

timbul serta meningkatkan pemahaman peserta tentang materi yang 

dipelajari.  Kegiatan ini sekaligus menjadi kegiatan literasi pada tahap 

pengembangan, karena sangat terkait dengan proses pembelajaran, ada 

tagihan, dan masuk penilaian pada materi yang dipelajari.  Kegiatan ini 

sekaligus mengembangkan sikap gotong royong/kolaborasi, rasa 

nasionalis, integritas, dan kemampuan komunikasi, jika dilakukan secara 

berkelompok.  Pada langkah ini fasilitator mendorong dan memfasilitasi 

peserta diklat untuk  mencari tahu  secara mandiri atau berkelompok 

berbagai hal terkait materi, menyediakan fasilitas yang diperlukan peserta, 

dan hal-hal lain terkait pembeljaran..  Kegiatan ini melatih kemampuan 

menalar, mencari literature yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

dan memahami materi lebih dalam materi yang sedang dipelajari.  Melalui 

kegiatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta 

diklat tentang materi “Bahan makanan Hewani”. 

3.  Mengerjakan Lembar Kerja 

Setelah mengkaji materi, kegiatan dilanjutkan dengan  mengerjakan 

lembar kerje (LK) yang terdapat pada setiap materi bahasan.  Tujuannya 

adalah untuk  akan meningkatkan pemahaman tentang materi 

pembelajaran.   Kegiatan mengerjakan LK merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan karena akan meningkatkan kemampuan pemahaman 

terhadap materi dan aplikasi dari materi dalam bentuk keterampilan.,    

Kegiatan mengerjakan LK dilanjutkan dengan mendiskusikan atau 

mejawab pertanyaan yang timbul saat mengerjakan praktik.  Kegiatan ini 

melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta 

meningkatkan pemahaman konsep dari materi yang dipelajari.   

4.  Membuat Laporan dan Mengkomunikasikan Secara Lisan 

Kegiatan dilakukan melalui membuat laporan tertulis dan atau 

menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk lisan.    Kegiatan ini melatih 

kemampuan komunikasi, kerjasama,  kemandirian dan rasa percaya diri. 
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E.  Latihan/Kasus 

Untuk menguji kemampuan Anda, coba lakukan kerjakan latihan berikut ! 

1. Jelaskan  1 pengertian bahan pangan nabati. 

2. Klasifikanlah bahan pangan nabati berdasarkan jenisnya 

3. Jelaskan  3 fungsi bahan pangan kelompok serealia 

4. Jelaskan 2 sifat bahan pangan kelompok serealiia 

5. Jelaskan 2 pengaruh pengolahan terhadap sifat-sifat bahan pangan 

serealia 

6. Jelaskan  3 fungsi bahan pangan kelompok umbi-umbian 

7. Jelaskan  2 sifat bahan pangan kelompok umbi-umbian 

8. Jelaskan 2 pengaruh pengolahan terhadap sifat-sifat bahan pangan umbi-

umbian 

9. Jelaskan 2  fungsi bahan pangan kelompok kacang-kacangan 

10. Jelaskan 2 sifat bahan pangan kelompok kacang-kacangan 

11. Jelaskan 3 fungsi bahan pangan kelompok sayuran dan buah 

12. Jelaskan 3 sifat bahan pangan kelompok sayuran dan buah 

13. Jelaskan 2 pengaruh pengolahan terhadap sifat-sifat bahan pangan 

sayuran dan buah 

14. Pada  saat pengolahan sayuran hijau, terjadi perubahan warna sayuran 

menjadi coklat kehitaman. Mengapa demikian ? apa yang harus dilakukan 

untuk mencegah hal tersebut?! 

15. Periksalah mutu bahan makanan nabati  yang Anda jumpai di wilayah 

Anda!  Jelaskan hasil pemeriksaan Anda! 

F.  Rangkuman 

Bahan makanan nabati merupakan bahan makanan yang banyak 

mengandung vitamin, mineral, dan serat, disamping karbohidrat dan protein.  

Bahan makanan nabati terdiri dari kelompok sayuran, umbi-umbian, kacang-

kacangan, sayuran, buah dan bumbu.  Masing-masing jenis makanan nabati 

memiliki sifat fisik dan kimia yang akan mengalami perubahan  saat persiapan 

dan pengolahan makanan. 
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G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Apakah kegiatan latihan yang mengukur pengetahuan dan keterampilan 

sudah dilakukan ?  bagaimana hasilnya ? apakah mudah untuk dilakukan ? 

jika masih merasa kurang kompeten, silakan diulangi lagi. Namun jika sudah 

mampu melakukan silakan lanjut ke pembelajaran berikut!. 

H.  Kunci Jawaban 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan Anda setelah melakukan latihan, dan 

mengetahui jawaban dari pertanyaan silakan buka kembali uraian materi dan 

kegiatan pembelajaran yang tertuang pada kegiatan pembelajaran 1.  Jika 

jawaban yang Anda berikan sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, 

maka beralihlah ke pembelajaran berikutnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2.   

BAHAN MAKANAN HEWANI  

A.  Tujuan 

Setelah menggali informasi,  berdiskusi dan mencoba diharapkan peserta 

diklat dapat melakukan pemeriksaan mutu bahan makanan hewani dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai utama pendidikan karakter. 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengklasifikasi daging berdasarkan jenis, struktur, potongan dan fungsi 

2. Mengklasifikasi hasil olah daging 

3. Menganalisis sifat-sifat daging  

4. Melakukan pemeriksaan mutu daging 

5. Mengklasifikasi Ikan berdasarkan jenis, struktur, potongan dan fungsi 

6. Mengklasifikasi hasil olah ikan 

7. Menganalisis sifat-sifat ikan 

8. Melakukan pemeriksaan mutu ikan 

9. Mengklasifikasi Telur berdasarkan jenis, struktur, dan fungsi 

10. Menganalisis sifat-sifat telur 

11. Melakukan pemeriksaan mutu telur 

12. Mengklasifikasi susu berdasarkan jenis, dan fungsi 

13. Mengklasifikasi hasil olah susu 

14. Menganalisis sifat-sifat susu  

15. Melakukan pemeriksaan mutu susu 

C.  Uraian Materi dan Aktifitas  Pembelajaran 

Bahan makanan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari 

hewan atau hasil olahnya. Kedua bahan makanan ini memiliki karakteristik 

yang berbeda sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan yang 

berbeda pula.  Bahan makanan hewani meliputi susu, telur, daging dan ikan 

sedangkan hasil olahnya antara lain daging asap, dendeng, mentega, cream, 
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keju, dan lain-lain. Pada kegiatan pembelajaran 2 materi bahan makanan 

hewani difokuskan pada materi daging, ikan,  telur, susu  dan hasil olahnya. 

Bahan makanan hewani memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan 

makanan nabati. Karakteristik bahan makanan hewani antara lain: 

1. Umumnya dalam keadaan segar, bahan  makanan hewani memiliki daya 

simpan yang jauh lebih pendek daripada bahan makanan nabati, karena 

kandungan protein bahan makanan hewani lebih tinggi dibandingkan 

nabati. 

2. Bahan makanan hewani bersifat lunak dan lembek sehingga mudah 

terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. 

3. Bahan makanan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan 

lemak sedngkan bahan makanan nabati merupakan sumber karbohidrat, 

vitamin, mineral, lemak dan protein. 

 

 Mari lanjutkan  kegiatan literasi tentang Daging. 

 

1.  Daging 

Mari kita awali kegiatan literasi dengan membaca kasus tentang “daging” 

berikut ! 

 

 

 

 Kembangkan berpikir kritis dan kreatif Anda melalui pertanyaan seperti 

contoh berikut ! 

 

 

KASUS 

Suatu restoran mendapat pesanan menu daging yang akan diolah 
dengan teknik panggang.  Untuk memenuhi pesanan tersebut, 
tukang masak restoran harus memilih daging dengan kriteria 
tersebut.  Dapatkah Anda membantunya ? Jenis daging apa yang 
sebaiknya dipilih ? mengapa ?  
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1) Apakah daging memiliki perbedaan tingkat kekerasan di setiap 

bagiannya ? mengapa ? 

2) Ikan jenis apa yang sebaiknya dipilih ? mengapa? 

3) Apakah komposisi zat gizi daging sama dengan komposisi ikan? 

4) Apakah ada pertanyaan lain selain yang diatas? 

5) Untuk mengembangkan sikap kerjasama, gotong royong dan 

kemampuan  komunikasi, coba lakukan diskusi dalam kelompok! 

 

 Untuk membantu Anda dalam berdiskusi,  silakan  membaca 

uraian materi berikut ! 

 
a.  Pengertian Daging 

Daging merupakan otot hewan atau ikatan jaringan serat otot dari 

hewan potong.   Daging tersusun atas zat-zat yang berguna untuk 

kebutuhan tubuh, seperti; protein, lemak, air, garam, zat ekstraktif 

dan sedikit karbohidrat.  Dalam menu Indonesia daging digunakan 

sebagai lauk pauk dan   sumber protein yang berasal dari hewan, 

sedangkan dalam makanan kontinental, daging digunakan sebagai 

main course.   

b.  Jenis-Jenis Daging  

Jenis Daging Karakteristik 

Daging sapi (beef) 
 

Berwarna merah tua 
Berlemak kering dan keras 
Seratnya halus 

Daging anak sapi 
(Veal) 
 

Warnanya lebih muda 
Berlemak putih dan lunak 
Seratnya  lebih halus 

Daging kerbau 

Warnanya merah tua 
Lemaknya kera dan agak kering 
Seratnya  kasar 
Berbau tajam dan rasanya lebih manis 

Daging kambing 
(Mutton/Lamrb) 
 

Warnanya merah jambu 
Berbau keras 
Seratnya  halus 
Lemaknya putih dan keras 

Tabel 4. Jenis dan Karakteristik Daging 
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c.  Fungsi Daging 

Daging dapat digunakan untuk : 

1) makanan utama atau Main Course untuk masakan kontinental 

dan sebagai lauk pauk untuk masakan Oriental  

2) Bahan isi kue dan roti 

3) Bahan utama pembuatan hasil olah daging seperti sosis, corned. 

4) Bahan campuran pada bahan utama misalnya perkedel 

d.  Struktur Daging 

Daging terdiri dari jaringan otot, lemak, tulang, zat ekstraktif dan 

jaringan ikat. 

1) Serabut Otot 

Daging kurus merupakan jaringan otot dan serat yang 

mengandung zat ekstraktif dan protein.  Serabut  otot merupakan 

struktur berbentuk panjang, tipis dan berikatan satu sama lain 

oleh benang yang disebut myofibril.  Miofibril merupakan  suatu 

membran protein seperti jelly, transparan dan kental yang 

disebut dengan sarkomer.  Dalam Sarkomer terdapat myofilamin 

aktin dan miosin, yang merupakan unsur terkecil yang 

membentuk daging. Serabut otot terbungkus dalam suatu  

jaringan ikat.  

2) Jaringan Ikat 

Jaringan ikat bersama-sama dengan pembuluh darah, lemak 

dan syaraf terikat dengan selaput keras yang membentuk otot; 

fungsinya untuk merekatkan otot pada tulang dan sendi 

(menghubungkan gabungan tulang dan tulang rawan). Jaringan 

tersebut mengandung dua protein yaitu kolagen (berwarna putih) 

dan elastin (berwarna kuning). Kolagen biasanya terdapat pada 

jaringan disekeliling otot dan dalam urat daging, Elastin 

ditemukan dalam jaringan yang kuning dari sendi dan tulang 

rawan.  Otot adalah jaringan yang mempunyai struktur dan fungsi 

utama sebagai alat penggerak.  Otot yang sering digunakan 

memiliki jaringan ikat lebih banyak yang berarti memiliki tekstur 

daging yang lebih keras.  Jaringan ikat dipengaruhi oleh: 

Usia hewan, semakin bertambah usia semakin keras serat 

pembungkus jaringan. 
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Pada bagian hewan mana daging diperoleh dari otot hewan.  Jika 

otot banyak digunakan untuk bergerak atau sering digunakan 

untuk keperluan manusia (seperti membajak) maka memiliki 

jaringan ikat lebih benyak dibandingkan hewan peliharaan, 

sehingga dagingnya lebih keras.  

3) Lemak 

Lemak dari hewan potong terdapat di bawah kulit, disekeliling 

daging dan organ dalam, contoh pada ginjal dan diantara serat 

otot.    Lemak  yang  terdapat diantara serat otot disebut Marbling.  

4) Tulang 

Tulang yang berasal dari hewan muda bertekstur lunak dan 

lentur, mengandung tulang rawan dan sum-sum yang 

menyebabkan tulang berwarna kemerahan. Bila usia hewan 

bertambah maka warna tulang menjadi putih keras dan mudah 

patah.  Tulang dari hewan tua mengandung sedikit tulang rawan  

dan sum-sum putih. 

5) Ekstraktif 

Ekstrakstif adalah  bahan yang ditemukan dalam daging yang 

dapat memberi rasa pada daging.   Kandungan zat ekstraktif 

dalam daging kurus sebanyak 1–2 %, kandungannya berbanding 

langsung dengan jumlah jaringan ikat. Potongan daging yang 

jaringan ikatnya tinggi maka zat ekstraktifnya tinggi dan flavor-

nya juga tinggi.  Zat ekstraktif larut dalam air sehingga dapat 

digunakan sebagai pelumas daging dalam pengolahan makanan. 

 

Gambar 7. Struktur Daging (sumber: wordpress.com) 
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e.  Potongan Daging 

Keempukan daging sangat dipengaruhi oleh pada bagian mana dari 

hewan daging diperoleh  dan perlakuan hewan sebelum disembelih.  

Potongan daging sapi terdiri dari: 

1) Round ( paha belakang) 

2) Rump (paha bagian atas/pinggul) 

3) Flank (bagian perut) 

4) Loin (lulur dalam) 

5) Sirloin (lulur luar) 

6) Rib (iga) 

7) Plate (bagian perut) 

8) Chuck/neck (leher) 

9) Brisket (bagian dada) 

10) Fireshank (kakai depan)   

 

 

Gambar 8. Potongan Daging Sapi 
 

f.  Sifat-sifat Daging dan Perubahannya. 

Daging memiliki sifat fisika dan kimia  yang akan mengalami 

perubahan saat persiapan dan pengolahan makanan, berikut 

diantaranya: 



 

48   |   Kompetensi Pofesional - Pengetahuan Bahan Makanan 

 

1) Memiliki nilai pH sekitar 6,5 pada kondisi segar.  Nilai pH daging 

dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain perlakuan sebelum 

pemotongan,  iklim, gerakan yang berlebihan dari ternak.  

Setelah penyembelihan daging akan mengalami nilai pH .  

2) Daya ikat air setelah penyimpanan dipengaruhi oleh kondisi 

protein, jika protein mengalami kerusakan, maka setelah 

penyimpanan cairan daging akan keluar. 

3) Susut setelah pemasakan dipengaruhi oleh daya ikat air pada 

daging, semakin rendah semakin banyak cairan daging yang 

keluar, berarti berat daging semakin ringan setelah pemasakan. 

4) Keempukan daging dapat diukur dengan nilai daya putus, yang 

berkaitan erat dengan status panjang sarkomer otot.  Daging 

dengan sarkomer yang lebih pendek memiliki tingkat kealotan 

lebih tinggi dibanding yang sarkomernya tidak mengalami 

pemendekan. 

5) Kualitas daging dipengaruhi oleh kandungan glikogen.  Untuk 

menjaga kandungan glikogen agar tidak berkurang, maka 

sebelum menyembelih hewan, hewan harus dihindari dari rasa 

takut, lapar, suhu dan hal lain yang dapat menyebabkan glikogen 

darah menurun.  Jika kandungan glikogen rendah  dapat 

menurunkan keempukan daging dan daging lebih nudah 

mengalami kerusakan pada saat penggantungan (hanging). 

6) Setelah hewan disembelih terjadi perubahan berikut: 

a) Perubahan glikogen menjadi asam laktat, yang akan 

mempengaruhi keempukan daging dan menjaga kesegaran 

daging selama proses hanging. 

b) Daging hewan akan berkontraksi saat  proses rigor morfis,  

yang ditandai dengan pengerasan sehingga jaringan otot 

hewan menjadi kaku yang diakibatkan oleh terbentuknya 

senyawa actomyosin yang berlangsung selama 24 jam.  

Actomyosin merupakan  ikatan antara protein actin dan 

myosin. 

c) Perubahan warna daging pada mamalia menjadi ungu, 

sedangkan pada unggas berwarna putih.   Warna merah 

daging disebabkan oleh jaringan myoglobin yang berikatan 

dengan oksigen membentuk oksimyoglobin.   
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7) Saat pengollahan daging akan mengalami: 

a) Kolagen dalam jaringan ikat akan dihidrolisasi menjadi 

gelatin pada saat perebusan, karena itu daging 

mengandung banyak jaringan ikat, dapat diempukkan 

dengan pemanasan basah. 

b) Perubahan warna (mulai suhu 50 °C): myoglobin menjadi 

oksimioglobin, selanjutnya protein dari pigmen mengalami 

denaturasi akibat ion ferro dioksidasi sehingga warna daging 

menjadi coklat keabu-abuan akibat terdenaturasinya protein 

globin hemikrom. 

c) Penyusutan daging mengakibatkan: 

 Daging keras :  overkoagulasi protein serat otot 

 Empuk : pemanasan hanya sampai titik leleh kolagen 

(60 °C) 

 Lemak mencair : daging berkualitas tinggi memiliki 

dripping lebih besar tetapi kehilangan melalui evaporasi 

lebih kecil dibandingkan daging berkualitas rendah.  

 Perubahan flavour daging : akibat Laktone dan senyawa 

yang mengandung sulfur dan senyawa siklik (pirazin). 

Potongan daging yang kurang empuk akan memberikan 

lebih zat ekstraktif sehingga lebih berflavour 

d) Kolagen berubah menjadi gelatin selama perebusan 

daging/tulang.  Kelarutan kolagen menurun dengan semakin 

tuanya umur hewan.  Kolagen yang terdapat di jaringan ikat 

hewan yang muda lebih mudah larut 

e) Browning merupakan salah satu proses yang diinginkan 

terutama pada pembuatan kaldu (brown stock), karena 

dapat memperbaiki warna dan flavour daging 

f) Kandungan kalsium daging dengan tulangnya meningkat 

jika dimasak dengan larutan air cuka karena asam membuat 

kalsium tulang dapat larut. 
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g.  Teknik Pengempukkan Daging 

Salah satu yang mempengaruhi mutu daging adalah keempukan 

daging .  Derajat keempukan daging berbeda-beda tergantung pada 

hal-hal berikut diantaranya kondisi hewan sebelum penyembelihan, 

bagian dari daging yang digunakan, usia hewan, kandungan lemak 

dan lain-lain.  Beberapa cara yang digunakan untuk mengempukkan 

daging sebagai berikut : 

1) Mekanik 

2) Cara mekanik dilakukan melalui pemukulan, pencincangan 

jaringan otot daging.  Fungsi utama dari mekanik adalah 

memotong serat membujur dari daging. 

3) Hidrasi, dilakukan melalui penambahan garam untuk 

meningkatkan kemampuan protein mengikat air sehingga daging 

lebih empuk karena kandungan air lebih banyak. 

4) Enzim, penggunaan enzim proteolitik dapat  meningkatkan 

keempukan daging karena dapat memecah ikatan protein.  

Beberapa contoh enzim proteolitik antara lain: 

 enzim papain (pepaya) 

 enzim bromelin (nanas) 

 meat tenderizer (pegempuk buatan) 

5) Metode Pemasakan 

Penggunaan teknik pemasakan yang sesuai dengan bagian 

daging yang digunakan akan mempengaruhi kualitas daging. 

Daging yang berasal dari hewan yang digunakan untuk 

membajak cocok dimasak dengan teknik pengolahan basah dan 

suhu pemasakan tinggi serta lama. 

6) Derajat Marblling sangat mempengaruhi rasa dan keempukan  

daging 

7) Rasa dan keempukan daging dapat ditingkatkan pada proses 

pelayuan. Daging dapat diempukkan oleh aktifitas enzim dan 

proses kimia dari asam laktat yang dapat memecahkan jaringan 

ikat.  Derajat pelayuan yang digunakan pada suhu 0 C selama 

14 - 21 hari. Bila suhunya ditingkatkan dapat mempercepat 

proses pelayuan tetapi mempercepat proses kerusakan daging. 
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h.   Mutu Daging 

Daging bermutu baik memiliki kriteria berikut: 

1) Warna merah cerah asli warna daging. 

2) Memiliki marbling yang seragam di seluruh potongan daging. 

3) Penampakan permukaan yang kering dan tidak basah. 

4) Berbau khas daging segar. 

5) Tekstur kenyal/bingkas jika ditekan. 

 

 

 

 

 

  Mari lakukan kegiatan literasi selanjutnya! 

 

 

Lembar Kerja 2.1.  Sifat-sifat daging 

Tujuan : Mempelajari tekstur dan pengaruh pengolahan terhadap 
daging 
Bahan : 
1. Daging 
2. Panci perebus 
3. Pemanas 
Cara : 
1. Ambil potongan daging dari berbagai bagian hewan seberat 50 gr 

(dari 3 bagian tubuh hewan)!  Beri tanda daging A,B,C.! 
2. Amati teksturnya. Catat! 
3. Lakukan perebusan dengan cara sebagai berikut: 

a. Siapkan air dalam 6 panci masing-masing sebanyak 500 ml 
b. Masukkan dagng A dari awal perebusan daging pada panci 1. 
c. Masukkan dagng A pada panci 2 setelah air mendidih. 
d. Masukkan daging B ke dalam panci 3 dari awal perebusan. 
e. Masukkan dagng B ke dalam panci 4 setelah air mendidih. 
f. Masukkan dagng C ke dalam panci 5 dari awal perebusan 

daging. 
g. Masukkan dagng B ke dalam panci 6 setelah air mendidih. 
h. Lakukan perebusan pada ke 6 panci selama 15 menit.  Tiriskan 

daging dan timbang beratnya. 
4. Diskusikan hasilnya, buat kesimpulan dan laporkan! 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
mengerjakan Lembar Kerja tersebut ?!   
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i.  Penyimpanan Daging 

Penyimpanan daging dilakukan sebagai berikut: 

1) Potong-potong daging sesuai dengan jumlah yang akan 

digunakan untuk 1 kali memasak.   

2) Cuci bersih daging dan tiriskan 

3) Bungkus dengan plastik pembungkus yang diizinkan untuk 

pembungkus makanan beku.  Simpan dalam ruang beku 

bersuhu –18’C selama 6 bulan. 

4) Jangan membekukan ulang makanan beku yang telah dicairkan 

esnya.   

5) Makanan beku yang akan digunakan  sebaiknya diletakkan di 

refrigerator kira-kira 12 jam sebelum digunakan.  

6) Daging dalam kemasan vacuum disimpan pada suhu 0 – 4 C, 

dengan waktu penyimpanan 10 –12 minggu (sapi), 8 – 10 

minggu (biri-biri).  Bila kemasan sudah dibuka, maka  waktu 

penyimpanan daging lebih pendek. 

7) Bungkus daging asap agar tidak kering, simpan dalam 

refregerator selama 7 hari. 

j.  Hasil Olah Daging 

1) Dikeringkan, biasanya diolah menjadi dendeng, melalui proses 

pemberian bumbu dan pengeringan. 

2) Dibuat abon 

Daging diberi bumbu lalu direbus atau di presto.  Selanjutnya di 

suir-suir , digoreng dan di press atau ditekan  agar minyak keluar; 

terakhir dikemas. 

3) Diasin 

Daging diberi garam dapur, sedikit sendawa untuk memberi 

warna merah. Garam gunanya untuk menarik air, dan untuk 

mematikan bakteri agar daging dapat disimpan lama. Yang biasa 

diasin adalah daging yang berlemak, agar daging tidak terlalu 

kering. 

4) Diasap 

Sebelum diasap, daging biasanya diasin terlebih dahulu 

sehingga sebagian dari air daging keluar. Pada waktu diasap 
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keluar lagi banyak air, sedangkan bagian-bagian asap meresap 

kedalam daging. Asap merupakan senyawa formaldehida yang 

akan mematikan  bakteri-bakteri pada daging, sehingga daging 

dapat disimpan dalam waktu yang lama. 

5) Dibuat Kornet 

Kornet merupakan daging yang dicincang, diberi bumbu dan 

diawetkan dalam kaleng.  Proses pengawetan yang dilakukan 

adalah melalui sterilisasi, sehingga masa simpannya akan lebih 

lama 

6) Sosis 

Bentuk olahan lain  dari daging, dimana daging yang telah 

dihaluskan dan diberi bumbu selanjutnya dimasukkan dalam 

suatu selongsong (ada yang dapat dimakan karena terbuat dari 

protein).  Saat ini beraneka jenis sosis beredar di pasaran, ada 

yang siap dikonsumsi ada yang masih memerlukan pengolahan. 

 

 

 

 Mari lanjutkan kegiatan literasi selanjutnya tentang bahan 

makanan nabati : Ikan 

 

2.  Ikan 

Mari kita awali kegiatan pembelajaran  dengan membaca kasus berikut! 

 

 Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan 
setelah mengerjakan Lembar Kerja tersebut?!   

 Apa yang telah Anda peroleh setelah mempelajari tentang 
daging?  

 Coba Lakukan refleksi sebelum melanjutkan ke literasi berikut!   

 Refleksi terkait dengan apakah Anda telah memahami apa 
yang Anda pelajari?,  

 Apakah ada kendala saat mengerjakan LK ? dan hal lain terkait 
dengan pembelajaran 
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 Kembangkan berpikir kritis dan kreatif Anda setelah membaca 

kasus diatas melalui pertanyaan berikut! 

 
1) Ikan apa yang lagi musim saat ini ? atau ikan apa yang enak untuk 

diolah menjadi menu special ? 

2) Apa saja komposisi yang dimiliki dari ikan ?  

3) Teknik apa yang tepat digunakan ? 

4) Apakah timbul pertanyaan lain ? Coba tuliskan pertanyaan-

pertanyaan yang timbul selain yang tertulis di atas! 

 
Untuk mengembangkan sikap kerjasama, gotong royong dan 

kemampuan  komunikasi, coba lakukan diskusi dalam kelompok! 

 

Silakan  membaca uraian materi berikut tentang “ikan“ 

 
a.  Pengertian Ikan 

Ikan adalah salah satu anggota vertebrata berdarah dinginyang hidup 

di air dan umumnya bernafas dengaan insang 

Ikan adalah salah satu bahan makanan sumber protein hewani yang 

dapat berasal dari air laut dan air tawar. Disamping protein, ikan 

merupakan sumber mineral dan asam lemak tidak jenuh yang sangat 

diperlukan tubuh. 

KASUS 
 
Suatu restoran mendapat pesanan menu ikan yang harus diolah 
dengan teknik tertentu. Untuk memenuhi pesanan tersebut, tukang 
masak restoran mencari alternative menu makanan sesuai dengan 
jenis ikan yang diperoleh di pasaran.  Dapatkah Anda 
membantunya ? Jenis ikan apa yang sebaiknya dipilih ? 
mengapa ? Teknik pengolahan yang seperti apa yang harus 
dilakukan? 
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b.  Struktur Ikan 

Struktur ikan terdiri dari: mulut, sisik, sirip, lubang hidung, anus, 

insang, tutup insang, mata yang menjadi bagian dalam menentukan 

mutu ikan.  Posisi bagian-bagian yang menjadi komponen strutur ikan 

tertera pada Gambar berikut. 

 

Gambar 9. Struktur Ikan 
  

c.  Fungsi Ikan 

Ikan berfungsi antara lain untuk : 

1) Sumber protein hewani 

2) Bahan untuk membuat stock 

3) Bahan isi roti dan kue 

4) Sebagai hewan hias 

d.  Kandungan Zat Gizi Ikan 

1) Protein 

Kandungan protein ikan adalah 15-20 %. Jenis proteinnya 

adalah actin dan myosin, protein ikan lebih mudah dicerna 

dibandingkan protein daging karena kandungan jaringan ikatnya 

rendah. Jaringan ikat ikan hanya mengandung kolagen tidak 

mengandung elastin. 

2) Lemak 

Ikan mengandung asam lemak tidak jenuh yang cukup tinggi, 

yaitu asam lemak Omega 3. Asam lemak ini dapat menurunkan 

resiko penyakit jantung koroner dan serangan jantung, dengan 

cara : 
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a) Menurunkan resiko pengedapan lemak dalam darah. 

b) Penurunan level lemak dalam pembuluh darah. 

3) Karbohidrat 

Karbohidrat dalam ikan ada dalam bentuk glikogen yang dapat 

diubah menjadi glukosa sehingga memberi rasa manis pada ikan. 

4) Vitamin 

Vitamin yang ada dalam ikan antara lain vitamin A, D, E,dan B 

komplek. 

5) Mineral 

Mineral merupakan sumber mineral besi, tembaga, seng, 

kalsium, fosfor dan yodium. 

6) Air 

Kandungan air ikan cukup tinggi yaitu 70-75%. 

e.  Klasifikasi Ikan 

Ikan dapat dikelompokkan berdasarkan hal-hal berikut: 

1) Habitat, terdiri dari: 

 Ikan air tawar :  Mas, mujair, belut dll. 

 Ikan air laut :  Kakap, bawal, dll. 

2) Bentuk 

 Bundar  :  Ikan kembung, mas, bandeng dll. 

 Gepeng :  Kakap 

3) Kandungan lemak 

Kandungan lemak ikan akan mempengaruhi warna dan  flavor 

daging ikan.  Berdasarkan kandungan lemak, ikan dibedakan 

atas : 

 Ikan berdaging putih 

Ikan berdaging putih memiliki kandungan lemak < dari 5%, 

terutama terdapat dalam hati. Karakteristik ikan jenis ini 

adalah warna daging putih dan aromanya lembut. Contoh : 

bawal, lele, mas, gurame dll. 

 Ikan berdaging gelap (oily fish ) 

Kandungan lemak jenis ini antara 5-20%. Lemak tersimpan 

dibawah kulit dan dalam daging. Flavor dan pigment larut 

dalam lemak. Ciri dari ikan jenis oily fish adalah warna 
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daging gelap yaitu pink, merah dan cokelat tua ;  aroma ikan 

cukup tajam. Disamping lemak, ikan jenis ini banyak 

mengandung vitamin A dan D. Contoh : Anchovy, Mackerel, 

Salmon dll. 

4) Berdasarkan sifat tulangnya 

 Ikan bertulang rawan : misalnya ikan hiu dan ikan pari 

 Ikan bertulang keras : lele, belut, salmon, sarden, tuna, ikan 

mas, bandeng, gurame. 

 

 

Gambar 10. Jenis - jenis ikan 
 

f.  Ciri-Ciri Ikan Segar 

1) Sisik. 

 Menempel kuat 

 Mengkilat 

 Tertutup lendir tipis 

2) Insang 

 Berwarna merah segar 

 Serabut insang tidak menempel antara sama lainya. 

3) Daging 

 Kenyal 

 Ikatan antara serat kuat 

4) Bau 

 Ber bau khas segar  

5) Mata 

 Mata bening 

 Cembung 
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g.  Tujuan pemasakan ikan adalah untuk: 

1) Membunuh mikroorganisme dan parasit 

2) Meningkatkan flavor 

3) Melunakkan tekstur 

4) Meningkatkan nilai cerna 

 

 

 

 
 

h.  Pemasakan dan Perubahan Kimia dan Fisika 

Selama pemasakan, terjadi perubahan fisika dan kimia ikan, antara 

lain : 

1) Jika ikan diolah dengan teknik basah, misalnya rebus, maka 

kolagen yang  terdapat  dalam  jaringan ikat  ikan diubah menjadi 

gelatin.  Hal tersebut  menyebabkan  myomer  terpisah  atau  

membentuk serpihan. Waktu  pemasakan  ikan  lebih  cepat  

dibandingkan  dengan  daging  karena  kandungan  jaringan  ikat  

pada ikan lebih  rendah  dibandingkan  daging. 

2) Protein  akan menggumpal  pada  suhu  60 – 70  C  Sehingga  

daging  ikan  kehilangan  transparannya, selanjutnya protein ikan  

menggumpal, dan  tekstur ikan lunak.  Namun jika pemasakan 

Lembar Kerja 2.2.  Sifat-sifat Ikan 
Tujuan : Mempelajari ciri-ciri fisik ikan dan pengaruh pengolahan 

terhadap sifat fisik ikan. 
 
Bahan dan Alat 

1. Ikan 
2. Pemanas 
3. Wadah untuk mengukus dan memanggang 

 
Cara 
1. Ambil 2 ekor ikan yang berbeda jenisnya. 
2. Identifikasi ciri fisik dari kedua ikan. Catat. 
3. Lakukan 2 teknik pemanasan, misalnya di panggang dan satu 

ekornya di kukus. 
4. Bandingkan hasil dari kedua pengolahan dari aspek fisik, aroma, 

rasa, tekstur dan warna. 
5. Diskusikan dan buat laporannya ! 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
melakukan kegiatan LK 2.2?! 
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terlalu lama, maka tekstur ikan mengeras, karena protein 

menyusut. 

3) Pemasakan dalam waktu lama akan menurunkan kandungan air 

ikan, flavor hilang, berat berkurang.  Jika  dimasak  terlalu  lama  

maka  terjadi  penyusutan  protein. 

 

Untuk menghindari kerusakan dan penurunan mutu ikan saat 

pengolahan, beberapa  hal  harus  diperhatikan  saat  memasak ikan : 

a) Gunakan  suhu  sedang   

b) Masak  ikan  secepat  mungkin ( waktu  pemasakan  minimal ). 

Hentikan pemasakan jika: 

 Daging ikan  sudah  mengumpal  seluruhnya. 

 Daging  ikan  mudah  dipisahkan  menjadi  serpihan  dengan  

garpu 

 Daging  sudah  terpisah  dari  tulang  

c) Gunakkan  metode  memasak  panas  kering  untuk  kelompok  

oily  fish  dan  metode  panas  basah  untuk  ikan  berdaging  

putih  ( white fleshed  fish ) 

d) Jangan  memasak  ikan  berlebihan  ( suhu  tinggi  dan  waktu  

lama ) 

e) Sajikan  secepat mungkin.  

 

i.  Penyimpanan  dan Perubahan Kimia dan Fisika Ikan 

Selama penyimpan,  ikan akan mengalami hal-hal berikut :  

1) Perubahan glikogen menjadi  asam  laktat, namun karena ikan 

selalu bergerak maka asam laktat yang terbentuk sedikit, yang 

menyebabkan ikan lebih mudah rusak. 

2) Daging  ikan  mengandung  0,2 sampai  dengan  2%  senyawa  

nitrogen  (trimetylamin oxida). Setelah  mati, bakteri  memecah  

senyawa  tersebut  menjadi  trimetylamin  dan  senyawa  lainnya. 

Trimetylamin  merupakan  penyebab  bau  busuk  pada  ikan. 

3) Adanya  aktivitas  enzim  proteinase  dan  aktivitas  bakteri. 

 

Untuk  mempertahankan  kesegaran  ikan, maka ikan  harus disimpan 

di ruang penyimpanan.  Ketentuan penyimpanan ikan di ruang 

penyimpanan: 
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a) Jaga  kebersihan  tempat  penyimpanan  ikan. 

b) Bekukan  ikan  pada  suhu  -10 C, waktu pembentukan tidak 

boleh lebih dari 2 jam 

c) Bungkus ikan dengan plastik / pembungkus untuk mencegah 

ikan mengering. 

j.  Hasil Olah Ikan  Pembelajaran 

Beberapa hasil olah ikan diantaranya : 

a) Bandeng asap dan bandeng presto 

b) Abon ikan 

c) Ikan asin 

d) Terasi  

 

 Silakan Anda menyebutkan hasil olah ikan yang lainnya! 

 

 

 

 Mari lakukan kegiatan literasi tentang telur 

 

3.  Telur 

Telur merupakan saah satu bahan makanan yang sudah dikenal di 

masyarakat. Jenis telur beraneka macam, namun menjadi sumber protein 

yang penting bagi tubuh. Sebelum membahas lebih lanjut tentang telur, 

mari awali pembelajaran tentang “telur” dengan membaca kasus berikut! 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
mempelajari tentang “ikan”?!  Apa yang telah Anda peroleh setelah 

mempelajari tentang Ikan? Coba Lakukan refleksi sebelum 
melanjutkan ke literasi berikut ! 
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  Mari pelajari materi tentang “telur” untuk membantu Anda 

memecahkan masalah  diatas. 

 
a.  Pengertian Telur 

Telur adalah alat perkembangbiakan hewan kelompok unggas atau 

beberapa hewan lainnya. Telur yang akan dibahas pada 

pembelajaran ini adalah telur dari golongan unggas diantaranya 

adalah ayam, itik, bebek, puyuh, kalkun, yang berguna sebagai 

bahan makanan sumber protein, dan memiliki berbagai fungsi dalam 

pembuatan kue, roti dan pengolahan makanan. 

b.  Fungsi Telur 

Telur berfungsi sebagai: 

1) Bahan pengembang 

2) Penambah nilai gizi 

3) Bahan pengikat 

4) Bahan penutup 

5) Bahan pewarna kue 

6) Bahan pengemulsi 

7) Bahan pelembut 

8) Bahan Pengeras 

KASUS 
 

Seorang tukang masak yang baru bekerja di restoran mendapat 
Lembar Kerja untuk membuat menu “poach egg”.  Namun di ruang 
penyimpanan tidak ada telur yang fresh, sehingga  telur yang 
digunakan adalah telur yang sudah di disimpan 3 minggu di ruang 
penyimpanan. Pada saat pembuatan ternyata kuning telur dan 
putih telur sudah banyak yang tercampur, akibatnya mutu  “poach 
egg”.   Yang dibuat tidak sesuai dengan standar. 

 Mengapa terjadi hal tersebut? 

 Apa yang harus dilakukan? Berilah saran untuk memecahkan 
kasus tersebut! 

 Dapatkah Anda membantunya? Coba diskusikan dengan 
teman untuk memecahkan masalah diatas! 
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c.  Struktur Telur 

Secara skematis, struktur telur terdapat pada gambar berikut. 

 

Gambar 11. Struktur Telur 
 

d.  Komposisi Telur 

Komposisi telur terdiri dari: 

1) Kulit telur 

a) Beratnya 11% dari berat total telur 

b) Komponen kulit  terbuat dari CaCO3 (97%) 

c) Warna kulit sangat dipengaruhi oleh spesies ayam dan 

sangat sedikit oleh gizi makanan ayam 

d) Kulit telur berpori sehingga menyebabkan: 

e) Penguapan air dari dalam telur. 

f) Pengeluaran gas CO2. 

g) Masuknya bakteri dari luar kulit telur ke bagian dalam telur. 

2) Putih telur 

Putih telur memiliki 2 bagian yaitu bagian yang kental dan cair 

yang disebabkan oleh perbedaan jenis protein. 

Perbedaan protein juga menyebabkan perbedaan kemampuan 

daya kembang putih telur dan kuning telur. 

Putih telur  terdiri dari :  

a) Berat total (58%) 

b) Air (88%) 

c) Protein (11%) 

d) Lemak (trace) 

kuning telur kulit  telur 

selaput telur 

putih telur 
chalaza 
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e.  Jenis dan Sifat Protein Telur 

Telur memiliki jenis protein yang berbeda, yang menyebabkan 

perbedaan sifat dari jenis protein tersebut, seperti tertera pada table 

berikut.  Sifat-sifat protein telur menyebabkan  telur dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan.  Tabel berikut menginformasikan tentang 

jenis dan sifat protein putih telur yang berguna saat pembuatan kue, 

cake dan roti. 

 

NAMA 
PROTEIN 

JENIS 
PROTEIN 

KETERANGAN 

Ovalbumin 
Conalbumin 

Protein serat 
(tidak larut 
dalam air) 

≥ 70% putih telur 
Conalbumin berhubungan dengan 
penyerapan zat besi dalam 
pembuluh darah. 

Ovomucin Protein serat Bahan putih telur yang kental 
Tidak koagulasi oleh panas 

Lysozyme Protein 
bundar (larut 
dalam air) 

Bersifat bakterisida (semakin rendah 
pH semakin efektif) 
Jika kandungan lysozyme tinggi 
volume foam yang terbentuk rendah 

Avidin Protein 
bundar 

Mengikat biotin sehingga tidak dapat 
digunakan tubuh 
Tidak aktif oleh panas. 

Globulin Protein serat Jika kandungannya tinggi, maka  
busa yang terbentuk bermutu baik 

Gambar 12. Jenis-Jenis Protein Putih Telur 
 

Sedangkan protein kuning telur memiliki sifat-sifat berikut: 

1) Kemampuan membentuk foam rendah 

2) Komposisi terdiri dari : 

 Berat total 

(31%) 

 Air (49%) 

 Protein (18%) 

 Lemak (33%) 

3) Komponen protein kuning telur : 

 Lipovitelin 

 Lipovitelinin 

4) Kedua protein termasuk fosfoprotein dan merupakan komponen 

terbesar protein kuning telur.  Kedua protein mengandung ½ 

padatan dan ½ cairan 
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f.  Kemampuan Pembentuk Busa 

Kemampuan protein telur untuk membentuk busa sangat diperlukan 

khususnya untuk pembuatan kue dan roti, serta dalam pengolahan 

makanan.  Kemampuan telur membentuk busa dipengaruhi oleh hal-

hal berikut: 

1) Alat yang digunakan 

2) Suhu  : suhu terbaik adalah 21 -25 OC 

3) Lemak  :  jika ada lemak maka kemampuan membentuk busa 

rendah dan mengurangi volume busa yang terbentuk.  

4) Bagian telur yang digunakan akan mempengaruhi kemampuan 

membentuk busa, karena kemampuan membentuk busa dari 

putih telur berbeda dengan kuning telur.  Untuk menghasilkan 

kombinasi busa yang diharapkan,  sebaiknya putih dan kuning 

dikocok terpisah, karena protein kuning telur mengurangi 

kemampuan membentuk busa ( foaming) dari ovomucin dan 

lysozyme yang terdapat pada putih telur sehingga mengurangi 

volume cake. 

5) Garam dan asam akan  menghambat pembentukan busa, 

sehingga volume busa rendah.  Untuk menghindari hal tersebut, 

sangat dianjurkan untuk penambahan garam dan asam 

sebaiknya dilakukan setelah busa terbentuk.  Penambahan 

asam akan membuat busa stabil, karena terjadi kuagulasi protein. 

6) Gula  yang ditambahkan sebelum pengocokan akan 

memperpanjang waktu pengocokan, karena pengocokan awal 

akan melarutkan gula terlebih dahulu, baru pembentukan busa 

dilakukan.  Namun demikian penambahan gula akan menjadikan 

busa yang terbentuk lebih halus,  volume busa yang terbentuk 

lebih rendah jika dibandingkan tanpa tambahan gula. 

7) Air  akan  mengurangi stabilitas busa yang terbentuk, karena 

membuat adonan mencair. 

8) Kesegaran telur akan mempengaruhi busa yang terbentuk.  

Telur yang disimpan lama akan meningkatkan nilai pH telur dari 

7,6 menjadi 9,2; sehingga busa menurun. 

 

Untuk membantu Anda tentang konsep diatas, mari lakukan praktik 

berikut : 
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g.  Mutu Telur 

Mutu  telur adalah istilah yang mengacu pada standar  kualitas  telur 

yang dapat diterima oleh masyarakat.  Standar mutu telur dapat 

ditentukan dari mutu eksternal dan mutu internal.  Mutu eksternal 

difokuskan pada kebersihan kulit, tekstur dan bentuk telur, 

sedangkan mutu internal mengacu pada kondisi putih telur (albumen) 

kebersihan dan viskositas, ukuran sel udara, bentuk dan letak kuning 

telur serta kekuatan kuning telur. Mutu  interior telur dapat diketahui 

dengan menimbang bobot telur atau meneropong ruang udara (air 

cell) dan dapat juga dengan memecah telur untuk diperiksa kondisi 

kuning telur dan putih telur. 

Telur dikatakan bermutu tinggi jika memiliki kriteria telur segar antara 

lain yaitu: 

Lembar Kerja 2.3a Sifat-sifat Protein Telur 
 

Tujuan :  Mempelajari sifat-sifat protein telur 
Bahan dan Alat : 
1. Putih telur bagian yang kental dan putih telur bagian yang cair 
2. Waskom 
3. Mixer 
Cara : 
1. Lakukan pemisahan putih telur yang kental dan cair 
2. Siapkan masing-masing 25 ml putih telur yang kental dan 25 ml 

putih telur yang cair. 
3. Lakukan pengocokan putih telur yang kental sampai mencapai 

“peak” (busa yang terbentuk tidak mengalir/kaku). Catat 
kecepatan mixer dan waktu yang digunakan! 

4. Lakukan pengocokan dengan kecepatan dan waktu yang sama 
dengan putih telur yang kental (pada kegiatan no 3) untuk putih 
telur yang cair. 

5. Bandingkan hasil ke dua jenis putih telur yang kental dan cair 
(dari aspek kekakuan, besar pori pada busa, stabilitas dan 
volume busa yang terbentu).  

6. Buat laporannya! Presentasikan jika memungkinkan! 
 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
melakukan kegiatan tersebut?! 
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1) Kulit bersih atau tidak ada kotoran yang menempel, dan tekstur 

kulit sedikit kasar. 

2) Bentuk telur  oval, dan tedapat bagian lancip dan tumpul pada 

kedua ujungnya. 

3) Ukuran kantung udara kecil, semakin lama penyimpanan telur 

semakin besar kantung udara. 

4) Konsistensi kuning telur kental dan terbungkus selaput yang 

kokoh, letak kuning telur di tengah-tengah jika diteropong 

dengan sinar lilin (candle). 

5) Nilai  pH telur yaitu 7,6, semakin lama penyimpanan pH telur 

meningkat sampai mencapai 9,7. 

6) Memiliki bagian putih telur yang kental diantara putih telur yang 

cair. 

7) Memiliki  lapisan membran bagian luar dan dalam yang tidak 

melekat satu sama lain. 

8) Memiliki nilai Haugh Unit (HU)  99,00 atau 100, semakin lama 

penyimpanan semakin rendah nilai HU. 

h.  Penyimpanan Telur 

Penyimpanan telur dilakukan untuk mencegah terjadinya penguapan 

air dan masuknya mikroorganisme ke bagan dalam telur.  Beberapa 

cara penyimpanan telur diantaranya: 

1) Simpan telur dalam kemasannya, jauhkan dari bahan makanan 

yang berbau tajam, karena telur dapat menyerap bau yang tajam 

dari makanan di sekelilingnya.. 

2) Simpan telur pada suhu  optimum  yaitu 12 -15°C dengan 

kelembaban 70-80 %, sedangkan Kington dan Ceserani (1985) 

menyatakaan bahwa telur harus disimpan dalam refrigerator 

pada suhu ideal 0 – 5 °C. 

3) Jangan mencuci telur yang akan disimpan, karena bakteri dari 

kulit telur dapat memasuki bagian dalam telur melalui pori-pori 

kulit telur. 

4) Letakkan telur pada posisi yang lancip di bagian bawah dan yang 

tumpul (yang ada kantong udaranya) di bagian atas.  Jangan 

membolak-balik telur selama penyimpanan. 



 

Kompetensi Profesional - Pengetahuan Bahan Makanan |   67 

 

5) Untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan telur 

selama penyimpanan, lakukan kegiatan praktik berikut! 

i.  Perubahan Telur selama Penyimpanan 

Selama proses penyimpanan, telur dapat mengalami beberapa 

perubahan yang dapat menurunkan kesegaran atau mutu telur 

diantaranya: 

1) Penurunan berat telur, yang disebabkan oleh penguapan air dan 

sebagian kecil oleh keluarnya CO2, NH3, N2 dan kadang-

kadang H2S. 

2) Meningkatnya diameter atau volume kantung udara, akibat 

adanya penguapan air. Kantung udara terbentuk diantara 

membran kulit luar dan membran kulit dalam.  

3) Pergeseran posisi kuning telur ke pinggir 

4) Menurunnya kekentalan putih telur karena peningkatan nilai pH 

akibat keluarnya gas CaCO3 sebagai buffer. 

5) Pecahnya kuning telur yang disebabkan oleh pecahnya 

membran vitelin karena penurunan elastisitasnya dan penurunan 

kekentalan putih telur. 

6) Penurunan grafik telur yang mengakibatkan telur akan melayang 

dalam air, yang disebabkan oleh peningkatan ukuran kantung 

udara. 

7) Penurunan nilai Haugh Unit (HU) 

8) Perubahan bau, aroma dan rasa. 

9) Peningkatan jumlah putih telur, karena pergeseran air dari 

albumin ke kuning telur. 

j.  Pemilihan Telur 

Untuk memilih telur, beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1) Jenis menu yang akan dibuat 

2) Mutu telur sangat berpengaruh terhadap hasil dari jenis menu 

yang akan dibuat.  Telur dengan kualitas terbaik (grade AA) 

sangat diperlukan untuk telur yang digoreng (mata sapi) atau 

“poached egg”.  Untuk menu seperti “scrambleg egg, muffin dan 

pie mutu telur tidak terlalu berpengaruh. 

3) Memiliki  berat yang standar 60 – 70 gr / butir telur 

4) Memiliki kualitas telur segar. 
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  Mari lanjutkan pembelajaran berikutnya tentang Susu 

 

4.  Susu 

Susu  merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digunakan 

baik di bidang jasa boga maupun patiseri. Namun sebelum membaca 

literasi tentang “Susu” mari amati gambar-gambar berikut. 

           

Gambar 13. Susu dan Hasil Olahannya 
 

Lembar Kerja 2.3b.   

Perbedaan Telur Segar dan Telur yang sudah Disimpan 

 
Tujuan : Mempelajari perbedaan telur segar dan telur yang 

disimpan lama 
 
Bahan dan Alat 
1. Telur segar dan telur yang sudah disimpan (misalnya 2 minggu) 
2. Piring   datar  
3. pH indikator 
 
Cara 
1. amati  2 butir telur yang berbeda mutu ( yang segar dan sudah 

disimpan), catat. 
2. Timbang berat kedua telur.  Catat. 
3. Rendam kedua  telur dalam air, catat yang terjadi. 
4. Pecahkan ke dua telur, letakkan pada piring datar, amati 

kekentalan kuning dan putih telur, letak kuning telur, dan tanda-
tanda lain yang tampak.  Catat! 

5. Ukur nilai pH dari kedua telur dengan menggunakan pH 
indikaator, Catat! 

6. Bandingkan , buat kesimpulan dan laporkan! 

http://www.bing.com/images/search?q=komponen+susu&view=detailv2&&id=FC2E94BCB01B1A5DD6DA0F6B6D5380AE61BB0E34&selectedIndex=244&ccid=tN/m5HUl&simid=608044941923061381&thid=OIP.Mb4dfe6e475258d46320ec912f7602927o0
http://www.bing.com/images/search?q=komponen+susu&view=detailv2&&id=5B67B35332A9BA3335CB31C97383DC2992DEAF4E&selectedIndex=10&ccid=0p1jS/l8&simid=608056267738186220&thid=OIP.Md29d634bf97c88b8d403967ff6821d69o0
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 Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, 

buatlah pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait gambar 

tersebut!   

 

 Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan 

menggunakan berbagai  literatur salah satunya dapat menggunakan 

uraian materi berikut tentang “susu”. 

 
a.  Pengertian Susu 

Susu merupakan cairan bergizi berbentuk emulsi, berwarna putih 

yang di hasilkan oleh kelenjar susu mamalia betina, dan merupakan 

sumber gizi utama  bagi bayi yang tidak memperoleh Air Susu Ibu 

(ASI). Sebelum dapat mencerna makanan padat, beberapa 

pengertian lain yang dikemukakan tentang susu antara lain: 

1) Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya, 

yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai  bahan 

makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-

komponennya atau ditambah bahan-bahan lain (Legowo, 2002; 

Saleh, 2004).  

2) Susu adalah hasil sekresi kelenjar susu dari sapi atau ternak lain 

yang sedang laktasi, yang diperoleh dari pemerahan secara 

sempurna (tidak termasuk kolostrum), tanpa penambahan atau 

pengurangan suatu komponen (Suardana dan Swacita, 2009). 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

susu adalah: 

1) Hasil sekresi kelenjar susu dari sapi atau ternak lain yang sedang 

laktasi, dan diternak untuk diambil susunya. 

2) Merupakan emulsi lemak dalam air 

3) Diperoleh melalui proses pemerahan 

4) Tanpa tambahan atau pengurangan bahan lain. 

5) Digunakan sebagai bahan makanan, aman dan sehat jika 

dikonsumsi. 
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Saat ini susu tidak hanya dihasilkan oleh hewan ternak, tetapi 

dihasilkan dari sumber nabati yaitu kacang kedele, sehingga disebut 

dengan susu kedelai. 

b.  Fungsi Susu 

Susu dapat digunakan untuk: 

1) Penambah cairan karena 87% susu merupakan cairan. 

2) Penambah nilai gizi. 

3) Meningkatkan kelezatan, karena kandungan lemaknya.  

4) Bahan pelarut. 

5) Bahan makanan pokok untuk bayi yang tidak memperoleh air 

susu ibu (ASI) 

6) Bahan utama untuk pembuatan keju, mentega, shortening dan 

lain-lain 

c.  Komponen Susu 

Susu mengandung berbagai macam komponen diantaranya air, 

lemak, protein, laktosa, vitamin, mineral, enzim, dan lainnya. 

Kandungan komponen setiap susu berbeda-beda.  Seluruh 

komponen bercampur menjadi satu dalam ukuran mikron hingga 

membentuk suspensi berwarna putih kekuningan. Warna putih pada 

susu disebabkan oleh adanya protein susu yang dinamakan kasein 

dan warna kekuningan akibat adanya lemak.  

Komponen susu mempengaruhi kualitas dan kuantitas susu yang 

dihasilkan.  Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

susu yang dihasilkan antara lain: 

1) pakan ternak yang diberikan 

2) status fisiologis ternak saat dilakukan pemerahan 

3) kondisi lingkungan 

4) spesies ternak.  

Jumlah susu yang dihasilkan dari  ternak sapi lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kambing; tetapi kualitas susu kambing lebih 

tinggi dibandingkan susu sapi. (Hermawan Setyo, 2014). Jumlah 

susu yang dihasilkan ternak selain dipengaruhi oleh jenis ternak, juga 

dipengaruhi oleh spesies ternak.   Sapi bangsa Frisian Holstein 

menghasilkan jumlah  susu yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
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susu yang dihasilkan dari sapi bangsa Jersey; tetapi kualitas  sapi 

Jersey lebih tinggi daripada Frisian Holstein. Rata-rata nilai 

persentase komponen susu tiap ternak terdapat pada tabel berikut. 

  

Sumber Susu 

Prosentase Kandungan 

Lemak Protein Laktosa Abu 
Total 

Padatan 

ASI 4,6 1,5 6,8 0,2 13,1 

Sapi Eropa 4,2 3,2 4,6 0,7 12,7 

Sapi Asia 4,7 3,2 4,7 0,7 13,3 

Kerbau 7,8 3,8 4,9 0,8 17,3 

Kambing 4,5 3,2 4,4 0,8 12,9 

Domba 7,6 4,6 4,8 0,9 17,9 

Kuda 1,6 2,5 6,2 0,4 10,7 

Keledai 1,5 2,0 7,4 0,5 11,4 

Unta 4,0 2,7 5,4 0,7 12,8 

Tabel 5. Perbedaan Komponen Susu 
Sumber: Hermawan Setyo, 2014 

 
Berdasarkan table diatas, maka total komponen tertinggi terdapat 

pada domba, lalu diikuti oleh kerbau. Literatur lain menyatakan 

bahwa komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. 

Kandungan protein susu berkisar antara 3-5 % sedangkan 

kandungan lemak berkisar antara 3–8%. Kandungan energi adalah 

65 kkal, dan pH susu adalah 6,7. Komposisi air susu rata-rata adalah 

sebagai berikut : Air (87,90%); Kasein (2,70%); Lemak (3,45%); 

Bahan kering (12,10%); Albumin(0,50%); Protein (3,20%); Bahan 

Kering Laktosa (4,60%); Vitamin, enzim, gas (0,85 %). 

 

 Kembangkan berpikir kritis dan kreatif Anda dengan 

menjawab atau mendiskusikan pertanyaan berikut.  

1. Mengapa komponen terpenting susu adalah lemak dan protein ? 

beri alasannya! 

2. Jelaskan hubungan antara kandungan lemak dan protein terhadap 

daya simpan susu 
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d.  Kualitas Susu 

Kualitas susu dapat diketahui dari 3 hal, yaitu:sifat fisik, sifat kimia 

dan kandungan mikroorganisme. 

1) Sifat fisik susu, meliputi antara lain warna, bau, rasa, berat 

jenis, viskositas, pH dan titik beku.  

a) Warna Susu  

Warna air susu dapat berubah dari satu warna kewarna 

yang lain, tergantung  

dari species ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat 

dan bahan  pembentuk warna. Warna air susu berkisar dari 

putih kebiruan hingga kuning keemasan. Warna putih dari 

susu merupakan hasil dispersi dari refleksi cahaya oleh 

globula lemak dan partikel koloidal dari casein dan calsium 

phosphat. Warna kuning disebabkan oleh  lemak dan 

caroten yang dapat larut. Bila lemak dikeluarkan dari susu 

maka susu akan menunjukkan warna kebiruan.  

b) Rasa dan Bau  (Flavour) Susu  

Susu segar memiliki rasa sedikit manis karena mengandung 

laktosa, sedangkan rasa asin disebabkan senyawa klorida.  

Susu segar memiliki bau (aroma) khas, yang  disebabkan 

oleh  beberapa senyawa yang mempunyai aroma spesifik 

dan sebagian bersifat volatil. Karena bau khas susu 

disebabkan oleh senyawa volatil, maka beberapa jam 

setelah pemerahan atau setelah penyimpanan, bau khas 

susu banyak berkurang. Bau segar air susu mudah berubah 

menjadi kurang/tidak segar karena   lemak susu menyerap 

bau disekitarnya. Disamping lemak, bau air susu 

dipengaruhi oleh  bahan pakan ternak sapi.  

c) Massa Jenis  

Air susu mempunyai massa jenis yang lebih besar daripada 

air, yaitu  antara 1.027 - 1.035 dengan rata-rata 1.031. Akan 

tetapi menurut codex susu, massa jenis air susu adalah 

1.028.  Massa  jenis harus ditetapkan 3 jam setelah air susu 

diperah, jika ditetapkan kurang dari 3 jam maka akan 

menunjukkan angka yang lebih kecil.  
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d) Kekentalan Susu (Viskositas)  

Viskositas air susu lebih tinggi daripada air. Viskositas air 

susu biasanya berkisar 1,5 -  2,0 cP. Pada suhu 20°C 

viskositas whey 1,2 cP, viskositas susu skim 1,5 cP dan 

susu segar 2,0 cP. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kekentalan air susu aantara lain bahan padat, lemak, dan 

suhu.  

e) Titik Beku dan Titik Cair Susu  

Titik beku air susu berdasarkan  codex air susu adalah 

adalah  – 0.5000 C.   Namun karena kondisi di Indonesia 

berbeda dengan negara yang memiliki 4 musim, maka  

untuk Indonesia titik beku susu menjadi – 0.5200 C. Titik 

beku dapat digunakan untuk pengujian susu, karena bila 

susu dipalsukan dengan tambahan air, maka titik beku susu 

yang dicampur air akan lebih besar dan titik didihnya lebih 

kecil dari air. Titik didih susu murni adalah  100,16°C. 

2) Sifat kimua susu, meliputi antara lain keasaman dan pH 

susu. 

Sifat kimiawi susu sangat erat hubungannya dengan komposisi 

kimiawi susu. Secara umum bila komposisi kimiawi susu dalam 

kisaran normal, maka sifat kimiawi susu juga dinyatakan normal 

atau baik. Salah satu sifat kimiawi susu adalah keasaman dan 

pH susu. Susu segar mempunyai sifat ampoter,  artinya dapat 

bersifat asam dan basa sekaligus. Jika diberi kertas lakmus biru, 

maka warnanya akan menjadi merah, sebaliknya jika diberi 

kertas lakmus merah warnanya akan berubah menjadi biru. Nilai 

pH air susu segar terletak antara 6.5 -  6.7, atau mendekati 

normal. Kandungan asam susu antara 0,10 – 0,26 %.   

Komposisi asam terbesar dalam susu berasal dari asam laktat, 

ditambah beberapa senyawa lain yang  bersifat asam seperti 

senyawa-senyawa pospat komplek, asam sitrat, asam-asam 

amino dan karbondioksida yang larut dalam susu. Bila nilai pH 

air susu lebih tinggi dari 6,7  berarti hewan  terkena mastitis dan 

bila pH  dibawah 6,5 akan meningkatkan aktifitas bakteri 

sehingga laktosa akan berubah menjadi asam laktat;  yang 

menyebabkan susu menggumpal. 



 

74   |   Kompetensi Pofesional - Pengetahuan Bahan Makanan 

 

3) Kandungan mikroorganisme pada susu 

Susu bersifat steril, namun pada saat keluar dari puting susu 

hewan, susu tercemar oleh berbagai macam kontaminan 

sehingga berpengaruh pada sifat fisik.   Susu segar hanya 

mengandung jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung spora 

mikroorganisme pathogen, bersih yaitu tidak mengandung debu 

atau kotoran lainnya,  mempunyai cita rasa dan bau (flavour) 

segar. 

e.  Jenis-Jenis Susu 

Susu dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan zat gizi dan dan 

cara pemrosesannya. Jenis-jenis susu yang ada di pasaran antara 

lain: 

1) Susu Full Krim, merupakan susu tanpa pengurangan atau 

tambahan zat-zat lain, biasanya kandungan lemaknya 4%.  Susu 

ini ada dalam bentuk cair (susu segar), maupun dalam bentuk 

bubuk, biasanya difortifikasi dengan vitamin A dan D. 

2) Full cream adalah susu yang mengandung 26% lemak, biasanya 

difortifikasi dengan  vitamin A dan vitamin D. 

3) Low fat adalah susu rendah lemak, karena kandungan lemaknya 

hanya setengah dari susu full cream. 

4) Skim adalah susu yang kandungan lemaknya lebih sedikit dari 

susu low  fat, kurang dari 1%. 

5) Susu evaporasi. yaitu susu yang telah diuapkan sebagian airnya 

sehingga menjadi kental. Mirip dengan susu kental manis, tetepi 

susu jenis ini rasanya tawar. 

6) Susu pasteurisasi adalah susu yang telah melalui proses 

pasteurisasi (dipanaskan) 65 °C sampai 80 °C selama 15 detik 

untuk membunuh bakteri patogen yang dapat menyebabkan 

penyakit. 

7) Flavoured milk yaitu susu full cream atau low fat yang 

ditaambahkan variasi rasa.  Susu ini dapat berasal dari susu full 

cream atau low fat. Misalnya susu coklat, strawberry, pisang, dan 

rasa lainnya. Umumnya memiliki kandungan gula yang lebih 

banyak. 
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8) Calcium enriched adalah susu yang ditambah dengan 

kandungan kalsium dan dikurangi kandungan lemaknya. 

9) UHT  singkatan dari Ultra-High Temperature-Treated, yaitu susu 

yang di sterilisasi dengan menggunakan suhu tinggi (140 °C) 

selama 2 detik yang kemudian langsung dimasukkan dalam 

karton kedap udara.  Susu ini dapat disimpan untuk waktu yang 

lama. 

10) Susu Conjugated Linoleic Acid (CLA). Susu yang digunakan oleh 

orang yang ingin merampingkan tubuh, karena dapat 

mempercepat pembakaran lemak dan membantu pembentukan 

otot tubuh.  

11) Susu Full Krim, merupakan susu tanpa pengurangan atau 

tambahan zat-zat lain. Susu ini ada dalam bentuk cair (susu 

segar), maupun dalam bentuk bubuk 

12) Susu skim, merupakan susu yang telah dibuang kandungan 

lemaknya sampai 0,15 persen  atau kurang dari 8,8 persen 

dalam bentuk susu bubuk;  sehingga hampir tidak mengandung  

lemak pelarut vitamin. 

13) Reduced fat milk, adalah susu yang sama dengan susu skim, 

tetapi masih mengandung lemak sebagai pelarut vitamin. 

14) Susu yang dimodifikasi (Modified milk), yaitu susu yang telah 

dihilangkan lemaknya, tetapi ditambahkan protein dan 

kalsiumnya. 

15) Susu yang diberi Flavour (Flavoured Milk), merupakan susu yang 

ditambahkan  falvour untuk meningkatkan daya terima. 

16) Susu yang dikentalkan/dikonsentrasikan (Concentrated Milks), 

yaitu susu yang dihilangkan sebagian airnya, sehingga lebih 

tahan lama.  Jenis ini terdiri dari 2 macam yaitu : 

a) Susu yang Diuapkan (Evaporated Milks ), susu yang 

diuapkan airnya sampai 40 persen dari kondisi normal. 

b) Susu Kental Manis (Sweetened Condensed Milks), susu 

yang sama dengan evaporated milks tetapi ditambahkan 40 

persen gula untuk meningkatkan masa simpan. 
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f.  Kontaminasi Susu 

Kontaminasi pada susu akan menurunkan kualitas susu, sehingga 

mempengaruhi keamanan susu untuk dikonsumsi. Kontaminasi susu 

dapat berasal dari kulit hewan, tangan pemerah, udara, dan 

peralatan pemerahan. Kontaminasi akan menyebabkan 

pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Bakteri patogen 

akan menghasilkan toksin yang dapat mengakibatkan keracunan 

makanan bagi yang mengkonsumsinya. Kontaminasi pada susu 

dapat diketahui dari adanya perubahan kualitas susu secara fisik, 

yang dapat diketahui melalui uji organoleptik. Uji organoleptik 

merupakan pengujian kualitas susu melalui panca indra untuk 

mendeteksi perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada susu.  

Perubahan-perubahan terjadi pada beberapa aspek berikut : 

1) Warna 

Perubahan warna merupakan hal pertama yang dapat diamati 

bila terjadi kontaminasi susu. Perubahan warna yang terjadi 

diantaranya: 

a) Kemerah-merahan karena adanya darah yang tercampur 

dengan susu, akibat  adanya infeksi di dalam kelenjar susu 

sapi. Selama proses melawan infeksi, darah yang berasal 

dari luka yang tidak tertutup  akan terlarut dalam susu serta 

keluar saat pemerahan. 

b) Warna susu lebih pucat, mengindikasikan adanya 

penambahan air yang dimasukkan ke dalam susu yang 

bertujuan untuk  meningkatkan volume susu.  Semakin 

encer susu maka warna susu akan semakin pucat. 

c) Warna susu keruh mengindikasikan  adanya kontaminasi 

dari material debu atau kotoran. 

2) Bau 

Bau pada susu dapat berupa: 

a) Bau basi dan masam, yang disebabkan oleh bakteri 

pembentuk asam laktat, yang merusak protein susu dan 

menghasilkan gas serta asam. 
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b) Berbau khas ternak, yang disekresikan oleh kelenjar tertentu 

dari kulit ternak; dan akan diserap oleh lemak susu. Bau 

khas ternak kambing dan domba lebih tinggi dibanding 

ternak sapi . 

c) Berbau rokok, yang mengindikasi proses pemerahan tidak 

steril karena pemerah melakukan pemerahan susu sambil 

merokok.  Lemak susu sangat sensitif terhadap bau  dan 

mudah menyerap bau asap rokok. 

d) Berbau khas pakan, berkaitan dengan kandungan tertentu 

dalam pakan yang berdampak terhadap sintesa susu 

sehingga bau khas pakan ikut bercampur di dalam susu. 

e) Berbau obat-obatan, yang terjadi karena ternak yang 

diperah sedang dalam masa pengobatan terutama 

penggunaan antibiotik, deterjen dan desinfektan yang 

digunakan dalam sanitasi peralatan. 

3) Rasa 

Perubahan rasa pada susu sangat erat kaitannya dengan 

perubahan bau, diantaranya : 

a) Rasa masam pada susu diakibatkan oleh adanya asam 

laktat yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk.  

b) Rasa manis pada susu terjadi karena tindakan kecurangan 

dengan penambahan gula untuk meningkatkan padatan 

susu. 

c) Rasa pakan berkaitan dengan sintesis susu karena 

kandungan tertentu dalam pakan sehingga berpengaruh 

terhadap rasa dan bau. 

d) Rasa agak pahit dalam susu merupakan indikasi dari 

adanya  kontaminasi bakteri patogen yang menghasilkan 

toksin. 

e) Rasa obat-obatan terjadi karena ternak dalam masa 

pengobatan dengan antibitik,  atau berasal dari deterjen dan 

desinfektan yang digunakan untuk sanitasi alat pemerah. 
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4) Koagulasi/Penggumpalan Susu 

Penggunmpalan pada susu terjadi  akibat denaturasi protein 

susu; yang disebabkan oleh perubahan kimia.   Denaturasi 

terjadi karena nilai pH  susu turun yang diakibatkan oleh asam 

laktat yang dihasilkan oleh  bakteri. Semakin banyak bakteri 

pada susu, akan semakin banyak asam laktat terbentuk, 

sehingga protein susu akan menggumpal, dan menimbulkan bau 

asam pada susu.  

g.  Pengolahan Susu 

Pengolahan susu bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan  

memperluas distribusi atau pemasaran susu.  Beberapa teknik 

pengolahan susu antara lain: 

1) Pasterisasi 

Adalah cara pengawetan susu dengam menggunakan panas 

pada suhu 63 - 65 oC  selama 30 menit atau 71 oC selama 15 

detik  (dikenal dengan istilah High Temperature Short Time – 

HTST).  Setelah proses pasteurisasi selesai, sesegera mungkin 

susu didinginkan  pada suhu di bawah  10 oC. Proses sterilisasi 

hanya  mematikan mikroorganisme pathogen dan mengurangi 

sejumlah mikroorganisme lainnya. 

2) Sterilisasi 

Sterilisasi adalah teknik pengolahan susu dengan menggunakan 

suhu diatas titik didih, untuk  mematikan seluruh mikroorganisme.  

Sterilisasi dilakukan memanaskan susu dengan menggunakan 

suhu 104 - 110 oC selama 30 - 40 menit.  

3) Ultra Heat Treatment (UHT)  

Pemanasan susu dengan menggunakan suhu 135 - 150 oC 

selama 2 – 3 detik.  UHT dapat menginaktifkan semua bakteri 

dan enzym dalam susu, tetapi tidak merusak protein , vitamin 

dan warna susu.   

4) Homogenisasi 

Suatu perlakuan yang dilakukan pada susu untuk 

menyeragamkan globul lemak pada susu.  Proses terdiri dari 

cara memanaskan susu pada suhu kira-kira 60 oC selanjutnya 
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susu dimasukkan dalam suatu  tabung kecil dengan tekanan 

tinggi yang mengakibatkan butiran lemak terpecah menjadi 

butiran kecil.  Butiran kecil lemak akan terdispersi dalam susu 

dan tidak akan mengapung di atas permukaan susu.  

h.  Penyimpanan Susu 

Penyimpanan susu tergantung pada jenis susu.  Susu segar dan 

susu evaporasi harus disimpan refrigerator  dengan waktu simpan 

tidak lebih dari 5 hari.  Sedangkan susu yang disterilisasi, susu bubuk, 

dan susu kental manis, dapat disimpan pada suhu ruang dengan 

waktu penyimpanan lebih dari 6 bulan, tergantung pada jenis 

susunya. 

 

 

 
i.  Pemilihan Susu 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih susu, untuk 

melengkapi gizi anak antara lain: 

1) Produk harus memiliki standar FDA 

2) Dapat diterima oleh sistem tubuh anak atau tidak menimbulkan 

gangguan pada anak saat dikonsumsi 

3) Rasa enak dan dapat diterima oleh anak 

4) Harga dan merek  

5) Ada atau tidaknya fortifikasi pada susu seperti vitamin tertentu 

dan probiotik 

 

Lembar Kerja 2.4.a. Identifikasi Jenis-jenis Susu 

 
Tujuan : Mempelajari karakteristik dari berbagai jenis susu. 
 
Bahan dan Alat : 
1. Susu dari berbagai jenis dan wujud 
2. Wadah 
 
Cara : 
1. Siapkan beberapa jenis susu ! 
2. Lakukan uji organoleptik, meliputi wara, rasa, bau, tekstur.  

Bandingkan hasilnya. Buat kesimpulan ! 
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j.  Hasil Olah Susu 

1) Cream 

Cream adalah susu yang diperkaya oleh lemak.  Cream dibuat 

secara komersial dengan cara pemisahan cream dari susu 

dengan menggunakan alat pemisah (separator), dengan 

langkah-langkah: 

a) Susu dipanaskan pada suhu 32 – 49 oC 

b) Susu diputar dengan menggunakan alat sentrifugal 

sehingga memisahkan susu dan cream 

c) Cream dan skim milk dialirkan pada  pipa terpisah yang 

menggunakan katup, selanjutnya  kandungan lemak cream 

disesuaikan dengan jenis cream yang akan dibuat. 

 

Di industri modern, cream dibuat dengan mempercepat proses 

pemisahan menggunakan gaya sentrifugal, karena itu cream 

yang ringan (light cream) akan terpisah dari cream yang berat 

(heavier cream).  

a) Nilai Gizi 

 Kandungan protein cream tergantung pada jenis cream, 

light cream (3%) mengandung lebih banyak protein 

daripada rich cream (1.7%). 

 Kandunngan lemak cream tergantung pada jenis cream. 

Biasanya merupakan lemak jenuh. 

 Kandungan karbohidrat dalam bentuk gula laktosa 

 Vitamin A dihasilkan dalam bentuk retinol dan karotin, 

kandungan lemak yang lebih tinggi mengandung lebih 

banyak jumlah vitamin A.  Kandungan vitamin D lebih 

banyak pada rich cream daripada light cream.  Vitamin 

B kompleks terdapat hanya terdapat dalam jumlah kecil, 

sedangkan  vitamin C terdapat dalam jumlah yang 

sangat kecil (tidak berarti). 

 Cream mengandung mineral kalsium walaupun jumlah 

yang dihasilkan lebih kecil daripada dalam susu. 
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 Jumlah air tergantung dari jenis cream. Extra light 

cream mengandung kira-kira 79% air  sedangkan  pada 

rich cream 47%. 

b) Jenis-jenis Cream 

Berdasarkan pada proses pengolahannya cream dibedakan 

atas : 

 Natural cream (cream alami) yaitu cream yang tidak di 

proses.  Jenis cream alami antara lain: 

1. Rich cream : kandungan lemak minimumnya 48% 

2. Cream : kandungan lemak minimumnya 35% 

3. Reduced cream : kandungan lemak minimumnya 

25% 

4. Light cream : kandungan lemak minimumnya 18% 

5. Extra light cream : kandungan lemak minimumnya 

12% 

 Cream yang diproses, dibedakan atas: 

1. Thickened cream (crean yang dikentalkan) yaitu  

cream yang ditambahkan bahan pengental).  

Thickened cream dibuat dengan menambahkan 

bahan pengental yaitu 1% gelatine, alginate, rennin 

atau yang lainnya dalam 35% cream.  Cream jenis 

ini akan menjadi whipped lebih mudah tanpa 

mengental atau menggumpal dan terpisah.  

2. Scalded cream yaitu cream yang dihasilkan dengan 

memanaskan susu atau cream sampai di bawah 

titik didih, kemudian didinginkan. Suhu yang baik 

yaitu sampai 82C selama 30 menit, lalu 

didinginkan sampai 4C. Pemanasan  

mengakibatkan sebagian dari proteinnya 

mengalami koagulasi dan memberikan rasa dan 

aroma yang khas. Konsistensi Scalded cream  

kental, yang disebabkan oleh kandungan  lemak 

susu Scalded cream  sangat  tinggi yaitu sekitar 
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48%. Scalded cream dijual  dengan nama 

Devonshire cream atau sebagai clotted cream. 

3. Cultured cream  yaitu cream yang dibuat dengan 

cara tradisional, yaitu cream disaring, lalu dibiarkan 

pada suhu kamar,   yang menyebabkan bakteri 

alami dalam cream menghasilkan asam dengan 

mengubah laktosa menjadi asam lakta.  Cultured 

cream  yang sudah asam selanjutnya  

dipasteurisasi.  Cultured cream terbentuk pada 

suhu 20C selama 12-14 jam. Laktosa berubah 

menjadi asam laktik dan mengakibatkan cream 

memiliki rasa asam yang ringan dan konsistensinya 

kental.   

4. Sour cream dapat disimpan 7-10  di dalam 

refrigerator.   Sour cream dapat digunakan untuk: 

 Mengganti hampir seluruh jenis fresh cream. 

 Menambah rasa, aroma dan konsistensi 

khusus pada makanan manis dan sedap-

sedapan.   Sour creamdapat ditambahkan 

secara perlahan-lahan pada makanan panas 

dan tidak boleh dididihkan. 

 Garnish/hiasan makanan. 

5. Canned Cream (cream kaleng) yaitu reduced 

cream dimasukkan dalam kaleng lalu disterilisasi.  

Panas pada saat sterilisasi mengakibatkan protein 

terkoagulasi sehingga produk menjadi kental. 

6. UHT Cream adalah cream yang proses 

pembuatannya  sama dengan pembuatan susu 

UHT  sehingga memiliki waktu simpan yang lama. 

7. Pressure Pack (Aerosol) Cream yaitu cream yang 

dibuat dari reduced cream yang dikemas dalam 

kemasan hampa udara menggunakan gas yang 

tidak berbahaya. Ketika kutup kemasan terlepas, 

cream menjadi whipped, dan gas keluar.  
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c) Pembelian dan Penyimpanan 

Pembelian dan penyimpanan cream memperhatikan hal-hal 

berikut : 

 Periksa tanggal kadaluarsanya. 

 Natural cream dan sour cream bertahan selama 1-10 

hari di dalam refrigerator,  dapat bertahan lebih lama.  

Canned reduced cream dapat disimpan selama sebulan 

dalam kondisi kaleng masih tertutup. Apabila  tutupnya 

dibuka, cream akan rusak dan harus diperlakukan 

seperti natural cream.  Oleh karena itu waktu 

pembeliaan harus diperhitungkan dengan waktu 

penggunaan. 

 UHT cream dapat bertahan lama pada tempat tertutup. 

Tetapi sekali dibuka harus diperlakukan sama seperti 

natural cream. 

 Cream sangat baik untuk dibekukan. Cream yang 

dipasteurisasi dengan lemak lebih dari 40% dapat 

dibekukan sampai 3 bulan. 

d) Penggunaan Cream 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan cream 

antara lain: 

 Whipping 

Cream yang dikocok akan menghasilkan gelembung 

udara (whipped cream). Proses whipped dari cream 

diawali dengan pembentukan gelembung udara 

dikelilingi oleh selaput/lapisan mengandung air yang 

berisi tetesan lemak. Selaput/lapisan yang terbentuk 

distabilkan oleh protein yang terikat dengan lemak, 

sehingga protein berfungsi sebagai pengikat udara dan 

lemak.   

Pengocokan akan memecah  gelembung udara menjadi 

lebih kecil dan lebih banyak, dan  lemaknya cenderung 

bergumpal bersama dan menjadi lebih kaku/keras.  

Perpaduan antara penyerapan protein dan lemak agak 
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padat menstabilkan dan memperkuat dinding 

gelembung-gelembung tersebut sehingga mencegah 

dari keruntuhan/kehancuran.  Hasil pengocokan cream 

tersebut dapat kita amati berbentuk buih yang halus dan 

lembut.   

Mutu whipping dipengaruhi oleh: 

1. Kandungan lemak 

Cream yang paling baik untuk whipping 

mengandung 30-35% lemak susu. Dibawah 30 % 

whipped cream akan menurun volumenya. Jika 

kandungan lemak lebih dari 35%, waktu yang 

diperlukan untuk  menjadi whipped cream 

berkurang, namun kekuatan dan mutu whipped 

cream meningkat. 

2. Waktu 

Semua cream kental memerlukan waktu dan 

meningkatkan konsistensi whippingnya berbeda-

beda. 

3. Suhu 

Suhu rendah akan meningkatkan kekentalan cream 

dan suhu terbaik adalah ≤ 7C. Pada suhu tersebut 

lemak susu menjadi keras dan membantu menjaga 

kestabilan foam/busa yang terbentuk. Pada suhu 

yang lebih rendah  (-18C sampai -20C) cream 

dengan cepat akan membeku, menyebabkan sulit 

untuk memperoleh whipped cream yang bermutu 

baik. Apabila cream dipanaskan setelah menjadi 

whipped cream, lemaknya akan meleleh dan 

busanya rusak. UHT cream harus didinginkan 

terlebih dahulu sebelum dibuat whipped cream. 

4. Pasteurisasi dan Homogenisasi 

Pasteurisasi sedikit berpengaruh pada mutu 

whipping cream. Homogenisasi menyebabkan 

kerusakan, karena prosesnya menghasilkan lebih 

banyak partikel lemak, pada daerah permukaan.  
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Kondisi tersebut menyebabkan cream memerlukan 

lebih banyak protein untuk memberikan kestabilan. 

Jika  protein yang tersedia kurang dapat memenuhi 

tuntutan tersebut, maka gelembung pada 

permukaan cream  menjadi tidak stabil dan tidak 

akan menjadi whipped cream sesuai dengan 

standar. UHT cream biasanya dihomogenisasi 

untuk mencegah pemisahan selama 

penyimpanannya. Untuk mendapatkan whipped 

cream yang baik, maka UHT cream menggunakan 

tekanan homogenisasi  yang rendah; dan agar 

mudah membentuk  whipped cream , maka  UHT 

cream  perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum di 

whipped.  

5. Asam 

Jika pada cream ada sedikit  asam, tidak 

berpengaruh pada mutu whipping. Namun jika 

jumlah asam cukup banyak, maka akan cream 

akan memiliki rasa asam dan dapat mengurangi 

kekentalan cream. Akibatnya  terjadi  penurunan 

volume dari whipped cream. 

6. Gula 

Saat gula ditambahkan pada cream, volume dan 

kekakuan whipped cream menurun dan waktu yang 

dibutuhkan untuk whipping lebih lama. Gula 

menghentikan protein dari denaturasi dan 

menurunkan kekakuan dan kestabilan cream.  Gula 

dan bahan perasa/aroma harus selalu ditambahkan 

setelah cream menjadi whipped cream. 

Penambahan bahan penstabil (stabilisers) 

Penambahan gelatine, alginate ataupun rennet 

dalam cream ataupun campuran cream 

meningkatkan kekentalan cream dan 

waktu/kecepatan menjadi whipped cream serta 

menjaga stabilitas whipped cream.   
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 Pemanasan 

Pemanasan menyebabkan lemak dalam cream meleleh, 

sehingga cream  menjadi cair. Bila dididihkan, 

proteinnya akan terkoagulasi, dan nampak 

menggumpal, kondisi tersebut terlihat pada saat cream 

ditambahkan pada hidangan matang. Ketika 

menambahkan cream pada hidangan panas, harus 

dipastikan, suhu makanan tidak terlalu tinggi atau 

makanan jumlahnya sedikit, untuk mencegah koagulasi 

protein.  Demikian juga berlaku untuk penambahan sour 

cream pada makanan panas tidak diperbolehkan untuk 

dididihkan.  Koagulasi protein dapat terjadi ketika cream 

ditambahkan pada kopi panas, yang menyebabkan   

cream menjadi sedikit asam atau kopi/air yang 

digunakan mungkin mengandung kalsium dan 

magnesium yang tinggi.  

 Pembekuan 

Ketika cream membeku, konsistensi cream lebih 

seragam karena molekul udaranya menjadi lebih kecil. 

Untuk hasil terbaik hanya cream dengan kandungan 

lemak susu ≥ 35% yang dapat  dibekukan dan dicairkan. 

 

2) Keju (Cheese) 

Keju hasil olah susu berbentuk padat atau setengah padat yang 

diperoleh dengan cara mengkoagulasikan susu, krim, susu skim, 

komponen susu, enzim , dengan atau tanpa penambahan 

rempah-rempah, dan bahan tambahan makanan yang diizinkan.   

Keju  awalnya dibuat dari susu sapi, tnamun sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan adanya 

tuntutan pasar, saat ini ada keju yang terbuat dari susu kambing, 

domba atau kerbau.  

Proses pemilihan dan penyimpanan keju harus memperhatikan 

hal-hal berikut antara lain: 
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a) Lakukan pemeriksaan tanggal kadaluarsa pada saat 

pembelian. 

b) Masukkan keju dalam wadah tertutup rapat dan simpan keju 

dalam  lemari pendingin (refrigerator) atau lemari beku 

(freezer) untuk jenis keju bertekstur keras. 

Di pasaran terdapat beberapa jenis keju antara lain: 

a) Keju Cheddar, yaitu keju yang berasal dari  Inggris. Keju 

cheddar  memiliki tekstur lembut, di pasaran ada dalam 

bentuk kotak, lembaran, dan pasta. 

b) Keju Edam, merupakan keju tertua dan khas dari belanda.    

Keju ini memiliki warna kuning tua, dan teksturnya padat. 

c) Keju Mozarella, yaitu keju bertekstur padat,  kenyal, tidak 

tahan panas.  Jenis keju ini akan meleleh dan elastis saat 

dikonsumsi dalam keadaan hangat, dan biasa digunakan 

sebagai topping pizza. 

d) Keju Krim (cream cheese), merupakan keju berbentuk pasta 

lembut (krim).  Keju jenis ini harus disimpan dalam lemari 

pendingin, agar teksturnya agak padat. 

 

3) Mentega (Butter) 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3744-1995), 

mentega adalah produk makanan berbentuk padat lunak yang 

dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya, dengan 

atau tanpa penambahan garam (NaCl) atau bahan lain yang 

diizinkan. Mentega minimal mengandung 80 % lemak 

susu.  Mentega dapat dibuat dari lemak susu (terutama lemak 

susu sapi) yang manis (sweet cream) atau asam. Mentega dari 

lemak susu yang asam mempunyai cita rasa lebih kuat. 

Ada salah satu pendapat yang membedakan antara mentega 

dan butter. Mentega terbuat dari lemak hewan, teksturnya 

sangat lembut pada suhu ruang, wangi susu, mudah leleh pada 

suhu ruang , berwarna kuning pucat, mengandung vitamin A, D, 

karbohidrat dan protein.  Sedangkan butter terbuat dari cream 
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(susu) yang ditambahkan garam, dan mudah leleh jika dibiarkan 

pada suhu ruang. 

Namun demikian butter dan mentega memiliki kesamaan yaitu 

terbuat dari lemak hewani yang biasanya berasal dari krim susu 

atau lemak susu., memiliki tekstur yang lebih lunak,  warna lebih 

pucat, air lebih sedikit  dibandingkan dengan margarin, mudah 

leleh pada suhu ruang, memiliki aroma khas  (aroma susu), tidak 

dapat disimpan dalam ruang terbuka karena akan mudah 

menjadi tengik (mengalami oksidasi).  Pembahasan tentang 

mentega akan dilanjutkan pada pembahasan tentang “lemak dan 

Minyak”. 

Untuk meningkatkan pemahaman tentang hasil olah susu, 

lakukan kegiatan berikut! 

 

 

D.  Aktifitas Pembelajaran 

Aktifitas pembelajaran merupakan gabungan proses mempelajari materi 

dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi pada Kegiatan Pembelajaran 2 yaitu  “Bahan makanan 

Hewani”. Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran 2 

antara lain:   

Lembar Kerja 2.4b.  Hasil Olah Susu 

Tujuan : Mempelajari karakteristik dari berbagai jenis hasil 
olah susu. 
 
Bahan dan Alat : 
1. Hasil olah susu dari berbagai jenis dan wujud 
2. Wadah 
 
Cara : 
3. Siapkan beberapa jenis hasil olah susu! 
4. Lakukan uji organoleptik, meliputi wara, rasa, bau, 

tekstur.  Bandingkan hasilnya. Buat kesimpulan ! 

Lakukanlah Refleksi!  
Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan 

setelah mempelajari “ Makanan Hewani” 
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1.  Membaca Kasus atau Mengamati Gambar Terkait Bahan Makanan 

Hewani 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan membaca kasus atau menyimak 

gambar sesuai dengan “Bahan Makanan Hewani” yang sedang dikaji.  

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, peserta diklat diajak 

untuk membuat berbagai pertanyaan atau masalah yang dihubungkan 

dengan materi pembelajaran.  Jenis-jenis pertanyaan yang dikemukakan 

mulai dari lingkup fakta, konsep, prosedur sampai metakognitif.   

2. Mengkaji Materi 

Mengkaji materi dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

timbul serta meningkatkan pemahaman peserta tentang materi yang 

dipelajari.  Kegiatan ini sekaligus menjadi kegiatan literasi pada tahap 

pengembangan, karena sangat terkait dengan proses pembelajaran, ada 

tagihan, dan masuk penilaian pada materi yang dipelajari.  Kegiatan ini 

sekaligus mengembangkan sikap gotong royong/kolaborasi, rasa 

nasionalis, integritas, dan kemampuan komunikasi, jika dilakukan secara 

berkelompok.  Pada langkah ini fasilitator mendorong dan memfasilitasi 

peserta diklat untuk  mencari tahu  secara mandiri atau berkelompok 

berbagai hal terkait materi, menyediakan fasilitas yang diperlukan peserta, 

dan hal-hal lain terkait pembeljaran..  Kegiatan ini melatih kemampuan 

menalar, mencari literature yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

dan memahami materi lebih dalam materi yang sedang dipelajari.  Melalui 

kegiatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta 

diklat tentang materi “Bahan makanan Hewani”. 

3.  Mengerjakan Lembar Kerja 

Setelah mengkaji materi, kegiatan dilanjutkan dengan  mengerjakan 

lembar kerje (LK) yang terdapat pada setiap materi bahasan.  Tujuannya 

adalah untuk  akan meningkatkan pemahaman tentang materi 

pembelajaran.   Kegiatan mengerjakan LK merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan karena akan meningkatkan kemampuan pemahaman 

terhadap materi dan aplikasi dari materi dalam bentuk keterampilan.,    

Kegiatan mengerjakan LK dilanjutkan dengan mendiskusikan atau 

mejawab pertanyaan yang timbul saat mengerjakan praktik.  Kegiatan ini 

melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta 

meningkatkan pemahaman konsep dari materi yang dipelajari.   



 

90   |   Kompetensi Pofesional - Pengetahuan Bahan Makanan 

 

4.  Membuat Laporan dan Mengkomunikasikan Secara Lisan 

Kegiatan dilakukan melalui membuat laporan tertulis dan atau 

menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk lisan. Kegiatan ini melatih 

kemampuan komunikasi, kerjasama, kemandirian dan rasa percaya diri. 

E.  Latihan/Kasus/Tugas 

Untuk menguji kemampuan Anda, coba lakukan kerjakan latuhan berikut! 

1. Menjelaskan salah satu pengertian bahan makanan hewani (daging, ikan, 

telur, susu dan hasil olahnya) 

2. Menjelaskan 3 jenis  bahan makanan hewani daging, ikan, telur, susu dan 

hasil olahnya) 

3. Menjelaskan 2 fungsi bahan makanan hewani daging, ikan, telur, susu 

dan hasil olahnya) 

4. Menjelaskan struktur daging, ikan, telur 

5. Menjelaskan potongan daging 

6. Menjelaskan sifat-sifat makanan hewani (daging, ikan, telur, susu dan 

hasil olahnya) 

7. Menjelaskan perubahan makanan hewani (daging, ikan, telur, susu dan 

hasil olahnya) selama pengolahan  

8. Menjelaskan cara penyimpanan makanan hewani daging, ikan, telur, 

susu dan hasil olahnya) 

9. Menentukan mutu makanan hewani (daging, ikan, telur, susu dan hasil 

olahnya) 

10. Memilih makanan hewani (daging, ikan, telur, susu dan hasil olahnya). 

F.  Rangkuman 

Bahan makanan hewani merupakan bahan makanan sumber protein hewani 

yang dijadikan sebagai lauk pauk, atau penyempurna makanan Indonesia. 

Jenis-jenis bahan makanan hewani antara lain daging, ikan, susu, telur, dan 

hasil olahnya.  Masing - masing jenis  bahan makanan  memiliki  sifat fisik dan 

kimia yang mempengaruhi mutu hasil pengolahan.  Untuk mencegah  

penurunan mutu bahan makanan setelah pengolahan atau menangani 

kendala saat pengolahan makanan, maka  perlu pemahaman sifat-sifat, jenis, 

dan karakteristik bahan makanan. 
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G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Apakah kegiatan latihan yang mengukur pengetahuan dan keterampilan 

sudah dilakukan ?  bagaimana hasilnya ? apakah mudah untuk dilakukan ? 

jika masih merasa kurang kompeten, silakan diulangi lagi. Namun jika sudah 

mampu melakukan silakan lanjut ke pembelajaran berikut!. 

H.  Kunci Jawaban 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan Anda setelah melakukan latihan, dan 

mengetahui jawaban dari pertanyaan silakan buka kembali uraian materi yang 

tertuang pada kegiatan pembelajaran. Jika jawaban yang Anda berikan sesuai 

dengan materi yang sudah dipelajari, maka beralihlah ke pembelajaran 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92   |   Kompetensi Pofesional - Pengetahuan Bahan Makanan 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3.  

LEMAK, MINYAK, DAN BAHAN MAKANAN PENYEGAR 

A.  Tujuan 

Setelah menggali informasi,  berdiskusi dan mencoba pada kegiatan 

pembelajaran 3 diharapkan peserta diklat dapat: 

1. Menganalisis lemak, minyak  dan bahan makanan penyegar 

2. Melakukan pemeriksaan mutu lemak, minyak dan bahan penyegar 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan proses pembentukan lemak 

2. Menjelaskan perbedaan lemak, minyak 

3. Mengklasifikasi lemak,  minyak , dan bahan makanan penyegar 

4. Menjelaskan  kegunaan lemak, minyak, dan bahan makanan penyegar 

5. Menjelaskan  sifat fisik lemak, minyak, dan bahan makanan penyegar  

6. Menjelaskan  sifat kimia lemak, minyak, dan bahan makanan penyegar 

7. Menjelaskan  jenis produk lemak, minyak dan bahan makanan penyegar 

8. Menjelaskan  cara menentukan kualitas lemak, minyak dan bahan 

makanan penyegar 

9. Menentukan mutu lemak, minyak, dan bahan makanan penyegar 

10. Menganalisis masalah lemak, minyak, dan  bahan makanan penyegar 

11. Menganalisis perubahan sifat pada lemak, minyak dan bahan makanan 

penyegar 

12. Memilih lemak, minyak dan bahan makanan penyegar 

13. Melakukan pemeriksaan mutu lemak, minyak dan bahan makanan 

penyegar 

C.  Uraian Materi dan Aktifitas Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran 3, akan membahas tentang lemak, minyak dan bahan 

makanan penyegar. Bahan makanan penyegar yang akan dipelajari pada 

kegiatan pembelajaran 3 meliputi antara lain the, kopi, coklat dan gula.  Lemak 

dan minyak merupakan bahan makanan yang sering digunakan baik pada 
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pengolahan makanan maupun pada penglahan cake, pastry dan bread.  

Sedangkan bahan penyegar lebih banyak digunakan pada pembuatan 

minuman dan produk cake, pastry dan bread.   

 

  Mari lakukan kegiatan  berikut dengan literasi tentang Lemak dan 

Minyak 

 
1.  Lemak dan Minyak  

Sebelum  mempelajari tentang “Lemak dan Minyak” mari simak kasus 

berikut ! 

 
 

 Kembangkan berpikir kritis dan kreatif Anda dengan 

berbagai pertanyaan antara lain seperti contoh berikut. 

 
1. Apa yang terbersit dalam pikiran Anda saat membaca kasus diatas? 

2. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk memecahkannya ? apakah 

ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat ?  Jika Anda kesulitan 

untuk membuat pertaanyaan, ingatlah rumus 5 W dan 1 H. 

3. Jika masih kesulitan, coba diskusi dengan teman untuk menggali 

lebih dalam berbagai pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami 

terkait dengan kasus dihubungkan dihubungkan dengan materi 

pembelajaran. 

 

 

KASUS 
Ibu Susi seorang ibu rumah tangga membuat rempeyek kacang 
sebagai makanan camilan anak dan suaminya.  Untuk menjadikan 
rempeyek yang renyah Ibu Susi menambahkan telur dan air kapur 
pada resepnya.  Pada akhir-akhir proses penggorengan terlihat 
banyak busa terbentuk dalam minyak yang digunakan untuk 
menggoreng rempeyek. Mengapa terjadi demikian ? Apa 
sebabnya? Bagaimana cara pemecahannya? Diskusikan dalam 
kelompok! 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan 
 setelah membaca kasus tersebut? 
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a.  Pengertian dan Proses Pembentukan Lemak dan Minyak 

Lemak dan minyak merupakan senyawa ester, yang merupakan 

reaksi antara 3 molekul asam karboksilat/asam lemak (dikenal 

dengan trigliserida) dengan gliserol, melalui proses yang dikenal 

dengan istilah esterifikasi.  Lawan dari proses esterifikasi adalah 

hidrolisis.   Proses pembentukan lemak dalam tanaman dapat dibagi 

dalam tiga tahap, yaitu : 

1) sintesa gliserol 

2) pembentukan molekul asam lemak 

3) reaksi esterifikasi antara asam lemak dengan gliserol 

membentuk lemak. 

Senyawa gliserin / gliserol merupakan senyawa: 

1) dihasilkan oleh bakteria tertentu melalui proses fermentasi 

2) berbentuk sirup jernih, dan memiliki rasa manis 

b.  Perbedaan Lemak dan Minyak 

Perbedaan antara lemak dan minyak antara lain, yaitu:  

1) Pada temoperatur kamar lemak berwujud padat dan minyak 

berwujud cair. 

2) Gliserrida pada hewan berupa lemak (lemak hewani) dan 

gliserida pada tumbuhan berupa miyak (minyak nabati). 

3) Komponen minyak terdiri dari gliserrida yang memiliki banyak 

asam lemak tak jenuh sedangkan komponen lemak memiliki 

asam lemak jenuh. 

c.  Klasifikasi Lemak dan Minyak  

Lemak dan minyak diklasifikasi berdasarkan jenis ikatan asam 

lemaknya: 

1) Lemak jenuh, yaitu lemak yang mengandung ikatan asam lemak 

jenuh.  Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang 

mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Asam 

lemak jenuh mempunyai rantai zig-zig yang cocok satu sama lain,  

yang mengakibatkan gaya tarik vanderwalls tinggi, sehingga 

berwujud padat, misalnya: asam butirat  (pada susu kambing, 

susu domba, mentega, dan keju); asam palmitat (pada kelapa, 

kelapa sawit, mentega, keju, susu, daging);  dan asam stearat, 

(pada lemak hewan dan minyak masak). 
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2) Lemak tidak jenuh, yaitu lemak yang mengandung ikatan asam 

lemak tidak jenuh.  Asam lemak tak jenuh merupakan asam 

lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai 

hidrokarbonnya, asam lemak dengan lebih dari satu ikatan 

rangkap disebut poliunsaturated biasanya pada terdapat minyak 

nabati. Contoh asam lemak tidak jenuh yaitu asam palmitoleat 

merupakan asam lemak omega 7 yang terdapat pada lemak 

hewan, lemak nabati, buah merah papua; asam oleat  (pada 

minyak zaitun, minyak bunga matahari, dan minyak biji anggur); 

asam linoleat (pada minyak jagung, minyak kedele, kacang 

kedele, minyak biji kapas); dan asam linolenat dikenal sebagai 

asam lemak omega 3 sebagai pencegah penyakit alzheimer. 

d.  Kegunaan Lemak dan Minyak  

Sebelum membahas kegunaan lemak dan minyak, lakukan kegiatan 

berikut! 

 

LEMBAR KERJA 3.1  Sifat-sifat Lemak 
Tujuan : Mempelajari pengaruh lemak terhadap hasil olah makanan 
Bahan dan Alat : 
1. Telur  2.  Gula  3.  Tepung terigu 4.  

Mentega 
Cara 
1. Lakukan identifikasi sifat mentega 
2. Siapkan bahan untuk membuat adonan cake dengan ketentuan: 

a. Adonan pertama dibuat dengan penggunaan mentega sesuai 
standar resep 

b. Adonan kedua dibuat dengan penggunaan mentega 1½ kali 
dari adonan pertama 

c. Adonan ketiga dibuat sesuai dengan adonan b 
3.  Lakukan pengocokan adonan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Adonan 1 telur dan gula dikocok lebih dahulu, tambahkan 
bahan mentega cair, bahan lain dan tepung terigulain sesuai 
standar resep 

b. Adonan kedua mentega dan gula dikocok terlebih dulu sampai 
terjadi perubahan warna (creaming method), tambahkan telur, 
kocok sampai tercampur dan tambahkan bahan lain, aduk 
rata. 

c. Adonan ketiga, telur dan gula serta mentega dikocok secara 
terpisah sampai mencapai titik optimum. Tambahkan tepung 
pada kocokan telur dan gula serta bahan lainnya, lalu 
tambahkan kocokan mentega. 

4. Panggang ke tiga adonan. Bandingkan hasilnya. Diskusikan dan 
buat laporannya! 
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  Mari llanjutkan kegiatan literasi selanjutnya tentang kegunaan 

lemak dan minyak 

 

Kegunaan lemak dan minyak dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 

1) Media penghantar panas,seperti minyak goreng 

2) Memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik  

3) Sebagai salah satu penyusun dinding sel dan penyusun bahan-

bahan biomolekul  

4) Sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan 

karbohidrat,karena lemak dan minyak jika dioksidasi secara 

sempurna akan menghasilkan 9 kalori/liter gram lemak atau minyak. 

Sedangkan protein dan karbohidrat hanya menghasilkan 4 kalori tiap 

1 gram protein atau karbohidrat.  

5) Mengeringkan makanan yang digoreng, karena makanan yang 

digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya 

atau menjadi kering.  

6) Memberikan konsistensi empuk,halus dan berlapis-lapis dalam 

pembuatan roti.  

7) Memberikan tektur yang lembut dan lunakl dalam pembuatan es krim.  

8) Minyak nabati adalah bahan utama pembuatan margarine  

9) Lemak hewani adalah bahan utama pembuatan susu dan mentega  

10) Mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah yaitu pada asam 

lemak esensial.  

11) Bahan pemisah gluten pada pembuatan puff pastry 

 

e.  Sifat Fisika dan Kimia Lemak dan Minyak  

1) Sifat Fisika  

a) Umumnya lemak dan minyak tidak larut di dalam air kecuali 

minyak jarak (sedangkan lemak astor oil), sedikit larut dalam 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 
melakukan kegiatan tersebut diatas?! 
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alkohol dan larut sempurna dalam dietil eter,karbon disulfida 

dan pelarut halogen; sedangkan lemak semua larut dalam 

kloroform dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut 

lemak yang baik.  

b) Pada suhu kamar, lemak berbentuk padat, sedangkan 

minyak berbentuk cair. 

c) Dapat menurunkan tegangan permukaan air (terutama 

lemak yang telah berikatan dengan protein (fosfolipid) 

d) Memiliki massa jenis kurang dari satu 

e) Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam 

lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur 

rendah mengandung asam lemak tak jenuh.  

f) Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut 

dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak 

rantai panjang tidak larut dalam air. 

g) Berasa licin, dan meninggalkan spot transparan pada kertas 

h) Memiliki kemampuan pengempuk produk akhir (shortening).  

Sifat shortening terjadi karena  lemak dapat memutus 

pembentukan serabut gluten yang panjang menjadi pendek, 

yang menyebabkan produknya menjadi empuk 

i) Lemak memiliki sifat plastis,artinya mudah dibentuk atau 

dicetak atau dapat diempukkan (cream).  Lemak dan minyak 

memiliki kemampuan membenuk cream yang bervariasi. 

j) Bila suatu lemak dipanaskan, pada suhu tertentu timbul 

asap tipis kebiruan, yang disebut titik asap (smoke point). 

Bila pemanasan diteruskan akan tercapai flash point, yaitu 

titik bakar (terlihat nyala).  Jika minyak sudah terbakar 

secara tetap maka dikatakan mencapai fire point. Suhu 

terjadinya smoke point bervariasi dipengaruhi oleh jumlah 

asam lemak bebas. Jika asam lemak bebas banyak, ketiga 

suhu tersebut akan turun. Beberapa hal yang 

mempengaruhi titik asap pada lemak / minyak antara lain: 

 Jumlah asam lemak bebas, semakin tinggi prosentase 

asam lemak bebas semakin rendah titik asapnya. 
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 Jumlah permukaan yang kontak, semakin besar lemak 

yang kontak semakin rendah titik asapnya) 

 Adanya partikel asing akan  memperendah titik asap 

k) Memiliki bau khusus, misalnya bau amis (fish flavor) yang 

disebabkan oleh senyawa trimetil-amin oksida yang akan 

dipecah menjadi senyawa trimetil-amin dan senyawa lain 

oleh bakteri pada saat ikan mati. Senyawa trimetil-amin  

yang menyebabkan bau amis pada ikan. 

2) Sifat Kimia Lemak/Minyak 

a) Esterifikasi  

Proses esterifikasi merupakan proses pembentukan lemak 

dari asam lemak dengan gliserol.   

b) Hidrolisa 

Reaksi hidrolisis proses pemecahan lemak / minyak menjadi 

asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi ini 

mengakibatkan kerusakan lemak dan minyak. Proses 

hidrolisis terjadi karena adanya sejumlah air dalam lemak 

dan minyak 

c) Penyabunan (saponifikasi) 

Reaksi penyabunan terjadi bila minyak/lemak bereaksi 

dengan senyawa basa, yang mengakibatkan pembentukan 

busa pada minyak /lemak. 

d) Hidrogenasi 

Proses hidrogenasi adalah proses pemadatan minyak / 

lemak dengan penambahan ion hydrogen. Proses 

hidrohgenasi akan menghasilkan lemak yang bersifat plastis 

atau keras, tergantung pada derajat kejenuhan. 

e) Pembentukan Keton 

Keton dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa 

ester. 

f) Oksidasi 

Proses oksidasi adalah reaksi antara oksigen dengan 

minyak atau lemak, yang menyebabkan  bau tengik pada 

lemak atau minyak. 
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f.  Jenis-Jenis hasil olah Lemak dan Minyak 

1) Minyak Goreng/sayur 

Minyak goreng yang ada di pasaran banyak terbuat dari kelapa 

sawit, walaupun ada beberapa yang terbuat dari kelapa atau 

nabati lainnya.  Minyak goreng yang digunakan pada 

pengolahan makanan, kue dan roti  berfungsi sebagai media 

pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai 

kalori bahan makanan, atau sebagai bahan saus dalam bentuk 

emulsi.  Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, yaitu 

suhu dimana minyak yang dipanaskan mulai mengeluarkan asap.  

Jika pemanasan dilanjutkan maka minyak akan terbentuk 

senyawa acrolein yang membuat mata menjadi perih.   Makin 

tinggi titik asap pada minyak, makin baik mutu minyak goreng.  

2) Mentega  

Mentega merupakan emulsi air dalam minyak, dimana kira-kira 

18% air terdispersi didalam 80% lemak dengan sejumlah kecil 

protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi (emulsifier).  

Lemak dari susu dapat dipisahkan dari komponen lain melalui 

proses pengocokan atau churning, yang mengakibatkan globule 

lemak yang mengelilingi protein terpisah, sehingga globula 

lemak mengumpul dan  dan terangkat ke permukaan (cream). 

Karena bahan dasarnya cream, maka bila disimpan lama di suhu 

ruang akan lumer, jadi harus disimpan di lemari es Zat warna, 

bila diperlukan, ditambahkankedalam lemak susu sebelum 

churning. Zat pewarna yang sering digunakan adalah 

karoten,yaitu zat pewarna alamiah yang merupakan sumber 

vitamin A.   

3) Margar ine  

Margarine merupakan pengganti mentega dengan rupa, bau, 

konsistensi, rasa, dan nilai gizi yang hampir sama. Sama dengan 

mentega, margarine merupakan emulsi air dalam minyak, 

dengan kandungan lemak tidak kurang 80 %. Lemak yang 

digunakan dapat berasal dari lemak hewani atau lemak nabati.  

Jika menggunakan minyak nabati, maka harus dihidrogenasi 
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sampai mencapai konsistensi yang diinginkan, seperti antara lain  

plastis, padat pada suhu ruang, agak keras pada suhu rendah, 

dan segera dapat mencair pada mulut.  

4) Shortening atau mentega putih 

Shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis 

dan kestabilan tertentu, umumnya berwarna putih sehingga 

sering disebut mentega putih. Bahan ini diperoleh dari hasil 

pencampuran dua atau lebih lemak, atau  dengan cara 

hidrogenasi. Mentega putih sering digunakan dalam pembuatan 

cake dan kue. Fungsinya adalah untuk memperbaiki rasa, 

struktur, tekstur, keempukan dan memperbesar volume roti/kue. 

Berdasarkan cara pembuatannya, dibedakan 3 macam 

shortening yaitu: 

a) Compound shortening adalah shortening yang dihasilkan 

dari campuran lemak hewani yang bertitik cair tinggi, lemak 

bertitik cair rendah, dan lemak yang sudah mengalami 

hidrogenasi. konsistensi tertentu, bersifat plastis pada 

selang suhu yang lebar, dan tahan lama.  

b) Hydrogenated shortening, yang  dibuat dengan cara 

mencampurkan dua atau lebih minyak dengan bilangan 

iodine dan konsistensi berbeda-beda, sehingga konsistensi 

nya dapat diatur dengan mengatur perbandingan jumlah 

derajat hidrogenasi dari masing-masing lemak yang 

dicampur   

c) high ratio shortening adalah shortening yang dibuat dari 

hidrogenated shortening ditambah dengan emulsifier, 

seperti  monogliserida, digliserida, lesitin, dan kadang-

kadang ditambahkan gliserol. Mentega putih yang 

mengandung emulsifier mono dan digliserida tidak baik 

digunakan untuk   menggoreng deep frying, karena pada 

suhu tinggi mono- dan digliserida akan terurai membentuk 

asap. Pada umumnya sebagian besar mentega putih dibuat 

dari minyak nabati seperti minyak biji kapas, minyak kacang 

kedelai, minyak kacang tanah, da lain-lain. Sifat-sifat 
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mentega putih didasarkan atas nilai shortening dan sifat sifat 

plastis. Nilai shortening adalah angka yang menunjukkan 

kemampuan mentega putih untuk melumas dan 

mengempukkan bahan makanan.  Kemampuan mentega 

putih untuk melumas dan mengempukkan bahan makanan 

dipengrauhi oleh  sifat plastis shortening, sedangkan sifat 

plastis shortening tergantung dari perbandingan jumlah 

lemak padat dan lemak cair serta sifat-sifat kristal lemaknya. 

g.  Penentuan Kualitas Lemak  dan Minyak 

Faktor penentu kualitas lemak atau minyak,antara lain dapat 

dilakukan melalui: 

1) Penentuan angka asam  

Angka asam menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang 

terdapat dalam suatu lemak atau minyak . Angka asam 

dinyatakan sebagai jumlah miligram NaOH yang dibutuhkan 

untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam satu 

gram lemak atau minyak.  

2) Penentuan angka peroksida  

Proses kerusakan lemak akibat oksidasi pada tahap awal 

oksidasi Iemak menghasilkan senyawa hidroperoksida yang 

secara umum disebut peroksida. Selanjutnya senyawa 

peroksida mengalami degradasi sehingga terbentuk aldehid, 

keton,  asam-asam lemak bebas yang menyebabkan aroma 

tidak sedap pada lemak/minyak (tengik).  Angka peroksida 

menunjukkan tingkat kerusakan dari lemak atau minyak. Angka 

peroksida menunjukkan miligram ekivalen peroksida per 1000 

gram minyak/lemak (Hamilton, 1989).   Semakin tinggi angka 

peroksida, semakin tinggi kerusakan lemak/minyak.  

3) Penentuan asam thiobarbiturat (TBA)  

Lemak yang tengik mengandung aldehid dan kebanyakan 

sebagai monoaldehid. Banyaknya monoaldehid dapat ditentukan 

dengan jalan destilasi lebih dahulu. Monoaldehid kemudian 

direaksikan dengan thiobarbiturat sehingga terbentuk senyawa 

kompleks berwarna merah. Intensitas warna merah sesuai 



 

102   |   Kompetensi Pofesional - Pengetahuan Bahan Makanan 

 

dengan jumlah monoaldehid dapat ditentukan dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 528 nm.  Angka TBA 

menunjukkan jumlah mg monoaldehida/kg minyak.  Uji Asam 

TBA digunakan untuk menentukan adanya ketengikan dalam 

minyak/lemak.  Semakin tinggi nilai BTA semakin tengik lemak 

dan minyak. 

h.  Perubahan Lemak dan Minyak saat Penyimpanan 

Pada saat penyimpanan lemak dan minyak  terjadi perubahan fisika 

dan kimia antara lain sebagai berikut : 

1) Peningkatan asam lemak bebas 

2) Penurunan nilai iodium (jumlah iodium yang diserap oleh karbon 

tidak jenuh) 

3) Penurunan suhu titik asap, semakin lama penyimpanan, 

semakin rendah titik asap. 

4) Penurunan suhu titik leleh, semakin lama minyak semakin 

rendah suhu titik leleh. 

5) Peningkatan nilai peroksida (menunjukkan kualitas lemak) 

6) Polimerisasi, semakin lama penyimpanan akan terjadi 

lemak/minyak lebih kental) 

7) Warna minyak/lemak lebih gelap 

 

 

 
 

  Mari lanjutkan kegiatan literasi berikut tentang Teh 

 

 

 

Apa yang telah Anda peroleh setelah mempelajari lemak dan 

Minyak? Coba Lakukan refleksi sebelum melanjutkan ke literasi 

selanjutnya.  Lakukanlah refleksi berikut, apakah Anda telah 

memahami materi lemak dan minyak? Apakah Anda mengalami 

kendala saat mengerjakan LK? 
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2.  Teh 

a.  Sejarah 

Teh termasuk tumbuhan semak, banyak tumbuh di daerah Tibet-Cina 

Barat dan India bagian utara 4500 tahun yang lalu. Menurut cerita 

legenda, pada suatu hari Kaisar Shen Nung dari Tiongkok sedang 

beristirahat di bawah pohon sambil merebus air. Tatkala itu ada 

sebagian daun pohon yang berguguran masuk ke dalam pot tempat 

air direbus. Setelah air masak dan dirasakan, Kaisar Shen Nung 

merasa tertarik dengan rasa dan aromanya (falvor) dari air rebusan. 

Kaisar Shen Nung selanjutnya menyebarluaskan hasil temuannya, 

sehingga sebagian besar dunia mengenal dan menanam teh. Saat 

itu the masih diolah langsung dari daaun segar, namun setelah 1000 

tahun berselang orang-orang mulai mengeringkan, mencincang dan 

memasukkan daun the ke dalam air yang direbus. 

Tanaman teh pertama kali dibeli dan dibawa ke daratan Eropa oleh 

Bangsa Belanda pada abad ke 17. Selanjutnya Bangsa Belanda 

membawa dan menanam tanaman teh di Indonesia, yaitu di Pulau 

Jawa dan Sumatera. Teh terbuat dari daun tanaman teh yang selalu 

hijau dan dapat tumbuh setinggi 30 kaki. Tanaman teh dapat dipetik 

daunnya sebanyak 20-30 kali setahun.  Bagian daun yang dipetik 

adalah daun teh yang muda. Hasil the terbaik diperoleh dari daun teh 

yang berasal dari bagian pucuk.  

Produsen teh terbesar adalah India, Cina, Srilangka, Kenya, 

Indonesia, Turki dan Rusia. 

Saat ini Inggris merupakan konsumen teh terbesar di dunia, sehingga 

teh menjadi minuman populer di kalangan bangsawan kebiasaan 

minum teh 2 kali sehari yang disebut Tea Break. 

b.  Jenis-jenis Teh 

Berdasarkan proses pengolahannya ,   teh dapat dibedakan menjadi : 

1) teh hitam (fermentasi) 

2) teh hijau (tanpa fermentasi) 

3) teh oolong (semi fermentasi) 

4) teh beraroma 

5) teh instant 
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1) Teh Hitam (black tea) 

Teh hitam (black tea) adalah jenis teh yang dibuat melalui proses 

fermentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan 

teh hitam adalah: 

a) Pelayuan daun :  yaitu daun ditebarkan pada rak agar 

kandungan air berkurang sampai 42 - 45% selama 24 jam .  

Lama proses pelayuan tergantung pada suhu, kelembaban 

ruang dan ketebalan sebaran daun teh. 

b) Penghancuran daun  : yaitu daun dimasukkan ke dalam 

mesin penghancur, sehingga potongan daun kontak dengan 

udara 

c) Fermentasi daun  :   yaitu proses oksidasi tannin dalam daun 

teh dan pengembangan warna serta aroma / flavour dari 

daun teh.  Daun diletakkan dalam ruang lembab selama 3 

jam, sehingga daun berubah menjadi lebih terang dan 

berwarna perak karena absorbsi oksigen. 

d) Pemanasan dan pengeringan daun  :  dyaitu aun dipanaskan  

pada suhu  70 oC dan dikeringkan selama 20 – 30 menit, 

sehingga daun berubah warna menjadi hitam, kering dan 

garing/rapuh 

e) Pengayakan dan grading (sortasi) daun 

f) Pengemasan 

Macam-macam teh hitam  yang ada di pasaran antara lain: 

a) Fruity Darjeeling Tea 

Teh hitam yang berasal dari India,  yang diperkaya dengan 

rasa buah 

b) Kanoy Tea 

Teh hitam yang tidak berbau, daun kecil-kecil berasal dari 

Srilangka (Ceylon). Teh ini berwarna terang keemasan. 

c) New Season Assam 

Teh hitam yang berasal dari timur laut India, warna kemerah-

merahan dan baik disajikan dengan susu. 

d) Keemum Tea 
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Berasal dari Cina sangat baik disajikan bersama-sama 

makanan kecil. 

e) Fan Yong 

Teh hitam dari Cina yang rendah tannin, tidak berbau,  

memberikan warna yang baik, dan rasa yang lembut.  Teh  

jenis ini  sangat baik bila disajikan tanpa susu.  

f) Bamboo Tea 

Teh hitam yang sangat pahit dari Cina. Teh ini disebut 

dengan Bamboo Tea  karena disimpan dalam daun bamboo 

yang berbentuk bulatan memanjang. Dapat dipotong untuk 

beberapa kali penyajian dan  dapat dicampur dengan air 

mendidih dalam teko. 

2) Teh Hijau (Green Tea) 

Teh hijau merupakan teh yang berasal dari Cina dan dibuat 

tanpa proses fermentasi. Daunnya mempunyai ciri khas, yaitu 

menggulung, warnanya hijau keabu-abuan. Teh hijau ini popular 

di Cina, Jepang dan negara-negara Muslim. 

3) Teh Oolong (Oolong Tea) 

Berasal dari Taiwan yang merupakan teh semi fermentasi. 

Memiliki ciri-ciri antara teh hitam dan teh hijau, yaitu berwarna 

hijau kecoklatan dan warnanya kurang terang, rasa lebih baik 

dari teh hitam atau lebih dikenal dengan  “rasa seperti buah 

peach yang disebut Formosa oolong”. 

4) Teh Beraroma 

Teh ini merupakan hasil pencampuran antara daun teh dengan 

bahan lain seperti rempah, kulit jeruk, bunga (melati, gardenia, 

mawar, teratai), kayu manis, mint dan lain-lain. 

Contohnya : 

a) Jasmine tea (Teh melati) 

Teh dengan wangi yang khas dari kuncup melati yang 

dikeringkan. 

b) Scented orange pekoe 

Teh dibuat dari pucuk dan daun teh muda dicampur dengan 

kulit jeruk orange yang dikeringkan.. 
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c) Rose tea (Teh mawar) 

Terbuat dari mawar yang dicincang serta dicampur biji-bijian. 

d) Instant Tea 

Teh instant terbuat dari teh yang direndam dalam air panas  

(diekstraksi), selanjutnya  hasil ekstraaksi diendapkan dan 

airnya diuapkan;  sehingga menjadi bubuk teh. Teh ini 

sangat popular di Amerika dan sangat disukai di Jepang. 

 

Gambar 14. Jenis - Jenis Teh 
 

c.  Prosedur membuat minuman teh 

Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan: 

1) Gunakan proposi air dan teh yang  tepat. Yaitu satu sendok teh 

bubuk (5 ml) atau satu teh bungkus 6 gr dalam satu cangkir (175 

ml). Bilas sendok teh dengan air panas. Siapkan gelas china atau  

stainless steel.  Jangan gunakan logam jenis lain karena dapat 

mengurangi rasa teh. 

2) Panaskan air sampai mendidih (jangan gunakan air yang telah 

dipanaskan dan disimpan lama karena rasanya hambar jika 

digunakan untuk membuat minuman teh)  

3) Taruh teh bubuk atau teh bungkus dalam tea pot dan kemudian 

tuang air yang telah mendidih ke dalam tea pot. 

4) Biarkan air dan  teh selama 3 sampai 5 menit. Angkat atau saring 

bubuk teh. Untuk  hidangan teh khusus dapat dilakukan dengan 

cara menyajikan tea pot dengan teh dan air panas kepada 
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pelanggan , sehingga pelanggan dapat mengaduk dan mencicipi 

sesuai dengan selera pelanggan.  

5) Hidangkan teh secepatnya (teh tidak baik disimpan lama, karena 

akan mengalami oksidasi yang menyebabkan warna teh lebih 

gelap)  

d.  Prosedur Memasakn Berbagai Jenis Teh   

1) Teh Infuser 

Teh yang dibuat minuman dengan menggunakan dua buah 

sendok berlubang yang didempetkan.  Sendok berlubang 

digunakan untuk menyaring  bubuk teh yang digunakan untuk 

minuman. 

2) Teh Canister 

Teh yang disimpan dalam wadah dari logam dengan 

menggunakan tutup yang rapat, berfungsi untuk 

mempertahankan flavour  teh.  Teh jenis ini banyak diproduksi di 

Indonesia. 

3) Teh Arab 

Teh yang dibuat dengan menggunakan alat yang disebut 

SAMOVAR (ceret bentuk khas Rusia), warnanya berkilu serta 

ada tempat arang yang bisa dinyalakan sebagai bara api. 

 

  Mari lanjutkan  kegiatan literasi berikut tentang Kopi 

 

3.  Kopi 

a.  Sejarah 

Kopi mulai diproduksi di Hindia Timur terutama di Indonesia (pulau 

Jawa) oleh Belanda pada tahun 1690. Selanjutnya DESCLIEUX 

seorang warganegara Perancis menyebarkan jenis kopi tersebut 

hampir ke seluruh negeri di Bagian Timur dan di bawah perlindungan 

Raja LOUIS XIV, berjuang untuk memenuhi permintaan kopi yang 

meningkat di pasaran. Oleh karena itu bibit yang disebarkannyapun 

bermacam-macam termasuk yang masih kecil. Suatu saat tanaman 
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itu berkembang ke GUYANA Perancis kemudian ke Brazil dan dari 

sana tersebar keseluruh Amerika. Brazil berhasil mengembangkan 

tanaman kopi dan menjadi produser kopi terbesar di seluruh dunia. 

Kopi diproduksi dari buah tanaman Cahove. Kopi ini dapat tumbuh 

dengan baik diberbagai negara antara lain Amerika Utara, Amerika 

Tengah, Mexico, Hindia Timur, Afrika Timur dan Tengah, 

Madagaskar, India dan Indonesia. 

Terdapat  20 jenis kopi yang kesemuanya berasal dari Timur Tengah, 

yang kini menjadi salah satu produk penting perekonomian yaitu : 

ARABICA, ROBUSTA. 

b.  Klasifikasi kopi 

Kopi dapat diklasifikasi  berdasarkan: 

1) Asal Negara   :  Uganda, Kenya, Brazil 

2) Tipe kopi :  Robusta, Arabica ;  biji hijau, biji sangria 

3) Grade biji : Tergantung ukurannya yang berbeda  

untuk setiap Negara  

4) Metode pengolahan  :  Coffee essencess dll 

5) Bahan campurannya 

c.  Jenis-jenis tanaman kopi 

1) Arabica 

Kopi jenis ini berasal dari  Abyssinia yaitu suatu kota yang sangat 

tua di Afrika. Berbagai rasa dan aroma yang dihasilkan dari jenis 

ini disebabkan oleh keadaan daerah tempat tumbuhnya.  

Biasanya kopi jenis ini hanya tunbuh pada ketinggian tanah 

antara 600 s.d 2000 meter diatas permukaan laut. Perbedaan 

ketinggian tanah berpengaruh terhadap lamanya menghasilkan 

dan kelunakan kulitnya.  Tanaman kopi jenis ini umumnya 

tingginya 5 meter, buahnya dapat disimpan lama dan tetap lezat.  

Kualitas yang terbaik adalah yang mempunyai kadar cofeein  

0,8-1,3 %. Kopi jenis ini merupakan jenis kopi terbesar yang 

mencapai hampir 75% jumlah kopi yang ada didunia. Berbagai 

jenis kopi yang berasal dari tanaman kopi jenis ini antara lain  

Moka, Bourbon, Mara-Gogype, Brazil, Java. 
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2) Robusta 

Tanaman kopi jenis ini baru ditemukan pada abad ke XIX. 

Tanaman ini  dapat tumbuh di daratan rendah, dimana kopi 

arabika tidak dapat tumbuh.  Aromanya lebih kuat dan terasa 

lebih pahit karena kadar Coffeinnya lebih besar yaitu 2-2,4 %.  

Buahnya berwarna coklat dan berbentuk bulat. 

d.  Jenis biji kopi  

1) Brazil Santos 

Biji kopi yang memiliki tingkat keasaman rendah, tidak terlalu 

pekat, aroma khas yang nikmat. 

2) Colombian Excelso 

Biji kopi yang memiliki tingkat keasaman sedang, agak pekat, 

rasa yang lembut, tidak telalu beraroma. 

3) Costa Rica 

Biji kopi yang memiliki tingkat keasaman  netral , memiliki rasa 

dan aroma yang khas 

4) Ethiopian 

Biji kopi yang memiliki aroma eksotis, tingkat keasamannya 

tinggi dan pekat.  

5) Guatemala Antigua 

Biji kopi yang memiliki tingkat keasaman tinggi, namun aromanya 

lembut dan tidak terlalu pekat. 

6) Jamaican High Mountain Supreme 

Biji kopi yang memiliki aroma dan rasa yang kaya, tingkat 

keasaman sedang dan seimbang dengan kepekatannya. 

7) Kenya 

Salah satu jenis kopi Arabica favorit yang memiliki aroma 

istimewa. memiliki tingkat keasaman dan kepekatan yang 

seimbang 

8) Mexican 

Biji kopi yang memiliki aroma dan tingkat keasamannya rendah,. 

9) Tanzania 

Biji kopi yang memiliki aroma lembut, pekat, dengan tingkat 

keasaman netral 
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10) Vienna Roast 

Biji kopi yang menghasilkan kopi yang pekat dengan sedikit 

sentuhan aroma rempah. 

e.  Jenis biji kopi asal Indonesia  

1) Jawa 

Merupakan biji kopi jenis Arabica yang langka. aromanya lembut  

dan memiliki rasa yang unik. 

2) Toraja 

Salah satu jenis biji kopi  Arabica yang pekat denga aroma. 

memiliki kompleksitas rasa yang khas dan special. 

3) Lampung 

Jenis biji kopi Robusta yang banyak diekspor ke luar negeri. 

Rasanya agak manis dengan aroma yang baik. 

4) Medan 

Ditanam di dataran tinggi Sumatera Utara, biji kopi ini memiliki 

tekstur yang halus dengan konsistensi yang pekat. 

5) Bali 

Jenis biji kopi Robusta yang banyak disukai. Rasanya pekat 

dengan aroma yang kuat. 

 

 

Gambar 15. Jenis Biji Kopi 
 

f.  Kandungan Kopi 

Kopi mengandung caffein dan teobromin, yaitu suatu alkaloid. 

Alkaloid merupakan senyawa organik nitrogen yang bersifat basa 

(alkali), mempunyai rasa pahit, dan kadang beracun. 

1) Caffein dapat: 

a) Merangsang sistem saraf 

b) Menahan rasa ngantuk / merangsang otak 

c) Meningkatkan aliran urine 
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2) Sedangkan teobromin dapat   memperbesar arteri, pengaruhnya 

tergantung pada konsentrasi kopi , 1 cup kopi  mengandung 100 

– 150 mg teobromin.     

       

g.  Pembuatan bahan minuman kopi 

Bahan minutan kopi dapat dibuat dari biji tanaman kopi melalui 

proses berikut :  

1) Proses penghancuran buah dan pemisahan biji, dilakukan 

dengan : 

Cara kering   :   Buah kopi dikeringkan sampai daging buahnya 

menyusut selanjutnya dikeluarkan bijinya 

Cara basah : Biji difermentasi 24 – 40 jam untuk 

mengembangkan aroma kopi dan membantu 

menghilangkan sisa daging yang menempel 

pada biji.  Selanjutnya kopi dikeringkan 

2) Grading yaitu pemilahan sesuai dengan mutu biji kopi 

3) Roasting/penyangraian, berfungsi untuk : 

4) Mengeluarkan falvour dan kualitas aromatik kopi 

5) Derajat roasting disesuaikan dengan kegunaan 

6) Grinding yaitu proses penghancuran biji menjadi bubuk kopi 

yang siap dikonsumsi. 

h.  Penyimpanan dan penggunaannya 

1) Buah kopi harus ditempatkan dan disimpan pada udara yang 

segar dan kering, dalam ruangan yang mempunyai ventilasi 

yang baik. 

2) Buah kopi harus dipanggang lebih dahulu untuk mendapatkan 

aroma dan rasa yang enak. 

3) Untuk penyajian dapat dicampur dengan susu dan cream, dan 

dapat  digunakan sebagai bahan pengharum cake , bakery, 

pastry dan cream. 

i.  Metode Pemasakan Kopi 

Berbagai jenis kopi dapat dimasak dengan berbagai  metode 

diantaranya : 

1) Penyeduhan 
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Metode ini merupakan metode yang paling lama, dilakukan 

dengan cara penambahan air panas yang telah mendidih pada 

kopi (biasanya kopi instant).  Penambahan air panas disesuaikan 

dengan  konsentrasi kopi yang diinginkan..  

2) Jug Atau Saucepan Method  

Bubuk kopi yang telah dimasukkan ke dalam sebuah jug atau 

ceret tanpa penutup (saucepan) ditambahkan air panas, 

dibiarkan beberapa saat agar kopi larut lalu disaring. 

3) Percolator 

Kopi yang telah diletakkan pada suatu saringan (percolator) 

disiram dengan air panas, sehingga diperoleh cairan hasil 

saringan kopi yang telah memiliki rasa dan bau kopi. 

4) Cona Coffee 

Kopi bubuk halus diletakkan dalam gelas dan dituangi dengan 

air panas, dibiarkan sampai diperoleh cairan kopi yang telah 

diambil sarinya.  Setelah itu cairan kopi dimasukkan ke dalam 

cona coffee pot, dipanaskan sebel;um disajikan.  

5) Still Set 

 Terdiri dari 3 tabung, tabung pertama digunakan untuk 

menempatkan saringan dan kopi bubuk yang akan disaring, 

tabung kedua digunakan untuk air perebus dan tabung ketiga 

sebagai penampung  kopi hasil saringan.  Tabung kedua akan 

melewati tabung pertama, sehingga  bubuk kopi akan bercampur 

dengan air perebus, dan sarinya akan ditampung oleh tabung 

ketiga.   

6) Espresso 

Kopi terlabih dahulu dibungkus dan diletakkan  pada pemanasan 

air kemudian disaring dan dituang melalui tekanan gas (drought 

Beer).  Rasanya minuman jenis ini sangat pekat dan pahit. 

Espresso yang baik harus terasa agak manis di mulut. Espresso 

merupakan dasar dari minuman kopi lain, misalnya cappuccino, 

latte dan sebagainya. Disajikan dalam demi tasse yaitu cangkir 

kopi kecil. 

7) Filter Method 
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Bubuk kopi diletakkan pada saringan, lalu dituangi dengan air 

mendidih, cairan hasil saringan kopi ditampung pada sebuah 

gelas.  Cara pembuatan ini hamper sama dengan menggunakan 

percolator coffee. 

j.  Minuman Kopi Terpopuler di Indonesia: 

1) Capuccino 

Espresso ditambahkan susu dengan perbandingan yang tepat, 

bagian atasnya dihiasi dengan  busa dari susu dan ditaburi kayu 

manis bubuk dan disajikan dalam mug atau cangkir kopi besar 

Capuccino memiliki rasa nikmat, dapat disajikan panas maupun 

dingin. 

2) Espresso, (lihat uraian espresso) 

3) Latte 

Terbuat dari campuran espresso dan susu dengan perbandingan 

1 bagian espresso dan 2 bagian susu cair. 

Rasanya seperti kopi susu, berwarna coklat muda, disajikan 

dalam gelas berkaki yang  memiliki pegangan di salah satu 

sisinya. Latte dapat disajikan panas dan dingin, dan sebagai 

variasi dapat ditambahkan sirop beraroma. 

4) Macchiato 

Espresso yang diberi busa susu di atasnya. Rasa kopinya pekat, 

ada sensasi lembut dari busa susu , disajikan dalam demi tasse. 

5) Café mocha 

Espresso yang ditambahkan sirop coklat dan busa susu. 

Rasanya manis dengan paduan rasa dan aroma coklat.  

6) Irish coffee 

Kopi panas yang diberi irish whisky dan dihias dengan krim 

kocok. 

Minuman beralkohol yang nikmat diminum saat cuaca dingin. 

7) Thai coffee 

Kopi yang diberi susu kental manis.  Thai coffee lebih nikmat 

disajikan dingin dengan ditambah es batu. 

8) Turkish coffee 
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Kopi yang diseduh dengan rempah kapulaga, kayu manis atau 

pala dan gula.  Rasanya manis dengan aroma rempah yang kuat, 

dibuat dengan alat khusus. 

9) Frapuccino 

Espresso yang dikombinasikan dengan susu,  sirop beraroma,  

es batu dan dicampur dengan menggunakan blender.  Rasanya 

beragam tergantung pada jenis  sirop yang ditambahkan. 

k.  Kiat Menyeduh Kopi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat minuman kopi, 

antara lain: 

1) Haluskan biji kopi yang disimpan dalam lemari pembeku dan 

seduh sesegera mungkin, karena kopi akan berembun dan 

mengeluarkan cairan 

2) Siapkan mesin  penyeduh kopi dalam keadaan bersih dan kering 

sebelum digunakan 

3) Seduh kopi dengan menggunakan air panas , diamkan selama 

10 menit , aduk merata. Hindari air yang masih mendidih untuk 

menyeduh kopi. 

4) Hindari memanaskan sisa kopi yang telah diseduh karena akan 

merusak cita rasa kopi. (terutama kopi bubuk non instant). 

5) Sajikan kopi dalam cup dan saucer,, tea spoon disebelah kanan 

tamu jika kopi/teh dihidangkan dengan makanan kecil (kudapan) 

 

  Mari lanjutkan kegiatan literasi tentang Gula 

 
3.  Gula 

Gula yang dibahas pada modul ini adalah gula sederhana, yaitu 

monosakarida dan disakarida, terutama surkosa.  Sukrosa (yang lebih 

dikenal dengan gula pasir) 
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 Mari kembangkan kemampuan  berpikir kritis dan kreatif Anda 

dengan membuat pertanyaan terkait gula.  Untuk menggali pertanyaan 

berikut diberikan contoh pertanyaan. 

 
a.  Pengertian Gula 

Gula merupakan kelompok karbohidrat sederhana pada lingkup 

disakarida dan monosakarida.   Gula yang beredar di pasaran 

ada dalam berbagai jenis yang didasarkan pada bahan asal dan 

bentuk.  Beberapa pengertian gula yang ditinjau dari beberapa 

aspek yaitu: 

1) Aspek gizi.   

Gula adalah bahan makanan yang termasuk karbohidrat, 

larut dalam air dan langsung diserap tubuh dan diubah  

menjadi energi. Oleh karena gula mudah diserap tubuh, 

maka sangat tidak dianjurkan menggunakan gula pada 

penderita diabetes. 

2) Aspek pengawet makanan. 

Gula merupakan bahan makanan yang dapat difungsikan 

sebagai pengawet alami; karena gula mampu menyerap air 

yang menyebabkan sel bakteri mengalami dehidrasi. 

3) Aspek komoditas perdagangan. 

Sumber karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai komoditas  

perdagangan paling utama. 

4) Aspek kegunaan 

Bahan makanan yang memiliki sifat fisik, kimia , bentuk dan 

kegunaan yang beragam. Sifat fisik dan kimia diantaranya 

adalah memiliki rasa manis, kelarutan, membentuk caramel 

(flavor dan warna), dan membentuk kristal yang 

menyebabkan gula digunakan untuk berbagai keperluan.  

b.  Fungsi Gula 

Fungsi gula sangat beragam dalam pembuatan cake, pastry dan 

bakery diantaranya: 

1) Sebagai pemanis 

2) Bahan nutrisi untuk kamir pada proses fermentasi,  
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3) Membantu proses pembentukan krim,  

4) Membantu dalam pembentukan warna kulit roti yang baik  

(polisakarida menjadi dekstrin) 

5) Meningkatkan nilai gizi produk.  

6) Melunakkan gluten sehingga produk yang di hasilkan lebih 

empuk.  

7) Memberikan warna dan flavor khas karena karamelisasi gula. 

8) Meningkatkan volume “cake” melalui proses creaming.  

Perbandingan  gula dengan lemak maksimal yang baik pada 

proses “creaming”adalah dua bagian gula dan satu bagian lemak.  

Bila persentase gula terlalu tinggi dalam adonan maka bentuk 

cake akan cekung di bagian tengah. 

9) Memberikan flavor dan warna pada produk pastry, bakery dan 

cake 

10) Meningkatkan waktu simpan roti terutama roti manis. 

c.  Sifat-sifat Gula 

Gula memiliki sifat fisik dan kimia diantaranya yaitu: 

1) Berbentuk kristal mudah larut dalam air 

2) Hidrolisis 

Gula disakarida misalnya sukrosa (gula tebu) mudah mengalami 

hidrolisis oleh enzim maltase, invertase dan sukrase menjadi 

monosakarida 

3) Higroskopis 

Gula mudah menyerap air dan kelembaban di sekelilingnya. 

4) Kepekaan terhadap panas 

Gula memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap panas, 

sehingga perbedaan suhu akan memberikan berbagai produk 

yang berbeda. Fruktosa, maltosa, dekstrosa lebih sensitif 

terhadap panas dibandingkan dengan laktosa dan sukrosa.  

5) Pencoklatan gula (Browning Reaction) 

Gula yang dipanaskan bersama protein akan bereaksi 

membentu gumpalan-gumpalan berwarna gelap yang disebut 

melanoidin.  Pada tahap awal, melanoidin menyerupai karamel 

dalam hal warna, bau dan rasa. Bila terus dipanaskan maka 

gumpalan-gumpalan akan berubah menjadi hitam dan tidak 

dapat larut. Sukrosa tidak akan bereaksi dengan protein., 
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sedangkan fruktosa dan dekstrosa paling aktif dalam reaksi 

browning.  Reaksi reaksi browning dapat dipercepat dengan 

meningkatkan pH.  

6) Pengempukkan (softening) 

Gula akan mengempukkan produk pastry, bakery dan cake 

karena gula akan mengubah susunan, volume, dan gula 

mengikat air. 

d.  Jenis-jenis Gula 

Ada beberapa jenis gula yang dipergunakan dalam produk patiseri, 

antara lain : 

1) Brown Sugar 

Brown sugar adalah gula yang proses pembuatannya belum 

selesai atau gula yang kristalnya dilapisi molases (sirup 

berwarna cokelat yang muncul dalam proses pembuatan gula). 

Biasanya digunakan untuk kue kering atau Fruit Cake tradisional 

Inggris. Tingkat kemanisan brown sugar  65% dari gula kastor.   

2) White Sugar  

White sugar  terdiri dari :  

a) Cubes sugar, gula berbentuk kubus, yang dibuat dari liquor 

gula yang berkualitas baik. Cubes sugar merupakan gula 

yang paling baik untuk membuat gula rebus (sugar boiling), 

b) Granulated sugar : gula berbentuk kristal yang agak kasar, 

dapat digunakan untuk  membuat sugar boiling, cakes dan 

sponge. 

c) Castor sugar : Gula castor atau caster adalah jenis gula 

pasir yang sangat halus, lebih cepat larut dan digunakan 

dalam pembuatan ‘meringues' dan cairan dingin.  

d) Gula icing/bubuk  ( Icing Sugar )  

Gula icing/bubuk di pasaran  dalam berbagai tingkat 

kehalusan butiran, karena adanya perbedaan proses 

pengayakan. Jenis yang paling halus digunakan untuk 

membuat Royal Icing, yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk membuat dekorasi kue.  Disamping itu  icing sugar 

dapat dipergunakan untuk membuat water icing, glaze, 

dlusting pada cake , pastry dan bakery setelah dioven.   

e) Sirup gula (Golden Syrup) 
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Merupakan gula berbentuk cairan atau sirup, berwarna 

coklat kekuningan.  Kualitas golden syrup yang baik 

mengandung 15% - 18% air.   Beberapa jenis golden syrup 

yang ada di pasaran antara lain: 

f) Sirup Glukosa (glucose syrup) 

Sirup glukosa dikenal dengan  nama Corn Syrup karena 

terbuat dari jagung yang dihidrolisis oleh asam.    

g) Treacle 

Sirup treacle berwarna lebih gelap dan beraroma lebih  lebih 

tajam dibanding golden syrup. Treacle dibuat dengan cara 

pencairan dan penyaringan air gula (molasses) lalu 

dipadatkan. 

h) Gula invert 

Gula invert adalah gula yang mengandung  glukosa dan 

fruktosa dalam perbandingan yang sama, yang dihasilkan 

dari hidrolisis sukrosa.  Dibandingkan dengan sukrosa, gula 

invert memiliki rasa lebih manis, mampu menahan 

kelembaban (produk tetap lembab)  dan rentan terhadap 

kristalisasi.   

i) Fondant 

Fondant adalah gula yang dimasak dengan air, glukosa, dan 

sedikit asam pada suhu 115 oC.  Fungsi asam adalah untuk  

mencegah pengkristalan pada permukaannya.  Setelah 

suhu yang diharapkan tercapai, lalu didinginkan sampai 

terlihat ada sedikit kristalisasi. Selanjutnya diaduk sampai 

berubah warna menjadi putih , halus dan mengkilap. 

Digunakan pada suhu tubuh untuk mendapatkan 

penampilan yang mengkilap. 

j) Gula Palem 

Gula Palem adalah gula aren yang berbutir halus, 

berwarana kecoklatan seperti brown sugar.  Walaupun 

memiliki warna yang sama dengan namun brown sugar 

memiliki aroma yang sangat berbeda.  
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Untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang bahan penyegar, 

mari kerjakan lembar kerja berikut! 

 

 

 

 

 
4.  Coklat  

a.  Sejarah Coklat 

Kata coklat berasal dari kata “xocoat” yang dalam bahasa suku Aztec 

berarti minuman pahit.  Suku Aztec dan Maya berasal dari  Mexico,  

menyatakan bahwa Dewa Pertanian telah mengirimkan coklat yang 

berasal dari surga kepada mereka. Salah seorang dari  Mexico yaitu 

Cortes antara tahun 1502 – 1528   membawa coklat ke Spanyol, dan 

oleh orang-orang Spanyol minuman pahit tersebut dicampur gula 

sehingga rasanya lebih enak. Selanjutya bahan  coklat menyebar ke 

Perancis, Belanda dan Inggris. Selanjutnya Pada tahun 1765 

didirikan pabrik coklat di Massachusetts, Amerika Serikat. 

Lambar kerja 3.2 Sifat-Sifat Bahan Penyegar 
 

Tujuan  :  Mempelajari sifat-sifat bahan penyegar 
Bahan dan Alat : 
1. The/kopi 
2. Jeruk nipis 
3. Gula 
Cara : 
1. Buatlah minuman the atau kopi dengan konsentrasi yang 

sama, tempatkan pada 3 buah cangkir dengan volume yang 
sama 

2. Tambahkan pada cangkir 1 jeruk nipis 
3. Tambahkan pada cangkir 2 jeruk nipis dan gula (tentutan 

konsenrasi gula) 
4. Biarkan cangkir ke 3 tanpa tambahan apapun  
5. Bandingkan ketiga minuman dari warna, bau, rasa. Catat dan 

diskusikan! 

Nilai karakter dan kemampuan apa yang dikembangkan setelah 

melakukan LK 3.2 ?!   

Lakukanlah refleksi setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 

3, adakah manfaat yang diperoleh ? Apakah tuntutan indikator 

sudah diperoleh ? Apakah ada kesulitan saat mengerjakan LK? 
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Selanjutnya pada abad 19, tepatnya antara tahun 1916-1950 

diperoleh  bukti bahwa coklat dapat membuat umur seseorang lebih 

panjang berdasarkan hasil penelitian epidemiologis yang dilakukan 

oleh mahasiswa Universitas Harvard.  Penelitian tersebut dilakukan 

dengan  menggunakan food frequency questionnaire terhadap  

kebiasaan makan permen atau coklat seseorang mahasiswa Harvard.  

Dugaan sementara saat itu disebabkan oleh fenol pada coklat. 

b.  Kandungan Kimia Coklat 

Coklat mengandung zat-zat yang berpengaruh terhadap kesehatan 

antara lain: 

1) Fenol 

Merupakan  senyawa organic , kelompok asam lemah, mudah 

larut dalam air.  Senyawa fenol sangat baik untuk kesehatan 

jantung. Coklat memiliki kemampuan untuk  menghambat 

oksidasi kolesterol LDL (low density lipoprotein) atau yang 

dikenal dengan kolesterol jahat  sehingga mencegah resiko 

penyakit jantung coroner. 

2) Asam oleat 

Sepertiga lemak pada coklat adalah  oleat yang merupakan 

asam lemak tidak jenuh.  Asam oleat juga dapat menjaga 

kesehatan jantung. 

3) Phenylethylamine 

Merupakan senyawa mirip amphetanine yang dapat 

meningkatkan penyerapan triptofan (suatu asam amino) ke 

dalam otak yang menghasilkan dopamine.  Adanya dopamine 

aakan menimbulkan  perasaan senang dan perbaikan suasana 

hati.  Phenylethylamine  juda dapat memberikan  khasiat 

aphrodisiac yaitu suatu perasaan seperti orang sedang jatuh 

cinta . 

4) Theobromine dan cafein 

Merupakan  senyawa yang dapat memberikan rasa segar atau 

menghilangkan rasa mengantuk. 
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5) Flavonoid  

Flavonoid memiliki sifat anti-oksidan yang kuat, sehingga 

membantu dalam membangun kekebalan dan anti-carcinogens. 

Untuk  wanita hamil, flavonoid dapat membantu pencegahan 

Preeklamsia. 

c.  Jenis-jenis Coklat 

Jenis-jenis dan mutu coklat yang terdapat di pasaran antara lain: 

1) Couverture 

Merupakan jenis coklat terbaik, kandungan massa coklatnya 

(cocoa massa) murni , lemaknya tinggi,  menghasilkan flavor 

yang sangat baik dan digunakan untuk pembuatan produk coklat 

buatan tangan.  Jenis coklat ini harus  di-temper (dilelehkan) 

terlebih dahulu sebelum digunakan. 

2) Plain Chocolate 

Plain Chocolate memiliki massa coklat antara 30% - 70%, dan 

baik digunakan untuk kue, cake, dll.   Semakin tinggi konsentrasi 

massa coklat  semakin baik flavornya. 

3) Milk Chocolate 

Milk Chocolate merupakan campuran gula, cocoa butter, coklat 

cair, susu dan vanilla.   Massa coklatnya hanya 20% dan rasanya 

lebih manis dibandingkan plain cokelat.  Jenis Milk Chocolate 

paling banyak dikonsumsi, namun kurang baik jika digunakan 

untuk kue karena mudah hangus.      

4) White Coklat 

White Coklat merupakan campuran gula, cocoa butter, susu dan 

vanilla. White Coklat tidak mengandung massa coklat ,  tidak 

memiliki flavor yang berasal dari lemak coklat, dan mudah 

hangus. Jenis coklat ini biasa dikonsumsi langsung dan untuk 

dekorasi.  

5) Kakao 

Merupakan massa coklat yang telah dipisahkan lemak coklatnya . 

6) Coklat hitam (dark chocolate) 

Coklat hitam merupakan campuran massa coklat, gula, lemak 

coklat.  Coklat hitam memiliki kandungan lemak dan zat besi 

yang tinggi yaitu kira-kira 23%. 
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7) Minuman Coklat 

Merupakan minuman yang terbuat  dari massa coklat dan gula 

yang cukup tinggi.    

8) Kembang gula cokelat 

d.  Mutu Coklat 

Mutu coklat sangat dipengaruhi oleh mutu biji coklat (kakao).  Kriteria 

mutu biji coklat (kakao) berdasarkan standar internasional yaitu: 

1) Kadar air 

Kadar air terbaik untuk biji coklat (kakao) adalah 6 – 7 % dari 

berat total.  Jika kadar air biji kakao lebih tinggi , maka biji   kakao  

akan mudah  rusak jika disimpan dalam waktu lama, sedangkan  

jika kadar air kakao  terlalu rendah  maka cenderung menjadi 

rapuh. 

2) Ukuran Biji 

Ukuran biji kakao sangat menentukan rendemen hasil lemak. 

Makin besar ukuran biji kakao, makin tinggi rendemen lemak 

yang dihasilkan.  Ukuran biji rata-rata  yang  masuk kualitas 

eskpor adalah antara 1,0 – 1,2 gram atau setara dengan 85 – 

100 biji per 100 g contoh uji. Ukuran biji kakao kering sangat 

dipengaruhi oleh jenis bahan tanaman, kondisi kebun (curah 

hujan) selama perkembangan buah, perlakuan agronomis dan 

cara pengolahan.  

3) Berat  Kulit Biji 

Biji kakao terdiri atas keping biji (nib) yang dilindungi oleh kulit 

(shell). Kadar kulit dihitung biji kakao dihitung berdasarkan 

perbandingan berat kulit dan berat total biji kakao (kulit + keping) 

pada kadar air 6 – 7 %. Prosentase berat  kulit biji kakao adalah 

antara 11 – 13 %. Biji kakao dengan kadar kulit yang tinggi 

cenderung lebih kuat dan tidak mudah hancur saat disimpan di 

dalam gudang. Jika prosentase berat kulit kurang dari standar, 

maka kulit akan rapuh (mudah hancur). Disamping berat kulit, 

waktu fermentasi menentukan berat kulit biji kakao. Makin 

singkat waktu fermentasi  maka makin berat kulit biji kakao yang  

karena sebagian besar sisa lendir (pulp) masih menempel pada 

biji.  
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4) Tidak mengandung benda asing dan bau  dari kemasan yang 

terserap biji kakao saat pengangkutan. 

5) Tidak berjamur yang memungkinkan jamur menghasilkan toksin. 

6) Biji berukuran seragam, bebas dari biji pecah, pecahan biji dan 

pecahan kulit, dan bebas dari benda-benda asing. 

7) Kadar  lemak  biji kakao merupakan komponen terpenting, kadar 

lemak biji kakao di Indonesia antara 49 – 52 %.  Kadar lemak 

tergantng pada species kakao yang ditanam, musim, dan 

perlakuan pengolahan.  

Biji kakao yang berasal dari pembuahan musim hujan 

mempunyai kadar lemak lebih tinggi, sedangkan karakter phisik 

biji kakao pasca pengolahan, seperti kadar air, tingkat fermentasi 

dan kadar kulit, berpengaruh pada randemen lemak biji kakao. 

Lemak kakao merupakan campuran trigliserida, yaitu senyawa 

gliserol  dan tiga  asam lemak. Lemak  kakao mengandung di-

unsaturated trigliserida dalam jumlah yang sangat terbatas.  

Komposisi    asam   lemak kakao sangat berpengaruh pada titik 

leleh dan tingkat kekerasannya.  Titik leleh lamak kakao yang 

baik untuk  makanan cokelat  mendekati suhu  badan manusia 

dengan tingkat kekerasan minimum pada suhu kamar.  

Keberadaan asam lemak bebas di dalam kakao harus dihindari , 

karena merupakan salah satu indikator kerusakan mutu. Asam 

lemak bebas umumnya muncul jika biji kakao kering disimpan  di 

gudang yang kurang bersih dan lembab. Kadar asam lemak 

bebas seharusnya kurang dari 1%.  Biji kakao dianggap sudah 

mulai mengalami kerusakan pada kadar asam lemak bebas di 

atas 1,3 %.  

D.  Aktifitas Pembelajaran 

Aktifitas pembelajaran merupakan gabungan proses mempelajari materi 

dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi pada Kegiatan Pembelajaran 3 yaitu  “Lemak, Minyak 

dan Bahan Penyegar”.  Langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan 

pembelajaran 3 antara lain:   
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1. Membaca Kasus atau Mengamati Gambar  

Kegiatan pembelajaran diawali dengan membaca kasus atau menyimak 

gambar sesuai dengan “Lemak, Minyak dan Bahan Penyegar” yang dikaji.  

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, peserta diklat diajak 

untuk membuat berbagai pertanyaan atau masalah yang dihubungkan 

dengan materi pembelajaran.  Jenis-jenis pertanyaan yang dikemukakan 

mulai dari lingkup fakta, konsep, prosedur sampai metakognitif.   

2. Mengkaji Materi 

Mengkaji materi dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

timbul serta meningkatkan pemahaman peserta tentang materi yang 

dipelajari.  Kegiatan ini sekaligus menjadi kegiatan literasi pada tahap 

pengembangan, karena sangat terkait dengan proses pembelajaran, ada 

tagihan, dan masuk penilaian pada materi yang dipelajari.  Kegiatan ini 

sekaligus mengembangkan sikap gotong royong/kolaborasi, rasa 

nasionalis, integritas, dan kemampuan komunikasi, jika dilakukan secara 

berkelompok.  Pada langkah ini fasilitator mendorong dan memfasilitasi 

peserta diklat untuk  mencari tahu  secara mandiri atau berkelompok 

berbagai hal terkait materi, menyediakan fasilitas yang diperlukan peserta, 

dan hal-hal lain terkait pembeljaran..  Kegiatan ini melatih kemampuan 

menalar, mencari literature yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

dan memahami materi lebih dalam materi yang sedang dipelajari.  Melalui 

kegiatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta 

diklat tentang materi “Lemak, Minyak dan Bahan Penyegar”. 

3. Mengerjakan Lembar Kerja 

Setelah mengkaji materi, kegiatan dilanjutkan dengan  mengerjakan 

lembar kerje (LK) yang terdapat pada setiap materi bahasan.  Tujuannya 

adalah untuk  akan meningkatkan pemahaman tentang materi 

pembelajaran.   Kegiatan mengerjakan LK merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan karena akan meningkatkan kemampuan pemahaman 

terhadap materi dan aplikasi dari materi dalam bentuk keterampilan.,    

Kegiatan mengerjakan LK dilanjutkan dengan mendiskusikan atau 

mejawab pertanyaan yang timbul saat mengerjakan praktik.  Kegiatan ini 

melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta 

meningkatkan pemahaman konsep dari materi yang dipelajari.   
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4. Membuat Laporan dan Mengkomunikasikan Secara Lisan 

Kegiatan dilakukan melalui membuat laporan tertulis dan atau 

menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk lisan.    Kegiatan ini melatih 

kemampuan komunikasi, kerjasama,  kemandirian dan rasa percaya diri. 

E.  Latihan/Kasus/Tugas 

Untuk menguji kemampuan Anda, coba lakukan kerjakan latihan berikut! 

1. Coba analisis perubahan sifat kimia dan fisika lemak saat pengolahan 

raosting! 

2. Pilihlah teh yang sesuai dengan pesta ulang tahun yang akan disajikan 

dingin!  Bahan tambahan apa yang harus digunakan? Jelaskan 

alasannya! 

3. Coba analisis  apa yang terjadi pada  minuman kopi yang ditambahkan 

dengan jeruk nipis! Jelaskan hasil analisis Anda! 

4. Anda diminta untuk membuat beragam produk coklat yang akan dicetak 

sebagai sajian ulang tahun anak Anda usia 5 tahun.  Jelaskan mengapa 

Anda memilih jenis tertentu! 

5. Mengapa pada pembuatan fondant diberikan jeruk nipis? Peristiwa apa 

yang terjadi? Jelaskan! 

F.  Rangkuman 

Lemak, minyak dan bahan penyegar merupakan jenis bahan makanan lain 

yang sering digunakan baik  dalam pembuatan makanan maupun produk cake, 

pastry dan bakery.  Masing-masing  jenis  Lemak, minyak dan bahan penyegar 

memiliki  sifat fisik dan kimia yang mempengaruhi mutu hasil pengolahan.  

Untuk mencegah  penurunan mutu bahan makanan setelah pengolahan atau 

menangani kendala saat pengolahan makanan, maka  perlu pemahaman 

sifat-sifat, jenis, dan karakteristik lemak, minyak dan bahan penyegar . 
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G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Apakah kegiatan latihan yang mengukur pengetahuan dan keterampilan 

sudah dilakukan ?  bagaimana hasilnya ? apakah mudah untuk dilakukan ? 

jika masih merasa kurang kompeten, silakan diulangi lagi. Namun jika sudah 

mampu melakukan silakan lanjut ke pembelajaran berikut!. 

H.  Kunci Jawaban 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan Anda setelah melakukan latihan, dan 

mengetahui jawaban dari pertanyaan silakan buka kembali uraian materi yang 

tertuang pada kegiatan pembelajaran .  Jika jawaban yang Anda berikan 

sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, maka beralihlah ke pembelajaran 

berikutnya. 
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PENUTUP 

Modul diklat yang berjudul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru 

Paket Keahlian Tata Boga Kompetensi Pengetahuan Bahan Makanan  merupakan 

paket diklat dasar yang menjadi kompetensi pre-requisite bagi guru keahlian Tata 

Boga. Modul ini akan menjawab beberapa perubahan fisika dan kimia bahan 

makanan yang terjadi saat persiapan, pengolahan dan penyajian makanan. 
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GLOSARIUM 

Aerosol 
Koloid yang terbentuk dari partikel padat atau droplet cair di 
dalam udara atau gas, misalnya debu di udara, kabut dan 
lain-lain 

Alergen Zat yang dapat menyebabkan terjadinya alergi 

Amfoter 
senyawa yang memiliki sifat dapat menjadi asam maupun 
basa 

Antibiotic 
Senyawa atau obat yang digunakan untuk mematikan 
mikroorganisme pada dosis tertentu 

APAR Singkatan dari Alat Pemadam Api Ringan 

Asidofilik Kelompok bakteri yang tumbuh pada kondisi asam 

Autolisis 
Proses perusakan yang terjadi pada bahan makanan 
yang disebabkan oleh enzym yang dimilikinya 

Bakterisida Bahan untuk mematikan bakteri 

Blower Alat yang digunakan untuk menghembuskan udara 

Butane 
Senyawa  alkane  yang  memiliki  4  atom  karbon. 
Memiliki formula c4h10 berbentuk gas pada suhu ruang 

Caison’s disease 
Gangguan akut akibat pembentukan gelembung nitrogen 
dalam darah saat terjadi perubahan tekanan udara luar 

Carpal Tunel 
syndrome 

Suatu keadaan akibat kelebihan tekanan pada saraf 
tengah, yaitu pada tangan; dapat menyebabkan kelelahan 
dan kerusakan saraf pada tangan dan jari tangan 

Churning 
Alat atau tong yang digunakan untuk mengocok/mengaduk 
susu agar globul minyak susu terpisah dan digunakan untuk 
membuat mentega, keju. 

Codex 

susu adalah suatu daftar satuan yang harus dipenuhi air 
susu  sebagai bahan makanan. Daftar ini telah disepakati 
para ahli gizi dan kesehatan sedunia, walaupun disetiap 
negara atau daerah mempunyai ketentuan-ketentuan 
tersendiri. 
 

Eliminasi 
Cara untuk mengurangi kecelakaan kerja dengan tidak 
menggunakan penyebab bahaya 

Eksotermal Proses reaksi yang mengahsilkan panas 

Entamoeba histolitica 
Kelompok protozoa yang menjadi penyebab penyakit 
disentri amuba 

Ester 
senyawa organik yang terbetuk melalui penggantian satu 
atau lebih aom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu 
gugus organik (disimbulkan oleh R). 

Evakuasi Proses penyelamatan diri saat terjadinya bencana 

Exhaust Fan Alat yang digunakan untuk mengeluarkan udara ke luar 

Fatigue Diartikan sebagai kelelahan fisik 
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Flagel Adalah alat untuk gerak pada bakteri 

Flammability Bahan-bahan yang mudah terbakar 

Frost bite 
Kerusakan pada kulit dan jaringan di bawah kulit akibat 
kondisi suhu dingin yang ekstrim 

Fortifikasi 

penambahan vitamin  (vitamin A dan D) dan mineral  
(mineral kalsium, Iodium, zink, magnesium dan lain-lain) 
pada bahan makanan. Bahan makanan yang difortifikasi 
antara lain susu, margarin, dan lain-lain. 

Fosfoprotein 
senyawa yang merupakan campuran antara fosfor dan 
protein 

Hearing lost 
Kehilangan         pendengaran         (ketidakmampuan 
mendengar) 

Hernia 
Dikenal dengan istilah turun berok, yaitu penyakit akibat 
turunnya buah zakar karena melemahna lapisan otot dinding 
perut. 

Host 
Atau  disebut  sel  inang  yaitu  suatu  yang  menjadi 
tempat   menempel/   tumbuh/   berkembangbiaknya 
mikroorganisme penyebab penyakit. 

Inkubasi 
Masa mulai masuknya penyakit sampai timbul gejala 
yang pertama 

Inti sel (nucleus) 
Salah satu organ/komponen sel yang mengandung 
sebagian besar materi sel.   Inti sel berfungsi untuk menjaga 
sifat keturunan (gen) dan mengatur aktifitas dalam sel 

Isolasi 
Memisahkan sesuatu / ruang terhadap hal lain atau 
ruang lain 

Kapsul Lapisan lender yang terdapat disekeliling sel bakteri 

Kristal lemak 
adalah   proses perubahan wujud lemak dari  wujud cair 
menjadi padat 

Konduksi 
Proses transfer atau perpindahan panas yang terjadi melalui 
kontak antar satu bahan dengan lainnya 

Kontaminasi 
silang 

Kontaminasi atau pencemaran yang terjadi dari bahan 
makanan mentah ke bahan makanan matang yang 
disebarkan oleh tangan penjamah makanan 

Konveksi 
Proses transfer atau perpindahan panas yang terjadi 
melalui aliran udara antar bahan 

Korsleting 

Dikenal dengan istilah hubungan pendek listrik yaitu 
terputusnya aliran listrik karena kawat bermuatan arus positif 
dan negative bersentuhan; yang dapat mengakibatkan 
terjadinya kebakaran 

Limbah 
Buangan  sisa  proses  produksi  dari  industry  atau 
rumah tangga, dapat berdampak negative jika tidak dikelola 

LPG 
Merupakan ringkasan dari liquid petroleum gas, yang 
merupakan gas propane atau butane, merupakan gas yang 
mudah terbakar 

Mastitis  

kondisi jaringan kelenjar air susu mengalami infeksi oleh 
bakteri,  sehingga mengalami pembengkakan, yang 
mengakibatkan kelenjar susu memerah suhu air susu 
meningkat dari normal. 
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Metabolisme 
Reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu 
manusia dan hewan 

Mikroorganisme 
Organisme  kecil/sangat  kecil  sehingga  tidak  dapat 
dilihat   tanpa   menggunakan   alat   bantu   seperti 
mikroskop 

Muskulus skeletal 
Suatu   kondsi   penggembungan   otot   di   lapisan 
mesoderm 

Natural gas 
Gas yang terbentuk dari fosil bumi yang telah berumur 
ribuan tahun 

PAK 

Singkatan  dari  penyakit  akibat  kerja,  yaitu  suatu 
penyakit terkait erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 
pekerja.  Timbulnya penyakit memerlukan jangka waktu 
tertentu setalah melakukan pekerjaan yang sama 

pH 
Derajat  keasaman  suatu  bahan.     Biasanya  pada 
selang 1-14.  Selang ph 1-6 disebut dengan asam, ph 
7: disebut netral, sedangkan ph 8-14 disebut basa 

Plasmodium 
Kelompok protozoa yang menyebabkan malaria yang 
ditransfer ke manusia melalui nyamuk 

Plasmolisis 
Proses pengurangan kandungan air bebas dalam sel 
akibat  penambahan  gula  dan  garam,  sehingga  air bebas 
sel keluar dari sel 

Propane 

Digunakan sebagai bahan bakar, mengandung 3 atom 
karbon dan 8 atom H (C3H8), biasnya berbentuk gas, namun 
dapat juga dibentuk cair untuk mempermudah proses 
distribusi 

Radiasi 
Proses transfer atau perpindahan panas yang terjadi 
melalui gelombang elektromagnetik 

Resiko hygiene 
Suatu   penyakit   yang   dapat   terjadi   akibat   tidak 
diterapkannya aturan hygiene sesuai dengan standar yang 
telah ditentukan 

Respirasi 
Proses pernafasan, yaitu pengambilan oksigen yang 
akan digunakan untuk proses metabolism tubuh 

Ribosom 
Organel/komponen sel  yang berfungsi untuk tempat 
membuat dan mensintesa protein 

Rotasi, Mutasi Perpindahan posisi tempat kerja atau tanggng jawab 

Senyawa ion 
senyawa yang terbentuk antara ion logam dan ion non 
logam, misalnya antara natrium dan klor membentuk garam 
dapur (NaCl). 

Senyawa kovalen 
senyawa yang terbentuk dari dua atau lebih unsur non 
logam, misalnya karbon dan hidrogen 

Sitoplasma 
Cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalam 
cairan tersebut 

Spoilage bakteri 
Bakteri  yang  menyebabkan kerusakan/pembusukan 
pada bahan makanan 

Spora 
Satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan 
pelindung, biasa digunakan untuk perkembangbiakan 
vegetatif 

Stress Suatu kondisi tidak nyaman akibat tekanan psikologis 
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Substitusi 
Penggantian suatu bahan/zat/alat dengan bahan /zat 
atau alat lain 

Tekanan osmotik 
Gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan 
zat    pelarut    kedalam    larutan    melalui    selaput 
semipermeabel 

Toxoplasma 
gondii 

Protozoa yang menjadi penyebab toxoplasmosis yang 
ditranfer ke manusia melalui tangan yang menangani daging 
mentah 

Trypanosome 
pallidum 

Protozoa yang menjadi penyebab penyakit tidur 

Turn over 
Keluar   masuknya   pegawai   dalam   industri/bidang 
pekerjaan 

Varises 
Pelebaran pembuluh darah balik, banyak terjadi di bagian 
bawah (kaki) 

Ultraviolet 
Radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 
lebih pendek dari cahaya  yang terlihat tetapi lebih panjang 
dari sinar X 

Zat mutagenic 
Zat kimia yang dapat menyebabkan terkadi perubahan 
atau mutasi genetik 
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BAGIAN II  :  

KOMPETENSI PEDAGOGIK 

 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan guru untuk memahami 

dinamika proses pembelajaran dengan baik. Pembelajaran di ruang kelas 

bersifat dinamis karena terjadi interaksi antara pengajar dengan peserta 

didik, antar sesama peserta didik dan sumber belajar yang ada. Pendidik 

perlu memiliki strategi pembelajaran tertentu agar interaksi belajar yang 

terjadi berjalan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

uru mempunyai kewajiban untuk selalu memperbaharui dan 

meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan sebagai esensi pembelajar seumur 

hidup. Untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan 

tersebut, dikembangkan modul untuk pengembangan keprofesian 

berkelanjutan yang berisi topik-topik penting. Adanya modul ini memberikan 

kesempatan kepada guru untuk belajar lebih mandiri dan aktif khususnya 

pada kompetensi pedagogic (Pengembangan Kurikulum).   

Modul ini juga digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan diklat tatap 

muka langsung atau tatap muka kombinasi (in-on-in).   Modul 

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berjudul “Pengembangan 

Kurikulum” merupakan modul untuk kompetensi pedagogik guru pada 

Kelompok Kompetensi C (KK C). yang dikembangkan berdasarkan 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan regulasi terkaiit lainnya yang 

relevan. 

Penguasaan guru atas konsep dan implementasi dari kompetensi inti 

Pengembangan Kurikulum ini membekali guru untuk bagaimana melakukan 

pengembangan kurikulum pada mata pelajaran yang diampunya agar 

proses pembelajaran yang direncanakan dapat dikembangkan sesuai 

dengan nilai-nilai utama karakter bangsa yang pada akhirnya akan 

menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga peserta 

didiknya menjadi  lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajarannya untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik  sesuai dengan kemampuannya. Pada 

beberapa komponen modul telah diintegrasikan beberapa nilai karakter 

bangsa, baik secara eksplisit maupun implisit. Berdasarkan karakteristik 

materi modul yang membahas tentang aspek kognitif dan non-kognitif 

peserta didik, ruang lingkup kajian materi modul ini sejatinya dapat 

memfasilitasi penguatan sebagian besar nilai-nilai karakter yang diusung 

dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).       

G 
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Penerapan nilai-nilai karater bangsa dapat diimplementasikan selama 

aktivitas pembelajaran, dalam melaksanakan tugas sebagai guru, dan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendukung pengembangan 

kompetensi sosial dan kepribadian guru.  

B. Tujuan 

Setelah memperlajari modul ini, secara umum peserta diklat diharapkan 

mampu mengembangkan kurikulum yang berkarakter sesuai mata pelajaran 

yang diampu dengan baik. Sedangkan tujuan khusus dari modul ini antara 

lain adalah :  

1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

2. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 

3. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

4. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran 

5. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan karakteristik peserta didik 
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C. Peta Kompetensi  

 

Tabel 6. Peta Kompetensi Guru (Pedagogik) dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

NO 
KOMPETENSI INTI 

GURU 
KOMPETENSI GURU KELAS/MAPEL INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 

3. Mengembangkan 
kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran 
yang diampu. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip 
pengembangan kurikulum. 

3.1.1 Mengartikan prinsip pengembangan 
kurikulum 

    3.1.2 Mengilustrasikan prinsip pengembangan 
kurikulum sesuai karakteristik mata 
pelajaran yang diampu 

    3.1.3 Menerapkan prinsip pengembangan 
kurikulum dalam pengembangan kurikulum 
mata pelajaran yang diampu 

  3.2 Menentukan tujuan pembelajaran 
yang diampu 

3.2.1 Mengkategorikan tujuan pembelajaran yang 
diampu sesuai dengan tingkat kompetensi 
dan ranah pembelajaran 

    3.2.2 Memilih tujuan pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan karakteristik materi dan 
kompetensi yang akan  dicapai 

    3.2.3 Mengurutkan tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai dalam proses pembelajaran  
sesuai dengan karakteristik materi dan 
kompetensi yang akan  dicapai pada mapel 
yang diampu 

KOMPETENSI PADA 
MODUL PEDAGOGIK 

KK C ADA DISINI 
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NO 
KOMPETENSI INTI 

GURU 
KOMPETENSI GURU KELAS/MAPEL INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 

  3.3 Menentukan pengalaman belajar 
yang sesuai untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang 
diampu 

3.3.1 
Menggali  pengalaman belajar yang sesuai 
untuk mencapai tujua n pembelajaran yang 
diampu 

   3.3.2 Mengklasifikasikan pengalaman belajar  
sesuai  dengan tahapan pencapaian tujuan 
pembelajaran pada mata pelajaran yang 
diampu 

  3.3.3 Mengurutkan  tahapan   pengalaman belajar 
yang sesuai untuk mencapai tujua n 
pembelajaran yang diampu 

  3.3.4 Menelaah tahapan   pengalaman belajar 
sesuai dengan  tujuan pembelajaran, materi 
dan alokasi waktu yang tersedia 

  3.4 Memilih materi pembelajaran 
yang diampu yang terkait dengan 
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran 

3.4.1 Mengidentifikasikan materi pembelajaran 
yang diampu terkait pengalaman belajar 
dan tujuan pembelajaran 

  3.4.2 Memilih materi pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan pengalaman belajar dan 
tujuan pembelajaran 

  3.4.3 Mengkategorikan materi yang dipilih 
berdasarkan jenisnya (fakta, konsep, 
prosedural dan metakognitif) 

  3.4.4. Menelaah dokumen pendukung 
pengembangan kurikulum terkait dengan 
pengalaman belajar dan tujuan  
pembelajaran 



 

Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum |   139 

 

NO 
KOMPETENSI INTI 

GURU 
KOMPETENSI GURU KELAS/MAPEL INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 

    3.4.5. Membuat kerangka materi pembelajaran 
yang diampu terkait pengalaman belajar 
dan tujuan pembelajaran 

  3.5 Menata materi pembelajaran 
secara benar sesuai dengan 
pendekatan yang dipilih dan 
karakteristik peserta didik 

3.5.1 
Menganalisis materi pembelajaran secara 
benar sesuai dengan pendekatan yang 
dipilih 

    3.5.2 Mengurutkan materi pembelajaran secara 
benar sesuai dengan pendekatan yang 
dipilih dan karakter peserta didik 

  3.6. Mengembangkan indikator dan 
instrumen penilaian. 

3.6.1 Menentukan indikator penilaian 
pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

  3.6.2 Mengurutkan indikator penilaian 
pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

3.6.3 Memilih metode dan jenis instrumen 
penilaian pembelajaran yang tepat sesuai 
dengan indikator dan tujuan 
pembelajarannya 

3.6.4 Menguji validitas dan reliabilitas instrumen 

Merancang instrumen penilaian 
pembelajarn 
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Peta kedudukan modul secara detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 16. Peta Pencapaian Kompetensi 
 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada modul ini disusun dalam empat bagian, yaitu 

bagian Pendahuluan, Kegiatan Pembelajaran, Evaluasi, dan Penutup. 

Bagian Pendahuluan berisi paparan tentang Latar Belakang modul KK C 

(Kompetensi Pedagogik), Tujuan, Peta Kompetensi yang diharapkan dicapai 

setelah pembelajaran, Ruang Lingkup, dan Cara Penggunaan Modul. 

Bagian kegiatan pembelajaran berisi Tujuan, Indikator Pencapaian 

Kompetensi, Uraian Materi, Aktivitas Pembelajaran, Latihan/Kasus/Tugas, 

Rangkuman, Umpan Balik, dan Tindak Lanjut. Bagian Akhir terdiri dari Kunci 

Jawaban, Latihan/Kasus/ Tugas,Evaluasi dan Penutup. 

Rincian materi pada modul adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum   

2. Menentukan tujuan pembelajaran yang berkarakter sesuai mata 

pelajaran 
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3. Menentukan pengalaman belajar yang berkarakter sesuai mata 

pelajaran yang diampu 

4. Memilih dan menata materi pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran yang dipilih pada mata pelajaran yang 

diampu 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran 

disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata diklat. Modul ini dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk moda tatap muka 

dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In.  

 

 

Gambar 17. Alur Modul Pembelajaran Tatap Muka 
 

1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh 

Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi 

peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang 

dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen GTK 

maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini 

dilaksanakan secara terstruktur pada suatu waktu yang di pandu oleh 

fasilitator.   
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Berikut adalah alur pembelajaran pada diklat tatap muka penuh.   

 

Gambar 18. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada 

peserta diklat untuk mempelajari:   

1) latar belakang  yang memuat  gambaran materi   

2) tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi  

3) kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.   

4) ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran    

5) langkah-langkah penggunaan modul     

 

b. Mengkaji Materi   

Pada kegiatan mengkaji materi modul KK C,  fasilitator memberi 

kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi 

yang diuraikan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. 

Guru dapat mempelajari materi secara individual maupun 

berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada 

fasilitator. Rangkuman sebagai hasil pengkajian disusun dalam 

bentuk bagan, peta pikiran, atau bentuk lainnya yang mudah untuk 

dipelajari ulang.      
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Mengingat waktu yang terbatas dan untuk kemudahan mengerjakan 

LK pada bagian aktivitas pembelajaran, perlu dipertimbangkan 

pemberian tugas/kelompok diberikan sekaligus, mulai dari mengkaji 

materi, membuat rangkumannya, dan dilanjutkan dengan 

mengerjakan LK pada KP yang sama. Fasiliatator dapat 

mempertimbangkan:   

1) setiap kelompok mengerjakan lebih dari satu KP, hanya saat 

presentasi diatur menyajikan satu KP saja. Hasil kajian dibahas 

bersama dan kelompok lain yang mengkaji KP yang sama dapat 

menambahkan informasi untuk mengutuhkan pemahaman.   

2) jika waktu tidak memungkinkan, bisa dipertimbangkan satu 

kelompok mengkaji satu KP, mempresentasikan hasilnya, dan 

kajian dibahas bersama.     

 

c. Melakukan aktivitas pembelajaran   

Setelah menyelesaikan tugas mengkaji modul, pada kegiatan ini 

peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-

rambu atau instruksi yang dijelaskan pada modul dan dipandu oleh 

fasilitator. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan 

pendekatan/metode yang memfasilitasi interaksi langsung di kelas 

antara fasilitator dan peserta melalui berpikir reflektif, curah pendapat, 

diskusi simulasi, praktik, dan studi kasus. Kegiatan ini dilaksanakan 

menggunakan LK dan memfasilitasi peserta untuk aktif menggali dan 

mengolah data, menyajikan hasil kegiatan, serta membuat simpulan 

kegiatan pembelajaran.   

 

Kegiatan pada LK untuk setiap KP disusun relatif sama, karena 

karakteristik materi yang juga relatif mirip di samping untuk 

memudahkan pengerjaannya. Untuk skenario pembelajaran, fasilitator 

dapat mempertimbangkan untuk memberikan tugas kepada peserta/ 

kelompok mulai dari mengkaji materi, membuat rangkumannya, dan 

mengerjakan LK untuk KP yang sama. Mengingat waktu yang relatif 

terbatas, fasiliatator dapat mempertimbangkan:   
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1) setiap kelompok mengerjakan lebih dari satu KP, hanya saat 

presentasi diatur menyajikan satu KP saja. Hasil kajian dibahas 

bersama dan kelompok lain yang mengkaji KP yang sama dapat 

menambahkan informasi untuk mengutuhkan pemahaman.   

2) jika waktu tidak memungkinkan, bisa dipertimbangkan satu 

kelompok mengkaji satu KP, mempresentasikan hasilnya, dan 

kajian dibahas bersama.    

 

d. Presentasi  dan  Konfirmasi  

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi/ menanggapi hasil 

kegiatan, sedangkan fasilitator melakukan klarifikasi / konfirmasi / 

pengayaan terhadap materi dengan melibatkan peserta. Pada bagian 

ini peserta dan penyaji juga mereviu materi berdasarkan seluruh 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya peserta 

mengerjakan evaluasi untuk menguji pemahaman dan sebagai 

persiapan mengikuti tes akhir.  

 

e. Persiapan Tes Akhir  

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan 

tes akhir yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang layak tes akhir.  

 

2. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In  

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalan kegiatan 

fasilitasi peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan 

utama, yaitu In Service Learning 1 (In-1), on the job learning (On), dan In 

Service Learning 2 (In-2). Secara umum, kegiatan pembelajaran diklat 

tatap muka In-On-In tergambar pada alur berikut ini. 
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Gambar 19. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan disampaikan pada saat pelaksanaan In 

service learning Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta 

diklat untuk mempelajari: 

1)   latar belakang yang memuat  gambaran materi 

2)   tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi 

3)   kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul. 

4)   ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran 

5)   langkah-langkah penggunaan modul 

 
b. In Service Learning 1 (In-1) 

1) Mengkaji Materi 

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi 

KK C, fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai 

peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan sesuai 

dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai 
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peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun 

berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan 

kepada fasilitator. Rangkuman sebagai hasil pengkajian 

disusun dalam bentuk bagan, peta pikiran, atau bentuk 

lainnya yang mudah untuk dipelajari ulang. 

Mengingat waktu yang terbatas dan untuk kemudahan 

mengerjakan LK pada bagian aktivitas pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan pemberian tugas/kelompok diberikan 

sekaligus, mulai dari mengkaji materi, membuat 

rangkumannya, dan dilanjutkan dengan mengerjakan LK 

pada KP yang sama. Fasiliatator dapat mempertimbangkan: 

a) setiap kelompok mengerjakan KP 1, KP 2, KP 3, KP 4 

dan KP 5, hanya saat presentasi diatur menyajikan satu 

KP saja atau dibagi agar setiap kelompok bisa memiliki 

kesempatan menyajikan hasil kajiannya. Hasil kajian 

dibahas bersama dan kelompok lain yang mengkaji KP 

yang sama dapat menambahkan informasi untuk 

mengutuhkan pemahaman. 

b) jika  waktu  tidak  memungkinkan,  bisa  

dipertimbangkan  satu  kelompok mengkaji satu KP saja, 

diantara KP1, KP2, KP3, KP4 atau KP5, 

mempresentasikan hasilnya, kajian dibahas bersama, 

dan kelompok lain yang mengkaji materi yang sama 

dapat menambahkan untuk mengutuhkan pemahaman. 

 
2) Melakukan aktivitas pembelajaran 

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi 

yang dijelaskan pada modul dan dipandu oleh fasilitator. 

Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini 

menggunakan pendekatan/metode yang memfasilitasi 

interaksi langsung di kelas pelatihan, melalui metode berfikir 

reflektif, diskusi, brainstorming, simulasi, maupun studi 
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kasus menggunakan Lembar Kerja yang telah disusun 

sesuai dengan kegiatan pada  IN1.  

Pada  aktivitas  pembelajaran ini peserta secara  aktif  

menggali dan mengolah    data,    menyajikan    hasil    

kegiatan,    membuat    simpulan,    serta mempersiapkan 

rencana pembelajaran pada on the job learning. Kegiatan 

pada LK untuk setiap KP disusun relatif sama, karena 

karakteristik materi yang juga relatif mirip di samping untuk 

memudahkan pengerjaannya. Untuk skenario pembelajaran, 

fasilitator dapat mempertimbangkan untuk memberikan 

tugas kepada peserta/ kelompok mulai dari mengkaji materi, 

membuat rangkumannya, dan mengerjakan LK untuk KP 

yang sama.  

Mengingat waktu yang relatif terbatas, fasiliatator dapat 

mempertimbangkan: 

a) setiap kelompok mengerjakan KP1, KP2, KP3, KP4 dan 

KP5, hanya saat presentasi diatur menyajikan satu KP 

saja atau dibagi agar setiap kelompok bisa memiliki 

kesempatan menyajikan hasil kajiannya. Hasil kajian 

dibahas bersama dan kelompok lain yang mengkaji KP 

yang sama dapat menambahkan informasi untuk 

mengutuhkan pemahaman. 

b) jika  waktu  tidak  memungkinkan,  bisa  dipertimbangkan  

satu  kelompok mengkaji satu KP saja, KP1, KP2, KP3, 

KP4 atau KP5, mempresentasikan hasilnya, kajian 

dibahas bersama, dan kelompok lain yang mengkaji 

materi yang sama dapat menambahkan untuk 

mengutuhkan pemahaman. 

 

c. On the Job Learning (On) 

1) Mengkaji Materi 

Pada kegiatan mengkaji materi modul KK C, guru sebagai 

peserta perlu mempelajari materi yang telah diuraikan pada 

in service learning 1 (In-1). Guru sebagai peserta dapat 
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membuka dan mempelajari kembali materi sebagai bahan 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan kepada 

peserta. Berbekal pengetahuan dan keterampilan dari 

pengkajian materi KP1, KP2, KP3 dan KP 4 serta KP5 pada 

IN1, peserta mengkaji materi untuk KP3 s.d. KP5. Jika 

dilakukan di kelompok kerja, kegiatan ini dapat dilakukan 

secara berkelompok dan beban dapat dibagi sesuai 

kesepakatan. Peserta dapat mencontoh cara kerja yang 

digunakan pada IN1. 

2) Melakukan aktivitas pembelajaran 

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran 

di sekolah maupun di  kelompok  kerja  berbasis  pada 

rencana  yang  telah  disusun  pada  In-1  dan sesuai  dengan  

rambu-rambu  atau  instruksi  yang  dijelaskan     pada  modul. 

Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan 

menggunakan pendekatan/metode praktik, eksperimen, 

sosialisasi, implementasi, peer discussion yang secara 

langsung dilakukan di sekolah maupun di kelompok kerja 

melalui tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun 

sesuai dengan kegiatan pada On. Pada aktivitas 

pembelajaran materi pada On, peserta secara aktif menggali 

dan mengolah data dengan melakukan pekerjaan dan 

menyelesaikan tagihan pada on the job learning. Kegiatan 

menyelesaikan LK KP1 dan KP2 pada saat  IN1  dapat  

dijadikan  acuan  untuk  melaksanakan  tugas  mengerjakan  

LK untuk KP3 s.d. KP5. Jika dikerjakan di kelompok kerja, 

kegiatan dapat diselesaikan secara berkelompok seperti 

yang dilakukan pada saat IN1. 

d. In Service  Learning   (IN-2) 

Pada  kegiatan  ini  peserta  melakukan  presentasi  produk-

produk  tagihan  On yang akan dibahas bersama dan di 

konfirmasi oleh fasilitator Peserta dan penyaji juga me-reviu 

materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran. 

e. Persiapan Tes Akhir 
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Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia 

menginformasikan tes akhir yang akan diikuti oleh seluruh 

peserta yang layak tes akhir. 

 
3. Lembar Kerja 

Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan KK C teridiri dari 

beberapa kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat 

aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai pendalaman dan 

penguatan pemahaman materi yang dipelajari.  

Berikut  adalah  lembar  kerja dalam  modul  yang  akan  digunakan  

peserta  dengan informasi waktu penggunaanya. 

Tabel 7. Daftar Lembar Kerja Modul 
 

KP IPK No/Nama LK 
Pemanfaatan 

LK 

TM IN 1 ON 

1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 

1. Mengartikan prinsip 
pengembangan 
kurikulum 

LK-1.1.a Analisis prinsip 
pengembangan 
kurikulum pada 
Permendikbud No 61 
tahun 2014 

√ √ - 

LK-
1.1.b. 

Mendeskripsikan 
prinsip umum 
pengembangan 
kurikulum dan 
implementasinya 
pada mata pelajaran 

√ √ - 

2. Mengilustrasikan prinsip 
pengembangan 
kurikulum sesuai 
karakteristik mata 
pelajaran yang diampu 

LK-1.2. Analisis Kasus  
pemilihan program 
keahlian 

√ √ √ 

3. Menerapkan prinsip 
pengembangan 
kurikulum dalam 
pengembangan 
kurikulum mata 
pelajaran yang diampu 

LK-1.3. Analisis penerapan 
prinsip umum dan 
khusus 
pengembangan 
kurikulum pada 
indicator esensial 
kompetensi 
pedagogic  

√ √ √ 

2 Menentukan tujuan  pembelajaran yang diampu 

1. Mengkategorikan tujuan 
pembelajaran yang 
diampu sesuai dengan 

LK-2.1. Analisis Kasus √ √  

LK-2.2. Analisis kategorisasi 
tujuan pembelajaran 

√ √ √ 
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KP IPK No/Nama LK 
Pemanfaatan 

LK 

TM IN 1 ON 

tingkat kompetensi dan 
ranah pembelajaran 

dari KD mata 
pelajaran  

2. Memilih tujuan 
pembelajaran yang 
tepat sesuai dengan 
karakteristik materi dan 
kompetensi yang akan  
dicapai 

LK-2-3.a Analisis Rumusan 
Tujuan Pembelajaran 
sesuai KD 

√ √ - 

LK-2.3.b. Analisis 4 Komponen 
ABCD pada rumusan 
Tujuan Pembelajaran 

√ √ - 

3. Mengurutkan tujuan 
pembelajaran yang 
ingin dicapai dalam 
proses pembelajaran  
sesuai dengan 
karakteristik materi dan 
kompetensi yang akan  
dicapai pada mapel 
yang diampu 
 

LK-2.3.c. Menyusun dan 
mengembangkan 
rumusan tujuan 
pembelajaran sesuai 
dengan urutannya 

√ √ √ 

3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang diampu 

1. Menggali  pengalaman 
belajar yang sesuai 
untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang 
diampu 

LK-3.1.a Mengembangkan 
pengalaman belajar 
sesuai KD mataa 
pelajaran 

√ √ √ 

2. Mengklasifikasikan 
pengalaman belajar  
sesuai  dengan tahapan 
pencapaian tujuan 
pembelajaran pada 
mata pelajaran yang 
diampu 

LK-3.1.b. Menganalisis 
rumusan 
pengalaman belajar 
sesuai prinsip 
rumusan 
pengalaman belajar 
yang baik dan 
berkarekter 

√ √ √ 

3. Mengurutkan  tahapan   
pengalaman belajar 
yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 
pembelajaran yang 
diampu 

LK-3.2. Berpikir Reflektif 
mengurutkan dan 
menelaah tahapan 
pengalaman belajar 

√ √ √ 

4. Menelaah tahapan   
pengalaman belajar 
sesuai dengan  tujuan 
pembelajaran, materi 
dan alokasi waktu yang 
tersedia 

4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman 
belajar dan tujuan pembelajaran 

1. Mengidentifikasikan 
materi pembelajaran 

LK-4.1. Analisis Materi 
Pembelajaran 

√ √ √ 
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KP IPK No/Nama LK 
Pemanfaatan 

LK 

TM IN 1 ON 

yang diampu terkait 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

berdasarkan 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

2. Memilih materi 
pembelajaran yang 
tepat sesuai dengan 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

LK-4.2. Mengkategorisasikan 
materi Pembelajaran 

√ √ √ 

3. Mengkategorikan 
materi yang dipilih 
berdasarkan jenisnya 
(fakta, konsep, 
prosedural dan 
metakognitif) 

LK-4.3. Menentukan materi 
pembelajaran serta 
Keluasan dan 
Kedalaman Materi 
pembelajaran 

√ √ √ 

4. Menelaah dokumen 
pendukung 
pengembangan 
kurikulum terkait 
dengan pengalaman 
belajar dan tujuan  
pembelajaran 

LK-4.4. Menelaah dokumen 
/referensi 
pembelajaran dan 
membuat kerangka 
materi ajar sesuai 
pengalaman belajar 

√ √  

5. Membuat kerangka 
materi pembelajaran 
yang diampu terkait 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang 
dipilih dan karakteristik peserta didik 

1. Menganalisis materi 
pembelajaran secara 
benar sesuai dengan 
pendekatan yang 
dipilih 

LK-5.1. Analisis materi ajar 
sesuai 
pendekatannya 

√ √ √ 

 2. Mengurutkan materi 
pembelajaran secara 
benar sesuai dengan 
pendekatan yang 
dipilih dan karakter 
peserta didik 

LK-5.2. Analisis gambar 
kompetensi untuk 
mengurutkan materi 
pembelajaran 

√ √ √ 

 

Keterangan. 

TM        : Digunakan pada Tatap Muka Penuh  

IN1       : Digunakan pada In service learning 1 

ON        : Digunakan pada on the job learning 
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Dalam mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang peserta diklat perlu  

perhatikan, antara lain yaitu : 

1. Untuk memperkaya wawasan, pendidik dapat  

membaca literature lain, baik dari buku atau 

media lainnya terkait dengan penilaian hasil 

belajar. 

2. Pahami materi yang disediakan dengan cara 

membaca dan mencermatinya.  Jika ada 

pertanyaan atau hal yang belum dipahami 

diskusikan dengan fasilitator . 

3. Ikutilah aktivitas pembelajaran yang ada pada setiap kegiatan belajar di 

dalam modul ini  

4. Setelah mempelajari satu pokok materi, peserta diklat dapat melanjutkan 

dengan mengerjakan latihan/tugas/kasus yang tersedia sesuai petunjuk 

yang diberikan. 

5. Bacalah dengan cermat petunjuk yang diberikan.  

6. Lakukan aktivitas belajar yang telah tersedia pada setiap kegiatan belajar 

7. Kerjakan tugas dengan teliti serta periksalah kembali jawaban yang 

dibuat. 

8. Sebelum mempelajarai kegiatan belajar selanjutnya, pastikan Anda telah 

mengerjakan evaluasi yang ada pada setiap kegiatan belajar. 

9. Mintalah kepada fasilitator untuk menilai dan memberikan feed back 

terhadap evaluasi yang telah  

10. Jika fasilitator menyatakan hasil evaluasi Anda sudah baik, Anda dapat 

melanjutkan kegiatan belajar selanjutnya.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : 

MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 

A. Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 1 pada modul ini tentang 

memahami prinsip pengembangan kurikulum ini, peserta diklat diharapkan 

mampu menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sesuai mata 

pelajaran yang diampu.   

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengartikan prinsip pengembangan kurikulum  

2. Mengilustrasikan prinsip pengembangan kurikulum sesuai karakteristik 

mata pelajaran yang diampu 

3. Menerapkan prinsip pengembangan kurikulum dalam pengembangan 

kurikulum mata pelajaran yang diampu  

C. Uraian Materi 

Prinsip-Prinsip Kurikulum 

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua 

pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah.  Kurikulum 

disusun oleh para ahli pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, 

pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha serta unsur-unsur masyarakat 

lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada 

para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan 

siswa, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga 

maupun masyarakat. 

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. 

Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan 

disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Pengembangan 
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kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang 

berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut 

sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, 

kebutuhan daerah sehingga dapat memperlancar pelaksanaan proses 

pendidikan dalam rangka perwujudan atau pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. 

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengelompokkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum ke dalam dua bagian yaitu: 

a. Prinsip-Prinsip Umum Pengembangan Kurikulum 

1) Prinsip Relevansi 

 Relevansi Keluar (Eksternal), yaitu tujuan, isi, dan proses belajar 

yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya tujuan, isi, 

dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya 

relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat, yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan 

bekerja dalam masyarakat.  

 Relevansi Didalam (Internal), yaitu adanya kesesuaian atau 

kosistensi antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara 

tujuan, isi proses penyampaian dan penilaian. Ada tiga macam 

relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum, yaitu :  

a) Relevan dengan lingkungan hidup peserta didik (relevansi 

sosiologis), yang diartikan bahwa proses pengembangan dan 

penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan sekitar siswa. Contohnya untuk siswa 

yang ada di perkotaan perlu diperkenalkan kehidupan di 

lingkungan kota, seperti keramaian dan rambu-rambu lalu 

lintas; tata cara dan pelayanan jasa bank, kantor pos, dan lain 

sebagainya. Demikian juga untuk sekolah yang berada di 

daerah pantai, perlu diperkenalkan bagaimana kehidupan di 

pantai, seperti mengenai tambak, kehidupan nelayan, 

koperasi, pembibitan udang, dan lain sebagainya. 

b) Relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang 

maupun dengan yang akan dating, diartikan bahwa kurikulum 

harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (relevansi epistomologis). Artinya, isi kurikulum 
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harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang 

berkembang. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada siswa 

harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang 

akan datang.  

c) Relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan 

potensi peserta didik (relevansi psikologis), yang berarti 

bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu 

memenuhi dunia kerja. Untuk sekolah kejuruan contohnya, 

kalau dahulu di Sekolah Kejuruan Ekonomi dilatih bagaimana 

agar siswa mampu menggunakan mesin tik sebagai alat 

untuk keperluan surat-menyurat, maka sekarang mesin tik 

sudah tidak banyak digunakan, akan tetapi yang lebih banyak 

digunakan komputer. Dengan demikian, keterampilan 

mengoperasikan komputer harus diajarkan. 

 

2) Prinsip Fleksibilitas 

Artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama 

dalam hal pelaksanaannya, dalam pengembangan kurikulum 

mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur 

dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya 

penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat 

dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar 

bekang peserta didik.  

Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak 

sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja 

ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang, 

latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau 

mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. 

Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu 

harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum 

yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip 

fleksibilitas memiliki dua sisi:, yaitu : 

a) fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan 

ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program 

pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. 
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b) fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan 

berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan 

minat siswa 

3) Prinsip Kontinuitas (Kesinambungan), yaitu adanya 

kesinambungandalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun 

secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan 

kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam 

tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang 

pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip ini mengandung 

pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan 

kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan 

jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran perlu 

dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi 

pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai 

oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya.  

Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak 

terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang 

memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan 

tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu.  

4) Prinsip Praktis atau Efisiensi, Kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di 

lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan, 

sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 

5) Prinsip Efektivitas, merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu 

berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, 

jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. 

Kejelasan tujuan akan mengarahkan pada pemilihan dan penentuan 

isi, metode dan system evaluasi serta model kurikulum apa yang 

akan digunakan juga akan mempermudah dan mengarahkan dalam 

implementasi kurikulum itu sendiri. Prinsip efektifitas mengusahakan 

agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa 

kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.   
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Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu : 

Pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam 

melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. 

Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan keberhasilan 

mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun.  

 

b. Prinsip-Prinsip Khusus Pengembangan Kurikulum 

Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku ditempat tertentu dan 

situasi tertentu. Prinsip ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum. Beberapa 

prinsip pengembangan kurikulum yang khusus antara lain: 

1) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan 

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang 

diharapkan. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan 

dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, 

seperti tujuan mata pelajaran. Tujuan pendidikan diklasisifikasikan 

menjadi 4 yaitu : 

a) Tujuan Pendidikan Nasional, merupakan sumber dan pedoman 

dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Setiap lembaga 

penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang dirumuskan 

dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 3 bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

b) Tujuan Institusional (TI), adalah tujuan yang harus dicapai oleh 

setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan 

tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan, 
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berupa kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi. 

c) Tujuan Kurikuler (TK), adalah tujuan yang harus dicapai oleh 

setiap bidang studi atau mata pelajaran. Atau dapat didefinisikan 

sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka 

menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga 

pendidikan. 

d) Tujuan Instruksional atau Tujuan Pembelajaran (TP),  merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka 

mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu  dalam 

satu kali pertemuan. 

 

2) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan 

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan keutuhan pendidikan 

yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu: 

 Perlu penjabaran tujuan pendidikan/ pengajaran kedalam bentuk 

perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan 

pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan. 

 Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan 

sistematis.  

3) Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar 

(pengalaman belajar) 

Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Apakah metode/teknik tersebut memberikan kegiatan yang 

bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. 

 Apakah metode/teknik tersebut memberikan urutan kegiatan 

yang bertingkat-tingkat? 

 Apakah metode/teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan 

untuk mencapai tujuan, kognitif, afektif dan psikomotor? 

 Apakah metode/teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau 

mengaktifkan guru atau kedua-duanya. 
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 Apakah metode/teknik tersebut mendorong berkembangnya 

kemampuan baru? 

 Apakah metode/teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan 

belajar disekolah dan di rumah juga mendorong penggunaan 

sumber yang ada dirumah dan di masyarakat? 

 Untuk belajar ketrampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar 

yang menekankan ”learning by doing” di samping ”learning by 

seeing and knowing”. 

4) Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran 

 Alat/media apa yang diperlukan? Apakah semuanya  sudah 

tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya? 

 Kalau ada yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan 

bagaimana membuatnya, siapa yang membuat, 

pembiayaannya, serta waktu pembuatannya. 

 Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan  pembelajaran, 

apakah dalam bentuk modul, paket  belajar, dan lain - lain? 

5) Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian 

Mencakup 3 kegiatan utama, yaitu : Merencanakan alat penilaian, 

Menyusun alat penilaian dan Pengelolaan hasil penilaian 

 Dalam penyusunan alat penilaian (test) hendaknya diikuti 

langkah-langkah: Rumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang 

umum, dalam ranah-ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Uraikan kedalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati.  

 Dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan: 

Bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang 

akan dites? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan 

test? Apakah test tersebut berbentuk uraian atau objektif? 

Berapa banyak butir test perlu disusun? Apakah test tersebut 

diadministrasikan oleh guru atau oleh murid? 

 Dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: Norma apa yang digunakan di dalam 

pengolahan hasil test? Apakah digunakan formula quessing? 

Bagaimana pengubahan skor mentah ke dalam skor masak? 

Skor standar apa yang digunakan?  
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D. Aktivitas Pembelajaran  

 

 Cermati 3 prinsip dalam pengembangan KTSP yang ada di dalam 

Permendikbud No 61 tahun 2014 tentang Pengembangan KTSP.   

 Diskusikan dengan kelompok/rekan sejawat Anda katerkaitan 3 prinsip 

tersebut dengan 5 prinsip umum pengembangan kurikulum yang 

sudah Anda pelajari. Temukan perbedaan dan persamaannya. 

 Dari 3 prinsip yang ada di dalam Permendikbur tentang KTSP, apakah 

semuanya sudah mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai utama 

PPK ? Jelaskan  

 Pergunakan LK-1.1a 

 Kesimpulannya, apa yang Anda ketahui tentang pengertian prinsip 

pengembangan kurikulum, dan bagaimana implementasi 

pengembangan kurikulum pada mata peljaran yang diampu ? 

Jelaskan dan presentasikan hasilnya di kelas 

 Pergunakan LK-1.1b.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

Prinsip Pengembangan 
Kurikulum  

Persamaan 
 

Perbedaan 

Penerapan 
Nilai 

Utama 
PPK KTSP Umum 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 1 

LK-1.1.a 
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No 

Prinsip Umum 
Pengembangan 

Kurikulum 

Deskripsi 
yang 

dipahami 

Implementasi 
pada 

pengembangan 
kurikulum Mapel 

Penerapan Nilai 
Utama PPK 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

LK-1.1.b 
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 Cermati deskripsi kasus di bawah ini ! 

 

 
 Diskusikan dengan kelompok/rekan sejawat Anda tentang kasus  tersebut. 

Temukan permasalahan utama dalam kasus tersebut ! 

 Jika Anda sebagai seorang guru Teknologi dan Administrasi Perkantoran, 

apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi harapan kedua siswa 

tersebut di atas ? 

 Prinsip umum dan prinsip khusus pengembangan kurikulum yang mana 

yang perlu Anda integrasikan dalam kurikulum mata pelajaran Anda ? 

Jelaskan ! 

 Pergunakan LK-1.2.untuk mengerjakannya 

 Presentasikan hasil kerja Anda di kelas 

 

 

  

 
No 

 
Hasil Analisis 

Kasus 

 
Rencana 
Tindakan 

Penerapan Prinsip 
Pengembangan Kurikulum 

pada Mapel 

Penerapan 
Nilai-Nilai 

Utama PPK 
Prinsip Umum Prinsip Khusus 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

Aktivitas Belajar (Analisis Kasus) 2 

Niko, seorang siswa sekolah menengah, merasa lebih ‘berguna’ jika dia 

bersekolah di sekolah kejuruan. Menurutnya, dengan sekolah di sana dia bisa 

segera bekerja. Ia lantas memilih jurusan yang menurutnya lebih gampang 

untuk mencari kerja, yaitu Teknik Listrik dan Teknik Elektro. ”Kalau harus kuliah, 

mahal,” ujar Niko yang akhirnya bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri (SMKN) 2 Yogyakarta, Fahriza, siswi kelas II Administrasi Perkantoran 

SMKN 25 Jakarta, juga melontarkan hal senada. Ia mengaku ingin lekas bekerja 

selepas lulus SMK. ”Meskipun nanti keinginan itu berubah, saya toh masih bisa 

ikut tes masuk ke perguruan tinggi,” jelasnya 

LK-1.2 
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Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda tentang penerapan dan 

pengintegrasian prinsip pengembangan kurikulum (umum dan khusus), lakukan 

aktivitas 2 di kelas/sekolah Anda. Temukan kasus sejenis di lapangan/sekolah 

Anda, dan bagaimana Anda mengatasinya. Prinsip pengembangan kurikulum  

(Umum dan khusus) yang mana yang dapat Anda integrasikan di dalamnya. 

Pergunakan LK -1.2. untuk mengerjakan tugas ini.  

 

 

Cermati deskripsi kompetensi pedagogik di bawah ini : 

 

 Diskusikan dengan kelompok/rekan sejawat Anda deskripsi kompetensi 

pedagogik tersebut.  

 Cermati dengan teliti indikator esensial dari masing-masing Kompetensi 

Dasar Guru tersebut.  

 Analisis setiap indikator esensial tersebut, kaitkan dengan 5 prinsip utama 

dan 5 prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip yang mana yang 

sudah terintegrasi di dalamnya ? Jelaskan ! 

 Pergunakan LK-1.3.untuk mengerjakannya 

 Presentasikan hasil kerja Anda di kelas 

 

 

Tugas On The Job Learning 

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 3 

LK-1.3 
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Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda tentang 

penerapan dan pengintegrasian prinsip pengembangan kurikulum  pada mata 

pelajaran yang Anda ampu (umum dan khusus), lakukan aktivitas 2 di 

kelas/sekolah Anda. Prinsip pengembangan kurikulum  (Umum dan khusus) 

yang mana yang dapat Anda integrasikan di dalamnya. Pilihlah beberapa 

kompetensi dasar pada mata pelajaran Anda. Pergunakan LK -1.3. untuk 

mengerjakan tugas ini 

 

E. Latihan/ Kasus/Tugas 

Jawablah pertanyaan berikut secara ringkas  

1. Jelaskan pengertian 5 prinsip utama pengembangan kurikulum dengan 

menggunakan Bahasa Anda sendiri! Berikan contohnya. 

2. Jelaskan prinsip khusus pengembangan kurikulum !  

3. Buatlah soal obyektif test (Pilihan Ganda) tentang prinsip umum dan 

prinsip khusus pengembangan kurikulum ! Masing-masing 5 soal untuk 

prinsip Umum dan 5 soal untuk prinsip khusus pengembangan kurikulum. 

 
Indikator 
Esensial 

Pengintegrasian Prinsip 
Pengembangan 

Kurikulum Pedagogik 

 
Deskripsi 

Penerapan 
Nilai-Nilai 

Utama 
PPK 

Prinsip 
Umum 

Prinsip 
Khusus 

Prinsip 
Umum 

Prinsip 
Khusus 

 
1.2.1. 

     

 
1.3.1. 

     

 
1.4.1. 

     

 
2.1.1. 

     

 
2.2.1. 

     

 
2.2.2. 

     

 
3.1.1. 

     

 
3.2.1. 

     

Tugas On The Job Learning 
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F. Rangkuman 

 Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua 

pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah.   

 Kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai 

dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

masyarakat yang sedang membangun.  

 Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

pengembangan yang berlaku. 

 Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengelompokkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum ke dalam dua bagian yaitu: A. Prinsip-Prinsip 

Umum Pengembangan Kurikulum,  dan Prinsip-Prinsip Khusus 

Pengembangan Kurikulum 

 Prinsip umum merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-

komponen yang menggabungnya.  

 5 (lima) prinsip umum pengembangan kurikulum, adalah : Prinsip 

Relevansi, Prinsip Fleksibilitas, Prinsip Kontinuitas (Kesinambungan), 

Prinsip Praktis atau Efisiensi, dan Prinsip Efektivitas.  

 Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku ditempat tertentu dan 

situasi tertentu. 

 5 (lima) Prinsip-Prinsip Khusus  pengembangan kurikulum : Prinsip 

berkenaan dengan tujuan Pendidikan, Prinsip berkenaan dengan 

pemilihan isi Pendidikan, Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses 

belajar mengajar (pengalaman belajar) dan Prinsip berkenaan dengan 

pemilihan media dan alat pengajaran serta Prinsip berkenaan dengan 

pemilihan kegiatan penilaian.  

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana 

Anda menindaklanjutinya dalam mengimplementasikan penerapan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum di kelas Anda dan nilai-nilai karakter apa 

yang Anda temukan di dalamnya, dengan menggunakan format di bawah 

ini : 
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Tabel 8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 1 

No 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

% dan Deskripsi 
Hasil Belajar 
(0 – 100 %) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Penerapan 
Nilai -Nilai 
Karakter 

1 Mengartikan prinsip 
pengembangan 
kurikulum 

 

 

  

2 Mengilustrasikan 
prinsip pengembangan 
kurikulum sesuai 
karakteristik mata 
pelajaran yang diampu 

 

 

 

  

3 Menerapkan prinsip 
pengembangan 
kurikulum dalam 
pengembangan 
kurikulum mata 
pelajaran yang diampu 
sesuai tujuan yang 
ingin dicapai 

 

 

 

 

 

  

 

Hitunglah tingkat keberhasilan rata-rata indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) pada Kegiatan Pembelajaran 1, kemudian ukurlah tingkat keberhasilan 

/penguasaan materi kegiatan pembelajaran 1 dengan mengacu pada 

gambar di bawah ini : 

 

 
 

Bila tingkat penguasaan mencapai 80% keatas, silakan melanjutkan ke 

Kegiatan Pembelajaran 2.  Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% 

harus mengulangi Kegiatan Belajar 1 terutama pada Indikator Pencapaian 

Kompetensi yang belum dikuasai. 

 

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh adalah : 
Baik sekali :  90 – 100% 
Baik :  80 –  89% 
Cukup :  70 –  79% 
Kurang :    0 –   69% 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : 

MENENTUKAN TUJUAN PEMBELAJARAN YANG 

DIAMPU 

 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajarai kegiatan pembelajaran 2 pada modul ini, peserta diklat 

diharapkan mampu menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik pada mata pelajaran yang diampu dengan benar. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengkategorikan tujuan pembelajaran yang diampu sesuai dengan 

tingkat kompetensi dan ranah pembelajaran 

2. Memilih tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik 

materi dan kompetensi yang akan  dicapai 

3. Mengurutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran  sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi yang 

akan  dicapai pada mapel yang diampu 

C. Uraian Materi 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan (goals) pembelajaran adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil 

pendidikan yang diinginkan yang di dalamnya terkandung tujuan yang 

menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan 

pengalaman-pengalaman belajar bagi siswa-siswanya. Tujuan pembelajaran 

menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan Sikap yang harus dimiliki 

oleh peserta didik sebagai akibat dari Hasil pembelajaran yang dinyatakan 

Dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan diukur. 

Untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita harus mengambil suatu 

rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang 
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mengacu ke tujuan tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus dapat diamati 

oleh guru yang ditunjukkan oleh siswa. 

Terdapat 4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata (2002) , yaitu: 

 memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar 

mengajar kepada  siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan 

belajarnya secara  lebih mandiri; 

 memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar; 

 membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media 

pembelajaran; 

 memudahkan guru mengadakan penilaian. 

Perumusan tujuan pembelajaran harus memenuhi beberapa kaidah atau 

kriteria tertentu, antara lain :  

 Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar 

 Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan 

dapat diamati. 

 Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki 

Ada empat pertanyaan menyangkut masalah pendidikan, pengajaran,dan 

proses belajar yang menjadi dasar pijakan kita dalam merumuskan 

pembelajaran dalam sebuah taksonomi, diantaranya (Anderson & Krathwohl, 

2001) adalah : 

 Pertanyaan tentang tujuan pembelajaran: “Apa yang perlu dipelajari oleh 

siswa dari belajar di sekolah dan ruang kelas dalam waktu yang 

terbatas?”.  

 Pertanyaan tentang aktivitas: “ Bagaimanakah rencana dan pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat menghasilkan level-level belajar yang tinggi 

bagi banyak siswa?”. 

 Pertanyaan tentang Asesmen: “Bagaimanakah guru memilih atau 

merancang instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur asesmen yang 

meghasilkan informasi akurat mengenai seberapa bagus hasil belajar 

siswa?”. 
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 Pertanyaan tentang interelasi semua komponen pembelajaran: 

“Bagaimanakah guru yakin bahwa tujuan, aktivitas pembelajaran, dan 

asesmennya saling bersesuaian? 

Taksonomi dalam pendidikan khususnya, dapat digunakan pengajar dalam 

membuat rumusan tujuan, aktivitas, dan asesmen pembelajaran. Taksonomi 

yang dikembangkan oleh Bloom sekitar 50 tahun yang lalu  (unrevisied 

vesion) hanya memuat satu dimensi pengetahuan saja, yaitu proses kognitif, 

yang terdiri dari Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, dan 

Evaluasi.  

Sedangkan pada taksonomi Bloom revisi yang dikembangkan oleh Anderson 

(2001) memuat dua dimensi pengetahuan, yaitu dimensi proses kognitif dan 

dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terdiri dari Mengingat, 

Memahami, Mengaplikasi, Menganalisis, Mengevaluasi, dan Mencipta. 

Sementara dimensi pengetahuan terdiri dari Pengetahuan Faktual, 

Pengetahuan Konseptual, Pengetahuan Prosedural, dan Pengetahuan 

Metakognitif.  

Interelasi kedua dimensi ini kemudian kita sebuat dengan taksonomi 

Anderson 

 

Gambar 20. Interelasi kognitif taksonomi Anderson (2001) 



 

170   |   Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum 

 

Tabel 9. Kategorisasi proses kognitif dan dimensi pengetahuan pada Taksonomi 
Anderson (2001) 

 

Enam proses kognitif yang terdapat dalam taksonomi Anderson dapat 

membantu guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut kategori-

kategori dalam dimensi proses kognitif:  

1) Mengingat, merupakan menarik kembali informasi yang tersimpan dalam 

memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang 

paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa 

menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu 

dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai 

suatu yang lepas dan terisolasi. Kategori ini mencakup dua macam proses 

kognitif: mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling). 

1.1. Mengenali (Recognizing): mencakup proses kognitif untuk menarik 

kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang agar 

dapat membandingkan dengan informasi yang baru. Contoh: siswa 

dapat menyebutkan nama alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur diameter kelereng. 

1.2. Mengingat (Recalling): menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang dengan menggunakan petunjuk yang 

ada. Contoh: Pada saat disajikan mendefinisikan bunyi Hukum 

Newton II. 
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2) Memahami, mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan 

pengetahuan awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan 

yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan 

(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), mengkelasifikasikan 

(classifying), meringkas (summarizing), menarik inferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). 

2.1 Menafsirkan (Interpreting): Menafsirkan dapat dengan mengubah 

dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, misalnya 

dari dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-

kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, 

misalnya meringkas atau membuat parafrase. Contoh: Membuat grafik 

berdasarkan data  percobaan. 

2.2 Memberikan contoh (Exemplifying): Memberikan contoh menuntut 

kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya 

menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. Contoh: Siswa 

dapat memberikan contoh benda-benda yang mengalami 

perlambatan. 

2.3 Mengklasifikasikan (Classifying): Mengenali bahwa sesuatu (benda 

atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk dalam 

kemampuan mengkelasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang 

dimiliki suatu benda atau fenomena. Contoh: pada saat disajikan 

beberapa grafik kinematika, siswa diminta menentukan jenis gerak 

yang sesuai. 

2.4 Meringkas (Summarizing): membuat suatu pernyataan yang 

mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuat 

tulisan. Meringkas menuntut siswa untuk memilih inti dari suatu 

informasi dan meringkasnya. Contoh: Meringkas sebuah laporan 

penelitian terbaru mengenai hukum kekekalan energi mekanik. 

2.5 Menarik inferensi (Inferring): menemukan suatu pola dari sederetan 

contoh atau fakta. Contoh: memprediksikan perkembangan suatu 

populasi dalam sebuah komunitas berdasarkan data perkembangan 

populasi selama 10 tahun terakhir. 
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2.6 Membandingkan (Comparing): mendeteksi persamaan dan 

perbedaan yang dimiliki dua obyek atau lebih. Contoh: 

membandingkan Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Melingkar 

Beraturan (GMB). 

2.7 Menjelaskan (Explaining): mengkonstruk dan menggunakan model 

sebab-akibat dalam suatu system. Contoh: menjelaskan penggunaan 

lampu pijar pada siang hari akan mengurasi efisiensi energi. 

 

3) Mengaplikasikan, mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas yang berkaitan erat 

dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa kategori ini 

hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup 

dua macam proses kognitif: menjalankan (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). 

3.1 Menjalankan (Executing): menjalankan suatu prosedur rutin yang 

telah dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan sudah 

tertentu dan juga dalam urutan tertentu. Apabila langkah-langkah 

tersebut benar, maka hasilnya sudah tertentu pula. Contoh: 

menghitung jumlah gamet dengan 2, 6, dan 17 sifat beda. 

3.2 Mengimplementasikan (Implementing): memilih dan menggunakan 

prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru. Contoh: 

Setelah menentukan besar konstanta pegas melalui percobaan, siswa 

dapat menentukan besarnya nilai konstanta pengganti pada suatu 

rangkaian pegas campuran. 

 
4) Menganalisis 

Mengalisis dapat berupa menguraikan suatu permasalahan atau obyek 

ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar 

unsur-unsur tersebut. Ada tiga macam proses kognitif yang tercakup 

dalam menganalisis: menguraikan (differentiating), mengorganisir 

(organizing), dan menemukan pesan tersirat (attributting). 

4.1 Menguraikan (differentiating): menguraikan suatu struktur dalam 

bagian-bagian berdasarkan relevansi, fungsi dan penting tidaknya. 



 

Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum |   173 

 

Contoh: Siswa dapat menguraikan komponen-komponen gaya yang 

bekerja pada sebuah balok yang berada pada bidang miring. 

4.2 Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu 

keadaan dan mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait satu 

sama lain untuk membentuk suatu struktur yang padu. Contoh: Siswa 

dapat mengorganisir bagian-bagian dari motor listrik. 

4.3 Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut 

pandang, bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi. Contoh: 

Siswa dapat mengatribusikan perkembangan motor listrik yang 

dikembangkan oleh Ampere dan Faraday. 

 

5) Mengevaluasi, membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam 

kategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing). 

5.1 Memeriksa (Checking): Menguji konsistensi atau kekurangan suatu 

karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat dengan sifat 

produk tersebut). Contoh: Memeriksa apakah kesimpulan yang ditarik 

telah sesuai dengan data yang ada. 

5.2 Mengritik (Critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan maupun 

kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: menilai 

apakah rumusan hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau tidaknya 

rumusan hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara pandang 

penilai). 

 

6) Mencipta, menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk 

kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori 

ini, yaitu: membuat (generating), merencanakan (planning), dan 

memproduksi (producing). 

6.1 Membuat (Generating): menguraikan suatu masalah sehingga dapat 

dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada 

pemecahan masalah tersebut. Contoh: merumuskan hipotesis untuk 

memecahkan permasalahan yang terjadi berdasarkan pengamatan di 

lapangan. 
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6.2 Merencanakan (Planning): merancang suatu metode atau strategi 

untuk memecahkan masalah. Contoh: merancang serangkaian 

percobaan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

6.3 Memproduksi (Producing): membuat suatu rancangan atau 

menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah. Contoh: 

mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan 

untuk melakukan percobaan. 

 

 
2. Perumusan Tujuan 

Sebuah rumusan tujuan pembelajaran, sesuai dengan taksonomi yang 

dikembangkan Anderson, mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang terdiri 

dari satu kata kerja dan satu kata benda. Kata kerja (verb) 

mendeskripsikan  jenis ‘perilaku’ yang ingin dikuasai siswa, sementara 

kata benda (noun) mendeskripsikan jenis ‘pengetahuan’ yang ingin 

dicapai. Contoh sebuah tujuan pembelajaran yang memuat dua dimensi 

pengetahuan yang jelas. 

 

Gambar 21. Contoh penggunaan kata kerja yang tidak baik dan yang baik 
 

Ada dua alternatif cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu 

membuat rumusan pembelajaran dan kemudian memetakan ke dalam 

matriks, atau dapat juga memetakan tujuan yang ingin dicapai ke dalam 

matrik terlebih dahulu baru diikuti membuat rumusan pembelajaran secara 

rinci. 

https://2.bp.blogspot.com/-RmsFvkT8D7Q/VGQvroIutkI/AAAAAAAAAEA/fkfqcnDVCW0/s1600/contoh.png
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Berikut contoh perumusan tujuan yang diikuti pemetaan dalam matriks 

taksonomi: Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah “Siswa dapat 

menggunakan Hukum Kekekalan Energi pada konteks yang tepat”. Kata 

‘menggunakan’ merupakan kata lain dari mengiplementasi, dalam hal ini 

mengimplementasikan merupakan dimensi proses koginif level 03 (C3). 

Sementara ‘Hukum Kekekalan Energi’ merupakan jenis pengetahuan 

kontekstual. Kemudian kita sesuaikan dengan tabel Taksonomi 

pendidikan, maka tujuan pendidikan kita berada pada tanda yang diceklis 

merah 

Tabel 10. Menentukan kedudukan tujuan Pembelajaran 

 
 

Pernyataan tujuan pembelajaran (objectives) harus memiliki sifat yang 

dapat diukur (measurable) pada akhir pembelajaran, jika tidak maka guru 

tidak akan dapat menentukan keberhasilkan proses pembelajaran yang 

telah kita laksanakan. Asesmen adalah tonggak yang dapat memfasilitasi 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir mereka. 

https://2.bp.blogspot.com/-ynVr5_8SdJw/VGQwEqGYGGI/AAAAAAAAAEI/xBvjWOwkdbQ/s1600/contoh+2.png
https://2.bp.blogspot.com/-rXplUmGdjoo/VGQwXxiDVKI/AAAAAAAAAEQ/o-xJLi8gpqQ/s1600/contoh+3.png


 

176   |   Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum 

 

3. Komponen Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Terdapat empat komponen rumusan tujuan pembelajaran. Keempat 

bagian tersebut adalah (1) Audience, (2) Behavior, (3) Condition, dan (4) 

Degree. Komponen rumusan tujuan pembelajaran tersebut disingkat 

menjadi ABCD. (1) Audience, adalah siswa atau peserta didik yang 

mengikuti proses pembelajaran, (2) Behavior, yaitu tingkah laku yang 

diharapkan dicapai sebagai hasil proses belajar mengajar. Behavior 

merupakan kata kerja operasional yang spesifik dan dapat diukur. (3) 

Condition, yaitu keadaan atau sesuatu yang perlu disediakan sebagai 

persyaratan untuk dapat melakukan dan mencapai tingkah laku yang 

diharapkan. (4) Degree, yaitu derajat, kualitas, atau standar minimal dari 

hasil belajar yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran.  

Contoh Rumusan Tujuan Pembelajaran : 

a. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan dengan benar empat fungsi 

arsip.  

b. Dengan menggunakan hukum kirchoff, siswa dapat menghitung arus 

listrik pada tahanan R3 dalam suatu lingkungan listrik dan benar  

c. Dengan menggunakan komputer siswa dapat mengetik naskah 

dengan kecepatan 40 kata/menit dan akurasi 98%  

d. Dengan menggunakan alat spektrofotometer, siswa dapat 

menentukan kadar ion besi dalam suatu makanan, sesuai dengan 

metode yang telah diberikan.  

e. Diberikan tune-up minor, siswa dapat menentukan kondisi sistem 

pengapian sesuai dengan proses kerja/spesifikasi pabrik 
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D. Aktivitas Pembelajaran  

 

 Cermati 2 kasus di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cermati masing-masing kasus tersebut, ditinjau dari kekeliruan yang terjadi, 

mengapa demikian ? Jelaskan ! 

 Kaitkan kedua kasus tersebut dengan pentingnya penetapan tujuan dalam 

sebuah proses pembelajaran bagi  guru !  

 Dikusikan dalam kelompok Anda. Pergunakan LK-2.1. 

 Presentasikan hasilnya  

 

Kasus Temuan Kasus 
Keterkaitannya dengan 

Penetapan Tujuan Pembelajaran 
Keterangan 

1 
   

2 
   

 

Aktivitas Belajar (Analisis Kasus) 1 

LK-2.1 

 

 

Seorang ayah memberikan 

anaknya uang Rp.150.000,00 

kemudian sang Ayah berangkat ke 

Kantor, sang Anak sangat senang 

karena ia akan membeli sebuah 

mainan yang sangat diidam-

idamkannya yaitu mobil-mobilan 

remote control dan satu keping CD 

Game favoritnya.  Sepulangnya dari 

Kantor sang Ayah bertanya kepada 

anaknya dibelikan apa uang yang 

Rp.150.000,00 tadi.  Mendengar 

jawaban anaknya yang tidak tepat 

atau kurang tepat langsung sang 

ayah marah. 

 

 

Sang Ayah menyuruh anaknya 

membelikan sabun mandi, 

sampai di Pasar sang Anak 

kebingungan sabun mandi apa 

yang akan dibelinya karena 

ayahnya tidak memberitahukan 

nama Sabunnya.  Namun sang 

Anak tetap membeli sabun 

untuk sang Ayah, ternyata 

sampai di Rumah sabun yang 

dibeli si Anak bukan sabun 

yang  dimaksud oleh sang 

Ayah.  Sekali lagi sang Ayah 

kecewa dengan perilaku 

anaknya. 

Kasus 1 Kasus 2 
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 Cermati beberapa pasangan Kompetensi Dasar mata pelajaran SMK di 

bawah ini : 

No Pengetahuan (KD-3) Keterampilan (KD-4) 

1 Memahami sikap kritis dan 
bertanggung jawab terhadap 
pengaruh mass media,  
ideologi dan gaya hidup yang  
berkembang 

Bersikap kritis dan bertanggung 
jawab terhadap pengaruh mass media, 
ideologi dan gaya hidup yang 
berkembang 
 

2 Menganalisis kasus -kasus 
pelanggaran  HAM dalam rangka 
pelindungan dan pemajuan HAM 
sesuai dengan nilai-nilai  
Pancasila dalam kehidupan  
bermasyarakat, berbangsa, dan  
bernegara 

Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM  
dalam rangka perlindungan dan  
pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai  
Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan  
bernegara 
 

3 Menganalisis teks anekdot, laporan 
hasil observasi, prosedur kompleks, 
dan negosiasi baik melalui lisan 
maupun tulisan  
 

Menyunting teks anekdot, eksposisi,  
laporan hasil observasi, prosedur  
kompleks, dan negosiasi sesuai dengan  
struktur dan kaidah teks baik secara  
lisan maupun tulisan 

 
 Kategorikan tuntutan kompetensi dasar pada 3 mata pelajaran 

(Agama/PKn/Bahasa Indonesia) di SMK tersebut di atas  

 Jabarkan kategori KD tersebut ke dalam tujuan pembelajarannya sesuai 

dengan tuntutan ranah pembelajaran. Jelaskan ! 

 Lakukan aktivitas belajar yang sama namun pada Kompetensi Dasar yang 

sesuai mata pelajaran yang Anda ampu 

 Pergunakan LK-2.2.a dan LK-2.2.b. 

 Presentasikan hasilnya 

 

Mata 
Pelajaran 

Tuntutan Kompetensi 
Kategori Tujuan Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

Agama Memahami sikap kritis dan 
bertanggung jawab terhadap 
pengaruh mass media, 
ideologi dan gaya hidup yang 
berkembang  
(KD-3) 

   

Bersikap kritis dan 
bertanggung jawab terhadap 
pengaruh mass media, 
ideologi dan gaya hidup yang 
berkembang 
(KD-4) 

   

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 2 

LK-2.2.a 
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Mata 
Pelajaran 

Tuntutan Kompetensi 
Kategori Tujuan Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

PKn Menganalisis kasus -kasus 
pelanggaran  HAM dalam 
rangka pelindungan dan 
pemajuan HAM sesuai 
dengan nilai-nilai  
Pancasila dalam kehidupan  
bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara (KD-3) 

   

Menyaji kasus–kasus 
pelanggaran HAM dalam 
rangka perlindungan dan  
pemajuan HAM sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, 
dan Bernegara (KD-4) 

   

Bahasa 

Indonesia 

Menganalisis teks anekdot, 
laporan hasil observasi, 
prosedur kompleks, dan 
negosiasi baik melalui lisan 
maupun tulisan  (KD-3) 

   

Menyunting teks anekdot, 
eksposisi, laporan hasil 
observasi, prosedur  
kompleks, dan negosiasi 
sesuai dengan struktur dan 
kaidah teks baik secara  
lisan maupun tulisan (KD-4) 

   

 

 

Mata 
Pelajaran 

Tuntutan Kompetensi 
Kategori Tujuan Pembelajaran 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

     

    

     

    

     

    

 

 

Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan aktivitas 2 di 

kelas/sekolah Anda pada Kompetensi dasar mata pelajaran Anda yang lainnya.  

  

LK-2.2.b 

Tugas On The Job Learning 
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 Perhatikan 3 Kompetensi Dasar dan rumusan tujuan pembelajarannya di 

bawah ini : 

Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran 

Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pergeseran arah 
kesetimbangan yang diterapkan dalam 
industri 

Dengan mempelajari materi tentang 
kesetimbangan kimia dan melakukan 
study tour ke industri yang menggunakan 
reaksi kesetimbangan, siswa dapat 
dengan benar menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi pergeseran arah 
kesetimbangan yang diterapkan dalam 
industri 

Menentukan hubungan kuantitatif antara 
pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu 
reaksi kesetimbangan.. 
 

Setelah mengamati suatu reaksi 
kesetimbangan siswa kelas XI dapat 
menentukan hubungan kuantitatif antara 
pereaksi dengan hasil reaksi secara tepat. 

Menentukan konsentrasi/kadar asam atau 
basa berdasarkan data hasil titrasi asam 
basa 

Diberikan data hasil titrasi asam basa 
secara mandiri siswa dapat menentukan 
konsentrasi asam atau basa dengan teliti 
dan benar 

 

 Silahkan Anda dan Kelompok/rekan sejawat Anda mencermati rumusan 

tujuan pembelajarannya, temukan hal-hal penting yang Anda lihat pada 

rumusan tujuan pembelajaran tersebut ! 

 Cermati setiap deskripsi tujuan pembelajaran tersebut, merupakan 

cerminan dari kategori ranah pembelajaran apa saja ? 

 Menurut Anda dan atau kelompok Anda, apakah rumusan tujuan 

pembelajaran tersebut sudah bias mencapai tuntutan dari Kompetensi 

Dasarnya masing-masing ? Jelaskan ! Jika menurut Anda belum bias 

mencapai KD, silahkan Anda mengembangkan lagi deskripsi tujuan 

pembelajaran yang lain. 

 Cermati setiap rumusan tujuan pembelajaran tersebut (termasuk rumusan 

tujuan pembelajaran yang Anda buat), apakah mencerminkan 4 komponen 

rujuan pembelajaran ! 

 Cermati setiap rumusan tujuan pembelajaran yang ada, sudahkah 

memenuhi 3 kriteria rumusan tujuan pembelajaran yang baik ? 

 Gunakan LK- 2.3.a, LK-2.3.b dan LK-2.3.c 

 Presentasikan hasilnya di kelas Anda 

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 3 
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Kompetensi 

Dasar 

Rumusan 
Tujuan 

Pembelajaran 

Kriteria Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Menyediakan 
situasi/atau 

kondisi untuk 
belajar 

Mendefinisikan 
tingkah laku siswa 

dalam bentuk dapat 
diukur dan dapat 

diamati 

Menyatakan 
tingkat minimal 
perilaku yang 
dikehendaki 

1 1    

2    

Dst.    

2 1    

2    

Dst.    

3 1    

2    

Dst.     

 

 

Tujuan 
Pembelajaran 

Analisis Kajian 
Tujuan 

Pembelajaran 

Katagorisasi Rumusan Tujuan 
Pembelajaran Keteranga 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

KD 1 
 
 

     

KD 2 
 
 

     

KD 3 
 
 

     

 
Tujuan 

Pembelajaran 

Pengembangan 
Tujuan 

Pembelajaran 

Pemenuhan Komponen Rumusan Tujuan 
Pembelajaran 

A B C D 

 

KD 1 

     

 

KD 2 

     

 

KD 3 

     

LK-2.3.a 

LK-2.3.b 

LK-2.3.c 
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Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan aktivitas 3 di 

kelas/sekolah Anda pada Kompetensi dasar mata pelajaran yang Anda Ampu. 

Gunakan LK-2.3.b dan LK-23.c  

 
Untuk memastikan kedudukan tujuan pembelajaran yang Anda telah rancang, 

silahkan di telaah kedudukannya. Gunakan alat bantu di bawah ini : 

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Sebutkan dan jelaskan 3 kaidah perumusan tujuan pembelajaran yang baik !  

2. Ada 4 pertanyaan yang membantu guru dalam mengkaji rumusan tujuan 

pembelajaran yang dikembangkan, sebutkan dan jelaskan ! Serta berikan 

contohnya. 

3. Diskusikan dengan teman sejawat Anda/kelompok Anda beberapa 

permasalahan yang sering ditemukan di sekolah terkait dengan rumusan 

tujuan pembelajaran, dan berikan alternatif  solusinya. 

4. Diskusikan bersama kelompok Anda/rekan sejawat Anda untuk 

mengembangkan 5 butir instrumen soal Pilihan Ganda yang menggunakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dari Kegiatan Pembelajaran 2 

Tugas On The Job Learning 

https://2.bp.blogspot.com/-rXplUmGdjoo/VGQwXxiDVKI/AAAAAAAAAEQ/o-xJLi8gpqQ/s1600/contoh+3.png
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F. Rangkuman 

 Tujuan pembelajaran menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan Sikap 

yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari Hasil pembelajaran 

yang dinyatakan Dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan 

diukur 

 Terdapat 4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata (2002) , yaitu: 1) memudahkan dalam mengkomunikasikan 

maksud kegiatan belajar mengajar kepada  siswa, 2) memudahkan guru 

memilih dan menyusun bahan ajar; 3) membantu memudahkan guru 

menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran; 4) memudahkan guru 

mengadakan penilaian. 

 3 Kaidah perumusan tujuan pembelajaran adalah : Tujuan itu menyediakan 

situasi atau kondisi untuk belajar, Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa 

dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati dan Tujuan menyatakan tingkat 

minimal perilaku yang dikehendaki 

 Ada empat pertanyaan dalam merumuskan pembelajaran dalam sebuah 

taksonomi, diantaranya (Anderson & Krathwohl, 2001) adalah : Pertanyaan 

tentang tujuan pembelajaran: “Apa yang perlu dipelajari oleh siswa dari belajar 

di sekolah dan ruang kelas dalam waktu yang terbatas?”; Pertanyaan tentang 

aktivitas: “ Bagaimanakah rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat menghasilkan level-level belajar yang tinggi bagi banyak siswa?”’ 

Pertanyaan tentang Asesmen: “Bagaimanakah guru memilih atau merancang 

instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur asesmen yang meghasilkan 

informasi akurat mengenai seberapa bagus hasil belajar siswa?” serta 

Pertanyaan tentang interelasi semua komponen pembelajaran: 

“Bagaimanakah guru yakin bahwa tujuan, aktivitas pembelajaran, dan 

asesmennya saling bersesuaian? 

 Enam proses kognitif yang terdapat dalam taksonomi Anderson dapat 

membantu guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran proses kognitif , 

adalah : 1.   Mengingat, merupakan menarik kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang. 2.   Memahami, mengkonstruk 

makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, atau 

mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada 
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dalam pemikiran siswa. 3.   Mengaplikasikan, mencakup penggunaan suatu 

prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas yang 

berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. 4.    Menganalisis, dapat 

berupa menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke unsur-unsurnya dan 

menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Dan 

5.   Mengevaluasi, membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada.  Serta 6.   Mencipta, menggabungkan beberapa unsur 

menjadi suatu bentuk kesatuan.  

 Sebuah rumusan tujuan pembelajaran, sesuai dengan taksonomi yang 

dikembangkan Anderson, mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang terdiri dari 

satu kata kerja dan satu kata benda. Kata kerja (verb) mendeskripsikan  jenis 

‘perilaku’ yang ingin dikuasai siswa, sementara kata benda (noun) 

mendeskripsikan jenis ‘pengetahuan’ yang ingin dicapai.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda 

menindaklanjutinya dalam mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum di kelas Anda dan nilai-nilai karakter apa yang Anda 

temukan di dalamnya, dengan menggunakan format di bawah ini : 

Tabel 11. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 2 

No 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

% dan Deskripsi 
Hasil Belajar 
(0 – 100 %) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Penerapan 
Nilai -Nilai 
Karakter 

1 Mengkategorikan 
tujuan pembelajaran 
yang diampu sesuai 
dengan tingkat 
kompetensi dan 
ranah pembelajaran 

 

 

  

2 Memilih tujuan 
pembelajaran yang 
tepat sesuai dengan 
karakteristik materi 
dan kompetensi yang 
akan  dicapai 

 

 

 

  

3 Mengurutkan tujuan 
pembelajaran yang 
ingin dicapai dalam 
proses pembelajaran  
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No 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

% dan Deskripsi 
Hasil Belajar 
(0 – 100 %) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Penerapan 
Nilai -Nilai 
Karakter 

sesuai dengan 
karakteristik materi 
dan kompetensi yang 
akan  dicapai pada 
mapel yang diampu 

sesuai tujuan yang 
ingin dicapai 

 

 

 

Hitunglah tingkat keberhasilan rata-rata indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) pada Kegiatan Pembelajaran 2, kemudian ukurlah tingkat keberhasilan 

/penguasaan materi kegiatan pembelajaran 2 dengan mengacu pada gambar 

di bawah ini : 

 
 

Bila tingkat penguasaan mencapai 80% keatas, silakan melanjutkan ke 
Kegiatan Pembelajaran 3.  Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% 
harus mengulangi Kegiatan Belajar 2 terutama pada Indikator Pencapaian 
Kompetensi yang belum dikuasai. 
 
 

  

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh adalah : 

Baik sekali :  90 – 100% 

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 :  

MENENTUKAN PENGALAMAN BELAJAR YANG SESUAI 

UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBELAJARAN YANG 

DIAMPU 

A. Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 3 tentang menentukan 

pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuaan pembelajaran 

yang diampu ini, peserta diklat diharapkan mampu menentukan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuaan pembelajaran yang berkarakter sesuai mata 

pelajaran yang diampu. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menggali  pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu  

2. Mengklasifikasikan pengalaman belajar  sesuai  dengan tahapan 

pencapaian tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. 

3. Mengurutkan  tahapan   pengalaman belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 

4. Menelaah tahapan   pengalaman belajar sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran, materi dan alokasi waktu yang tersedia 

C. Uraian Materi 

Pengertian Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar merupakan  serangkaian 

proses dan peristiwa yang dialami oleh setiap 

individu khususnya siswa dalam ruang lingkup 

tertentu (ruangan kelas) sesuai dengan metode 

ataupun strategi pembelajaran yang diberikan 

oleh masing-masing pendidik. Setiap guru 
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memiliki strategi mengajar yang berbeda dalam setiap mata pelajaran 

sehingga hal ini dapat mengisi pangalaman belajar siswa.  

Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki .  Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi 

pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman 

belajar  mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal 

di lingkungan yang ia reaksi. Belajar melalui perilaku aktif siswa; yaitu apa 

yang ia lakukan saat ia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. 

Beberapa hal penting  yang perlu dipahami pendidik terkait dengan 

pengalaman belajar adalah: 

1)   Pengalaman belajar  pengalaman mengacu kepada interaksi pebelajar 

dengan kondisi eksternalnya, bukan konten pelajaran, 

2)   Pengalaman belajar mengacu kepada belajar melaui perilaku aktif siswa, 

3)   Belajar akan dimiliki oleh siswa setelah dia mengikuti kegiatan belajar-

mengajar tertentu, 

4)   Pengalaman belajar itu merupakan hasil yang diperoleh siswa, 

5)   Adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam usahanya untuk 

membimbing siswa agar memiliki pengalaman belajar tertentu  

 
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belaja 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang 

dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran 

yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik.  

 

Pengalaman belajar perlu dirumuskan, sebagai acuan bagi guru dalam 

mengembangkan strategi atau metode pembelajaran. Pengalaman belajar 

dapat diperolehj melalui berbagai macam aktivitas dan kegiatan secara fisik 

dan mental baik di kelas maupun di luar kelas. Pengalaman belajar dalam 

kelas dapat dilakukan oleh siswa melalui interaksi antara siswa dengan 

objek/sumber belajar, sesuai dengan uraian materi pembelajaran yang tela 

dirumuskan. Bentuknya berupa mendengarkan materi, membaca, 
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menyimpulkan materi, diskusi kelompok,  praktek laboratorium, dan lain 

sebagainya. Sedangkan pengalaman belajar di luar kelas, dapat diperoleh 

siswa melalui kegiatan siswa dalam berinteraksi dengan objek atau sumber 

belajar seperti proses observasi, mengamati aktivitas sosial keagamaan 

masyarakat, memperhatikan alam sekitar. akti%itas sis&a 'ang dilakukan  

Pengalaman belajar erat kaitannya dengan pengembnagan keterampilan 

proses. Makin aktif siswa secara intelektual, manual dan sosial tampaknya 

makin bermakna pengalaman belajar siswa. Dengan melakukan sendiri, 

siswa akan lebih menghayati. Hal itu berbeda jika hanya dengan mendengar 

atau sekedar membaca.Ada ungkapan yang sering dilontarkan dalam dunia 

pendidikan yaitu “Pengalaman adalah guru yang paling baik” dimana melalui 

pengalaman yang nyata seseorang belajar. 

Beberapa hal penting yang perlu diketahui pendidik terkait dengan 

pengalaman belajar antara lain adalah : 

 Keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang 

amat penting terhadap pembelajaran. 

 Suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang 

kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun 

mengundang risiko. 

  Penggunaan strategi yang mendalam dapat dipergunakan namun 

sangat tergantung pada beberapa aspek, misalnya usia, kematangan, 

kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. 

 Penggunaan teknis dan gagasan atau ide yang disajikan dapat 

melibatkan peserta didik secara emosional. 

Ada sejumlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan manakala kita akan 

mengembangkan pengalaman belajar yaitu, 

 Berorientasi pada tujuan, tujuan merupakan komponen yang utama, 

efektivitas pengembangan pengalaman belajar ditentukan dari 

keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

 Aktivitas, pengalaman belajar siswa harus dapat mendorong agar 

siswa beraktivitas melakukan sesuatu. Aktivitas tidak dimaksudkan 

terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang 

bersifat psikis seperti aktivitas mental. 
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 Individualitas, mengajar adalah usaha mengembangkan setiap 

individu siswa, oleh sebab itu pengalaman belajar dirancang untuk 

setiap individu siswa. 

 Integritas, merancang pengalaman belajar siswa harus dapat 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegitas. 

 

Peran Pendidik dalam Menciptakan Pengalaman Belajar 

Dalam pengembangan pengalaman belajar guru tidak berperan sebagai 

satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran 

kepada siswa, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 

memfasilitasi agar siswa belajar. Oleh karena itu, pengembangan belajar 

menuntut guru untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan 

dengan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa. 

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru, yaitu:  

 Mengemukakan berbagai alternative tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.  

 Menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa.  

 Memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan.  

 Memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya. 

 Memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, membimbing 

dan lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. 

 Membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan 

 
Agar pengalaman belajar dapat dikembangkan secara efektif dan efisien 

maka guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Guru terlebih dahulu memedomani dan menguasai substansi materi 

pembelajaran yang telah dirumuskan dalam bentuk materi 

pembelajaran. 

 Setelah guru memedomani/ menguasai substansi materi pembelajaran, 

maka langkah berikutnya adalah memahami bentuk kegiatan belajar 

yang seperti apa yang diinginkan. Bentuk-bentuk kegiatan belajar dapat 

dilakukan berupa mendemonstrasikan, mempraktikkan, 
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mensimulasikan, mengadakan eksperimen, menganalisis, 

mengaplikasikan, menemukan, mengamati, meneliti, menelaah, 

mengamati, mengobservasi, membaca, menyimpulkan, 

mempresentasikan dan lain-lain. 

 Merumuskan pengalaman belajar siswa. 

 Rumusan pengalaman belajar siswa menggunakan kata-kata 

oprasional yang menggambarkan tentang aktivitas siswa dalam belajar. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

 Perhatikan rumusan Kompetensi Dasar di bawah ini : 

 

 Rancanglah pengalaman belajar yang terbaik dan berkarakter untuk 

mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan pada 4 KD 

tersebut di atas 

 Sebelum Anda merancang pengalaman belajar, sebaiknya jabarkan 

dahulu KD tersebut ke dalam Indikator Pencapaian Kempetensi 

 Pergunakan LK-3.1.a. untuk mengerjakannya 

 Untuk meyakinkan apakah hasil pengembangan rumusan pengalaman 

belajar Anda dan kelompok Anda sudah baik dan berkarakter, cermati 

hasilnya dengan menggunakan LK-3.1.b. 

 

KD 1 Mendesain produk dan pengemasan hasil budidaya ternak unggas 

petelur berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan 

pendekatan budaya setempat dan lainnya  

KD 2 Melakukan kajian literatur, diskusi, dan pengamatan lapangan tentang 

berbagai strategi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia di 

tengah-tengah pengaruh globalisasi  

KD 3 Memahami, menghargai, dan menerima perbedaan kegiatan ritual 

sebagai akibat (implikasi) dari keberagaman ajaran agama, 

religi/kepercayaan yang dianut  

KD 4 Membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil 

percobaan dan diagram tingkat energi  

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 1 

LK-3.1.a 
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KD Deskripsi Kompetensi Mapel 
Pengembangan 

IPK 

Rumusan 
Pengalaman 

Belajar 

KD 1 Mendesain produk dan pengemasan hasil budidaya 
ternak unggas petelur berdasarkan konsep berkarya 
dan peluang usaha dengan pendekatan budaya 
setempat dan lainnya  

  

KD 2 Melakukan kajian literatur, diskusi, dan pengamatan 
lapangan tentang berbagai strategi untuk 
mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia di 
tengah-tengah pengaruh globalisasi  

  

KD 3 Memahami, menghargai, dan menerima perbedaan 
kegiatan ritual sebagai akibat (implikasi) dari 
keberagaman ajaran agama, religi/kepercayaan yang 
dianut  

  

KD 4 Membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm 
berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat 
energi  

  

 

 

KD 
Pengembangan 

IPK 

Rumusan 
Pengalaman 

Belajar 

Kriteria Rumusan 
Pengalaman Belajar Penerapan 

Nilai 
Utama PPK 1 2 3 4 

KD 1 1.        

2.       

3. dst      

KD 2 1.        

2.       

3. dst      

KD 3 1.        

2.       

3. dst      

KD 4 1.        

2.       

3. dst      

 

Keterangan Prinsip Rumusan Pengalaman Belajar : 

a. Berorientasi pada tujuan; 

b. Aktivitas, pengalaman belajar mendorong siswa beraktivitas 

melakukan sesuatu (tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi 

juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental). 

LK-3.1.b 
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c. Dirancang untuk setiap individu siswa. 

d. Dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara 

terintegitas. 

 

 

Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan 

aktivitas belajar 2. di kelas/sekolah Anda dengan menggunakan 

kompetensi pada mata pelajaran yang Anda ampu. Pergunakan LK-

3.1.a dan LK-3.1.b. 

 

 

 Perhatikan deskripsi pengalaman belajar dari tujuan pembelajaran di 

bawah ini : 

Tujuan Pembelajaran Pengalaman Belajar 

1. menjelaskan pengertian dan syarat 
interaksi sosial 

2. mendeskripsikan faktor-faktor yang 
mendorong interaksi sosial 

3. menjelaskan status dan peranan individu 
dalam interaksi sosial 

4. mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi 

a. Siswa menulis pengalaman berinteraksi 
dengan orang lain atau menceritakan 
pengalaman berinteraksi sosial dengan 
teman sebangku. 

b. Guru menjelaskan hakikat interaksi sosial 
dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 

c. Siswa mengerjakan latihan pada buku 
halaman 6 dan 8. 

d. Siswa mengumpulkan tugasnya untuk 
dinilai oleh guru. 

e. Siswa mendiskusikan faktor-faktor yang 
mendorong terjadinya interaksi sosial 
dengan mengerjakan aktivitas pada hal. 9. 

f. Siswa membacakan hasil diskusinya di 
depan kelas. Siswa yang lain bisa 
menanggapi hasil diskusi kelompok. 

g. Guru membuat kesimpulan tentang hasil 
diskusi kelompok 

 Apa yang Anda dan kelompok Anda temukan pada deskripsi 

pengalaman belajar di atas  

 Kesimpulannya apakah tujuan pembelajaran tersebut di atas sudah 

bias dicapai dengan pengalaman belajar seperti tertulis di sebelh 

kanannya ? Jelaskan ! Jika menurut Anda belum, pengalaman belajar 

apa yang Anda dapat kembangkan lagi, pertimbangkan alokasi 

waktunya untuk setiap pengalaman belajar yang akan dilakukan di 

kelas. 

 Pergunakan LK-3.2. 

Tugas On The Job Learning 

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 2 
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 Presentasikan hasilnya di kelas Anda ! 

 

No 
Analisis 

Hasil 
Temuan 

Kesimpulan 
Usulan 

Pengembangan/Perbaikan 
Pengalaman Belajar 

Materi 

Alokasi 
Waktu 
yang 

diperlukan 

      

     

     

     

     

     

     

      

 

 

Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan aktivitas 

belajar 3. di kelas/sekolah Anda dengan menggunakan kompetensi pada 

mata pelajaran yang Anda ampu. Pergunakan LK-3.2.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Diskusikan permasalahan yang banyak ditemukan di lapangan 

(sekolah) terkait dengan merencanakan kegiatan atau pengalaman 

belajar yang berkarakter dan  berikan alternative pemecahan 

masalahnya. 

2. Sebutkan pengertian pengalaman belajar yang Anda pahami, serta 

berikan contoh rumusan pengalaman belajar ! 

3. Sebutkan dan jelaskan 5 hal penting  yang perlu dipahami pendidik 

terkait dengan merumuskan pengalaman belajar  ! 

4. Ambilah 3 contoh rumusan pengalaman belajar yang anda 

kembangkan sesuai mata pelajaran yang Anda ampu, kemudian kajilah 

rumusan tersebut, apakah memenuhi 6 komponen penting di 

dalamnya ! 

LK-3.2 

Tugas On The Job Learning 
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5. Diskusikan bersama kelompok Anda/rekan sejawat Anda untuk 

mengembangkan 5 butir instrumen soal Pilihan Ganda yang 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dari Kegiatan 

Pembelajaran 3 

F. Rangkuman 

 Pengalaman belajar merupakan  serangkaian proses dan peristiwa yang 

dialami oleh setiap individu khususnya siswa dalam ruang lingkup 

tertentu (ruangan kelas) sesuai dengan metode ataupun strategi 

pembelajaran yang diberikan oleh masing-masing pendidik.  

 Beberapa hal penting  yang perlu dipahami pendidik terkait dengan 

pengalaman belajar adalah: 1)   Pengalaman belajar  pengalaman 

mengacu kepada interaksi pebelajar dengan kondisi eksternalnya, bukan 

konten pelajaran; 2)   Pengalaman belajar mengacu kepada belajar 

melaui perilaku aktif siswa; 3)   Belajar akan dimiliki oleh siswa setelah 

dia mengikuti kegiatan belajar-mengajar tertentu; 4)   Pengalaman 

belajar itu merupakan hasil yang diperoleh siswa; 5)   Adanya berbagai 

upaya yang dilakukan oleh guru dalam usahanya untuk membimbing 

siswa agar memiliki pengalaman belajar tertentu  

 Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belaja 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta 

didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. n tujaki 

 Beberapa hal penting yang perlu diketahui pendidik terkait dengan 

pengalaman belajar antara lain adalah : Keterlibatan dalam pengalaman 

belajar ; Suasana yang bebas dan penuh kepercayaan ;  Penggunaan 

strategi yang mendalam ; melibatkan peserta didik secara emosional. 

 Prinsip-prinsip mengembangkan pengalaman belajar yaitu:  Berorientasi 

pada tujuan, Aktivitas/pengalaman belajar siswa harus dapat mendorong 

agar siswa beraktivitas melakukan sesuatu, Individualitas, dan Integritas.  

 Hal penting dalam merancang pengalaman belajar secara efektif dan 

efisien adalah : Guru menguasai substansi materi pembelajaran , 

memahami bentuk kegiatan belajar yang seperti apa yang diinginkan, 

merumuskan pengalaman belajar siswa. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda 

menindaklanjutinya dalam merumuskan pengalaman belajar di kelas Anda 

dan nilai-nilai karakter apa yang Anda temukan di dalamnya, dengan 

menggunakan format di bawah ini : 

Tabel 12. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 3 

No 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

% dan Deskripsi 
Hasil Belajar 
(0 – 100 %) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Penerapan 
Nilai -Nilai 
Karakter 

1 Menggali  
pengalaman belajar 
yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 
pembelajaran yang 
diampu 

 

 

  

2 Mengklasifikasikan 
pengalaman belajar  
sesuai  dengan 
tahapan pencapaian 
tujuan pembelajaran 
pada mata pelajaran 
yang diampu 

 

 

 

  

3 Mengurutkan  
tahapan   
pengalaman belajar 
yang sesuai untuk 
mencapai tujuan 
pembelajaran yang 
diampu 

 

 

 

 

  

4 Menelaah tahapan   
pengalaman belajar 
sesuai dengan  
tujuan pembelajaran, 
materi dan alokasi 
waktu yang tersedia 

   

 

Hitunglah tingkat keberhasilan rata-rata indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) pada Kegiatan Pembelajaran 3, kemudian ukurlah tingkat 

keberhasilan/penguasaan materi kegiatan pembelajaran 3 dengan mengacu 

pada gambar di bawah ini : 
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Bila tingkat penguasaan mencapai 80% keatas, silakan melanjutkan ke Kegiatan 

Pembelajaran 4.  Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% harus mengulangi 

Kegiatan Belajar 3 terutama pada Indikator Pencapaian Kompetensi yang belum 

dikuasai.  

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh adalah : 

Baik sekali :  90 – 100% 

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 :  

MEMILIH MATERI PEMBELAJARAN YANG DIAMPU YANG 

TERKAIT DENGAN PENGALAMAN BELAJAR DAN TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 4 tentang memilih materi 

pembelajaran yang diampu terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran yang berkarakter. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mengidentifikasikan materi pembelajaran yang diampu terkait 

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran 

2. Memilih materi pembelajaran yang tepat sesuai dengan pengalaman 

belajar dan tujuan pembelajaran. 

3. Mengkategorikan materi yang dipilih berdasarkan jenisnya (fakta, 

konsep, prosedural dan metakognitif) 

4. Menelaah dokumen pendukung pengembangan kurikulum terkait 

dengan pengalaman belajar dan tujuan  pembelajaran 

5. Membuat kerangka materi pembelajaran yang diampu terkait 

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran 

C. Uraian Materi 

Materi Pembelajaran 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara 

terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai.  
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3 prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi:  

 Prinsip relevansi, artinya materi pembelajaran hendaknya relevan 

memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar 

 Prinsip konsistensi, artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya, kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang 

harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. 

 Prinisp kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak.  

 
Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi :  

1. mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan 

bahan ajar, 

2. mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, 

3. memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi., dan 

4. memilih sumber bahan ajar.  

 

Menentukan cakupan dan urutan bahan ajar  

 
Dalam menentukan cakupan atau 

ruang lingkup materi pembelajaran 

harus diperhatikan apakah jenis 

materinya berupa aspek kognitif (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur) aspek 

afektif, ataukah aspek psikomotorik. 

Selain itu, perlu diperhatikan  

pula prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi 

pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya.  
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Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi 

yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman 

materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya 

harus dipelajari/dikuasai oleh siswa. Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan 

(adequacy) dalam pengertian cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi 

pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar 

yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk 

mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu 

sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin 

dicapai. 

 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan cakupan materi  adalah 

sebagai berikut : 

 Aspek kognitif, aspek afektif atau aspek psikomotor, karena ketika sudah 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran maka tiap-tiap jenis uraian 

materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-

beda. Selain memperhatikan jenis materi juga harus memperhatikan prinsip-

prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan pembelajaran yang 

menyangkut keluasan dan kedalaman materi 

 Keluasan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi 

yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi 

yang menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang 

harus dipelajari oleh peserta didik. 

 Kecakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. 

Memadainya cakupan aspek materi pembelajaran akan sangat membantu 

tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan 

atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi 

yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit atau telah memadai 

sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 
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Menentukan urutan bahan ajar 

Urutan penyajian (sequencing) bahan ajar sangat penting untuk menentukan 

urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara 

beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat 

(prerequisite) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Materi 

pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat 

diurutkan melalui dua pendekatan pokok , yaitu: pendekatan prosedural, dan 

hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara 

prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-

langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah menelpon, 

langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. Sedangkan 

pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah 

ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu 

sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. 

 

Strategi memanfaatkan bahan ajar dalam pembelajaran 

Terdapat  dua strategi dalam memanfaatkan pembelajaran, yaitu: (a) Strategi 

penyampaian bahan ajar oleh Guru dan (b) Strategi mempelajari bahan ajar oleh 

siswa.  

 

Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru, antara lain :  

1. Strategi urutan penyampaian simultan; yaitu jika guru harus menyampaikan 

materi pembelajaran lebih daripada satu, maka menurut strategi urutan 

penyampaian simultan, materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, 

baru kemudian diperdalam satu demi satu (Metode global); 

2. Strategi urutan penyampaian suksesif; jika guru harus manyampaikan materi 

pembelajaran lebih daripada satu, maka menurut strategi urutan panyampaian 

suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam baru 

kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam 

pula 

3. Strategi penyampaian fakta; jika guru harus manyajikan materi pembelajaran 

termasuk jenis fakta (nama-nama benda, nama orang atau tokoh) 

4. Strategi penyampaian konsep; materi pembelajaran jenis konsep adalah 

materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah 

agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, 
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membandingkan, menggeneralisasi, dsb.Langkah-langkah mengajarkan 

konsep: Pertama sajikan konsep, kedua berikan bantuan (berupa inti isi, ciri-

ciri pokok, contoh dan bukan contoh), ketiga berikan latihan (exercise) 

misalnya berupa tugas untuk mencari contoh lain, keempat berikan umpan 

balik, dan kelima berikan tes 

5. Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip; termasuk materi 

pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum (law), postulat, 

teorema. 

6. Strategi penyampaian prosedur, tujuan mempelajari prosedur adalah agar 

siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan 

sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur 

adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. 

 

 Strategi penyampaian bahan ajar oleh siswa, antara lain :  

1. menghafal; 

2. menggunakan; 

3. menemukan; dan 

4. memilih. 

Menghafal (verbal parafrase). Ada dua jenis menghafal, yaitu menghafal verbal 

dan menghafal parafrase. Menghafal verbal adalah menghafal persis seperti apa 

adanya. Terdapat materi pembelajaran yang memang harus dihafal persis seperti 

apa adanya, misalnya nama orang, nama tempat, nama zat, lambang, peristiwa 

sejarah, nama-nama bagian atau komponen suatu benda, dsb. Sebaliknya ada 

juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal persis seperti apa adanya tetapi 

dapat diungkapkan dengan bahasa atau kalimat sendiri (hafal parafrase).  

 

Menggunakan/mengaplikasikan (Use). Materi pembelajaran setelah dihafal atau 

dipahami kemudian digunakan atau diaplikasikan. Jadi dalam proses 

pembelajaran siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan, menerapkan 

atau mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Penggunaan fakta atau data 

adalah untuk dijadikan bukti dalam rangka pengambilan keputusan. Penggunaan 

materi konsep adalah untuk menyusun proposisi, dalil, atau rumus. Selain itu, 

penguasaan atas suatu konsep digunakan untuk menggeneralisasi dan 

membedakan. Penerapan atau penggunaan prinsip adalah untuk memecahkan 

masalah pada kasus-kasus lain. Penggunaan materi prosedur adalah untuk 
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dikerjakan atau dipraktekkan. Penggunaan materi sikap adalah berperilaku sesuai 

nilai atau sikap yang telah dipelajari.  

 

Menemukan. Yang dimaksudkan penemuan (finding) di sini adalah menemukan 

cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Menemukan merupakan hasil tingkat 

belajar tingkat tinggi. Gagne (1987) menyebutnya sebagai penerapan strategi 

kognitif. Misalnya, setelah mempelajari hukum bejana berhubungan seorang siswa 

dapat membuat peralatan penyiram pot gantung menggunakan pipa-pipa paralon. 

Contoh lain, setelah mempelajari sifat-sifat angin yang mampu memutar baling-

baling siswa dapat membuat protipe, model, atau maket sumur kincir angin untuk 

mendapatkan air tanah. 

 

Memilih di sini menyangkut aspek afektif atau sikap. Yang dimaksudkan dengan 

memilih di sini adalah memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya 

memilih membaca novel dari pada membaca tulisan ilmiah. Memilih menaati 

peraturan lalu lintas tetapi terlambat masuk sekolah atau memilih melanggar tetapi 

tidak terlambat, dsb. 

 

Terkait dengan strategi pemanfaatan materi pembelajaran baik oleh guru dan 

siswa, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi 

jenis materi pembelajaran: 

 Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa mengingat nama 

suatu objek, ? Kalau jawabannya "ya" maka materi pembelajaran yang harus 

diajarkan adalah "fakta". Contoh: Kaitan kata “lima” dan symbol “5” dan 

sebagainya. 

 Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan 

untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai 

dengan suatu definisi ? Kalau jawabannya "ya" berarti materi yang harus 

diajarkan adalah "konsep". Contoh : Seorang guru menunjukkan beberapa 

contoh bangun datar kemudian siswa diminta untuk mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan mana yang termasuk “segitiga” dan “yang bukan termasuk 

segitiga”. 
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 Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menjelaskan 

atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut untuk 

menemukan suatu konsep atau rumus ? Bila "ya" maka materi yang harus 

diajarkan adalah "prosedur". Contoh : Langkah-langkah menetukan rumus 

keliling dan luas daerah lingkaran. 

 Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menentukan 

hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan hubungan antara 

berbagai macam konsep ? Bila jawabannya "ya", berarti materi pembelajaran 

yang harus diajarkan termasuk dalam kategori "prinsip". Contoh : dua segitiga 

dikatakan kongruen jika dua pasang sisinya sama panjang dan sudut yang 

diapit kedua sisi itu sama besar. 

Tabel 13. Klasifikasi materi pembelajaran berdasarkan jenis dan contohnya 
Kategori 
Materi 

Pengertian Contoh 

Fakta Adalah segala hal yang berwujud 
kenyataan dan kebenaran, meliputi 
nama-nama objek, peristiwa, 
lambang, nama tempat, nama 
orang dan lain sebagainya 

Negara RI merdeka pada 
tanggal 17 Agustus 1945; 
Seminggu ada 7 hari; Ibu kota 
Negara RI Jakarta; Ujung 
Pandang terletak di Sulawesi 
Selatan. 

Konsep Segala yang berwujud pengertian-
pengertian baru yang bisa timbul 
sebagai hasil pemikiran, meliputi 
definisi, pengertian, cirri khusus, 
hakikat, inti/isi dan sebagainya 

Hukum ialah peraturan yang 
harus dipatuh-taati, dan jika 
dilanggar dikenai sanksi 
berupa denda atau pidana. 

Prinsip Berupa hal-hal pokok dan memiliki 
posisi terpenting meliputi dalil, 
rumus, paradigm, teori serta 
hubungan antar konsep yang 
menggambarkan implikasi sebab 
akibat 

Hukum permintaan dan 
penawaran (Jika penawaran 
tetap permintaan naik, maka 
harga akan naik). 

Prosedur Merupakan langkah-langkah 
sistematis atau berurutan dalam 
melakukan suatu aktivitas dan 
kronologi suatu sistem 

Langkah-langkah 
menjumlahkan pecahan ialah: 
 Menyamakan penyebut 
 Menjumlahkan pembilang 

dengan dengan pembilang 
dari penyebut yang telah 
disamakan. 

 Menuliskan dalam bentuk 
pecahan hasil penjumlahan 
pembilang dan penyebut 
yang telah disamakan 

Sikap atau 
Nilai 

merupakan hasil belajar aspek 
sikap, misalnya nilai kejujuran, 
kasih sayang, tolong-menolong, 
semangat dan minat belajar, dan 
bekerja 

Aplikasi sosiologi dalam 
kehidupan sehari-hari dalam 
bentuk sikap toleransi dalam 
menghadapi fenomena sosial 
yang bervariasi. 
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Dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus mampu mengidentifikasi 

dan mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a. Potensi peserta didik; meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, 

sosial, dan potensi vokasional. 

b. Relevansi dengan karakteristik daerah; jika peserta didik dan sekolah 

berlokasi bertempat di daerah pantai, maka pengembangan materi 

pembelajaran diupayakan agar selaras dengan kondisi masyarakat pantai 

c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual 

peserta didik; 

d. Kebermanfaatan bagi peserta didik; pengembangan materi pembelajaran 

diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan peserta didik dalam waktu 

yang relatif singkat setelah suatu materi pembelajaran tuntas  

dilaksanakan. 

e. Struktur keilmuan; mengembangkan materi pembelajaran sosiologi harus 

didasarkan pada struktur keilmuan sosiologi. 

f. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

mengembangkan materi pembelajaran hendaknya selalu 

mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta 

didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, alokasi waktu, dan 

perkembangan peradaban dunia 

g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; 

h. Alokasi waktu. 

  

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

 Perhatikan rancanglah pengalaman belajar pada aktivitas belajar  3.1. 

yang sudah diselesaikan sebelumnya (KP 3) 

 Tentukan dan tetapkanlah materi yang relevan untuk mencpai tujuan 

pembelajarannya 

 Pergunakan LK-4.1. untuk mengerjakannya 

 Cermati materi yang dipilih termasuk kategori materi apa ? Jelaskan ! 

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 1 
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 Gunakan LK-4.2. 

 

Deskripsi Kompetensi 
Mapel 

Pengembangan 
IPK 

Rumusan 
Pengalaman 

Belajar 

Materi 
Pembelajaran 

Mendesain produk dan 
pengemasan hasil 
budidaya ternak unggas 
petelur berdasarkan 
konsep berkarya dan 
peluang usaha dengan 
pendekatan budaya 
setempat dan lainnya  

Lihat hasil LK -3.1. Lihat hasil LK -3.1.  

Melakukan kajian literatur, 
diskusi, dan pengamatan 
lapangan tentang 
berbagai strategi untuk 
mempertahankan nilai-
nilai budaya Indonesia di 
tengah-tengah pengaruh 
globalisasi  

Lihat hasil LK -3.1. Lihat hasil LK -3.1.  

Memahami, menghargai, 
dan menerima perbedaan 
kegiatan ritual sebagai 
akibat (implikasi) dari 
keberagaman ajaran 
agama, 
religi/kepercayaan yang 
dianut  

Lihat hasil LK -3.1. Lihat hasil LK -3.1.  

Membedakan reaksi 
eksoterm dan reaksi 
endoterm berdasarkan 
hasil percobaan dan 
diagram tingkat energi  

Lihat hasil LK -3.1. Lihat hasil LK -3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK-4.1 



 

206   |   Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum 

 

 

 

Kategorisasi Materi Pembelajaran : 

1. Fakta 

2. Konsep 

3. Prinsip 

4. Prosedural 

5. Sikap dan Nilai 

 

 
Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan 

aktivitas belajar 1. di kelas/sekolah Anda dengan menggunakan 

kompetensi pada mata pelajaran yang Anda ampu. Pergunakan LK-4.1 

dan LK-4.2. 

  

Rumusan 
Pengalaman 

Belajar 

Kategorisasi Materi 
Pembelajaran Rasionalisasi 

Penerapan Nilai 
Utama PPK 

1 2 3 4 5 

        

       

       

       

       

        

       

       

        

       

       

LK-4.2 

Tugas On The Job Learning 
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 Perhatikan deskripsi pengalaman belajar dari tujuan pembelajaran di 

bawah ini : 

Tujuan Pembelajaran Pengalaman Belajar 

1. menjelaskan pengertian dan 
syarat interaksi sosial 

2. mendeskripsikan faktor-faktor 
yang mendorong interaksi 
sosial 

3. menjelaskan status dan 
peranan individu dalam 
interaksi sosial 

4. mengidentifikasi bentuk-bentuk 
interaksi 

a. Siswa menulis pengalaman berinteraksi 
dengan orang lain atau menceritakan 
pengalaman berinteraksi sosial dengan 
teman sebangku. 

b. Guru menjelaskan hakikat interaksi 
sosial dan syarat-syarat terjadinya 
interaksi sosial. 

c. Siswa mengerjakan latihan pada buku 
halaman 6 dan 8. 

d. Siswa mengumpulkan tugasnya untuk 
dinilai oleh guru. 

e. Siswa mendiskusikan faktor-faktor yang 
mendorong terjadinya interaksi sosial 
dengan mengerjakan aktivitas pada hal. 
9. 

f. Siswa membacakan hasil diskusinya di 
depan kelas. Siswa yang lain bisa 
menanggapi hasil diskusi kelompok. 

g. Guru membuat kesimpulan tentang hasil 
diskusi kelompok 

 

 Analisislah pengalaman belajar dan tujuan belajar pada table tersebut 

diatas ! 

 Materia pembelajaran apa yang perlu diberikan untuk mendapatkan atau 

mencapai pengalaman belajar tersebut dan mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Pertimbangkanlah keluasan dan cakupan materi 

yang diperlukan .  

 Pergunakan LK-4.3. 

 Presentasikan hasilnya di kelas Anda ! 

 

No 
Analisis 

Hasil 
Temuan 

Materi Pembelajaran 
yang diperlukan 

Uraian keluasan dan 
Kedalaman Materi 

Alokasi 
Waktu yang 
Diperlukan 

     

     

     

     

     

Aktivitas Belajar (Berpikir Reflektif) 2 

LK-4.3 
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Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan aktivitas 

belajar 2. di kelas/sekolah Anda dengan menggunakan kompetensi pada 

mata pelajaran yang Anda ampu. Pergunakan LK-4.3.  

 

 

 Cermati dan pelajari kembali katagorisasi materi yang telah ditetapkan 

pada KP 3  diatas ! 

 Telaahlah dokumen pembelajaran atau referensi apa saja yang bias 

dijadikan sumber untuk pengembangan materi ajar sesuai 

kategorisasinya ! 

 Buatlah kerangka pengembangan bahan ajarnya untuk dijadikan acuan 

dalam menyusun materi pembelajaran yang berkarakter sesuai dengan 

karakteristik siswa 

 Untuk mengembangkan kerangka materi ajar gunakan LK – 4.4. 

 

No 
Komponen Utama 

Materi 
Sub Materi Pengembangan 

Penerapan Nilai 
Utama PPK 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

  

Tugas On The Job Learning 

Aktivitas Belajar (Kerja Mandiri) 3 

LK-4.4 
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E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Deskripsikan pemahaman materi pembelajaran sesuai dengan yang 

Anda pahami ! 

2. Diskusikan permasalahan yang banyak ditemukan di lapangan 

(sekolah) terkait dengan pengembangan materi yang berkarakter dan  

berikan alternative jawaban terbaik. 

3. Sebutkan dan jelaskan 3 prinsip dalam mengembangkan materi 

pembelajaran ! 

4. Sebutkan dan jelaskan 2 pendekatan dalam merancang materi 

pembelajaran ! 

5. Sebutkan 5 pertanyaan yang dapat membantu guru menetapkan 

kategorisasi materi pembelajaran, dan berikan contohnya ! 

6. Diskusikan bersama kelompok Anda/rekan sejawat Anda untuk 

mengembangkan 5 butir instrumen soal Pilihan Ganda yang 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dari Kegiatan 

Pembelajaran 4 

F. Rangkuman 

 Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.  

 Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap 

atau nilai.  

 3 prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi: Prinsip relevansi, 

Prinsip konsistensi, dan Prinisp kecukupan. 

 Langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi :  mengidentifikasi 

aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar 

yang sesuai atau relevan dan memilih sumber bahan ajar.  

 Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan cakupan 

materi  adalah sebagai berikut : Aspek kognitif, aspek afektif atau aspek 

psikomotor; Keluasan materi ; Kecakupan atau memadainya cakupan 

materi  
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 2 pendekatan dalam menentukan urutan bahan ajar, yaitu : 

pendekatan prosedural, dan hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu 

urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan 

langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah 

melaksanakan suatu tugas. Sedangkan pendekatan hierarkis 

menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas 

atau dari atas ke bawah.  

 Pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi 

pembelajaran: Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 

berupa mengingat nama suatu objek, ? Kalau jawabannya "ya" maka 

materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah "fakta". Apakah 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan untuk 

menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek 

sesuai dengan suatu definisi ? Kalau jawabannya "ya" berarti materi 

yang harus diajarkan adalah "konsep". Apakah kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa berupa menjelaskan atau melakukan langkah-

langkah atau prosedur secara urut untuk menemukan suatu konsep atau 

rumus ? Bila "ya" maka materi yang harus diajarkan adalah "prosedur". 

Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa 

menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan 

hubungan antara berbagai macam konsep ? Bila jawabannya "ya", 

berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam 

kategori "prinsip".  
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda 

menindaklanjutinya dalam merumuskan pengalaman belajar di kelas Anda 

dan nilai-nilai karakter apa yang Anda temukan di dalamnya, dengan 

menggunakan format di bawah ini : 

Tabel 14. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 4 

No 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

% dan Deskripsi 
Hasil Belajar 
(0 – 100 %) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Penerapan 
Nilai -Nilai 
Karakter 

1 Mengidentifikasikan 
materi pembelajaran 
yang diampu terkait 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

 

 

  

2 Memilih materi 
pembelajaran yang 
tepat sesuai dengan 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

 

 

 

  

3 Mengkategorikan 
materi yang dipilih 
berdasarkan jenisnya 
(fakta, konsep, 
prosedural dan 
metakognitif) 

 

 

 

 

  

4 Menelaah dokumen 
pendukung 
pengembangan 
kurikulum terkait 
dengan pengalaman 
belajar dan tujuan  
pembelajaran 

   

5 Membuat kerangka 
materi pembelajaran 
yang diampu terkait 
pengalaman belajar 
dan tujuan 
pembelajaran 

   

 

Hitunglah tingkat keberhasilan rata-rata indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) pada Kegiatan Pembelajaran 4, kemudian ukurlah tingkat 

keberhasilan /penguasaan materi kegiatan pembelajaran 4 dengan 

mengacu pada gambar di bawah ini : 

 



 

212   |   Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum 

 

 
 
Bila tingkat penguasaan mencapai 80% keatas, silakan melanjutkan ke 

Kegiatan Pembelajaran 5.  Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% 

harus mengulangi Kegiatan Belajar 4 terutama pada Indikator Pencapaian 

Kompetensi yang belum dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 :  

MENATA MATERI PEMBELAJARAN SECARA BENAR 

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh adalah : 

Baik sekali :  90 – 100% 

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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SESUAI DENGAN PENDEKATAN YANG DIPILIH DAN 

KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK 

A. Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 5 tentang menentukan 

menata materi pelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik peserta didik ini, peserta diklat diharapkan mampu 

menentukan menata materi pelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik sesuai mata pelajaran 

yang diampu. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menganalisis materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih 

2. Mengurutkan materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan karakter peserta didik 

C. Uraian Materi 

Pendekatan dalam Penataan Materi Pembelajaran 

Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya (KP 4) di bagian uraian materi 

sudah dibahas dan dipelajari tentang pendekatan dalam menata materi 

pembelajaran, yaitu : pendekatan prosedural, dan pendekatan hierarkis. 

Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural 

menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-

langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah menelpon, 

langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. Sedangkan 

pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari 

bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari 

dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Secara lebih 

mendalam Nana Syaodih S. (2005: 105-107) mengungkapkan ada beberapa 

cara untuk menyusun sekuens bahan ajar diantaranya adalah sebagai 

berikut :  
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 Sekuens Kronologis, untuk meyusun bahan ajar yang mengandung 

urutan waktu, dapat digunakan sekuens kronologis. Peristiwa-peristiwa 

sejarah, perkembangan historis suatu institusi, penemuan-penemuan 

ilmiah dan sebagainya dapat disusun berdasarkan sekuens kronologis. 

 Sekuens Kausal, masih berhubungan erat dengan sekuens kronologis 

adalah sekuens kausal. Siswa dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau 

situasi yang menjadi sebab atau pendahulu dari sesuatu peristiwa atau 

situasi lain. Dengan mempelajari sesuatu yang menjadi sebab atau 

pendahulu para siswa akan menemukan akibatnya. Menurut Rowntree 

(1974: 75) “ sekuens kausal cocok unutk menyusun bahan ajar dalam 

bidang meteorologi dan geomorfologi”. 

 Sekuens Struktural,  bagian-bagian ajar suatu bidang studi telah 

mempunyai struktur tertentu. Penyusunan sekuens bahan ajar bidang 

studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya. Contoh dalam fisika 

tidak mungkin mengajarkan alat-alat optik, tanpa terlebih dahulu 

mengajarkan pemantulan dan pembiasan cahaya, dan pemantulan dan 

pembiasan cahaya tidak mungkin diajarkan tanpa mengajarkan masalah 

cahaya. Masalah cahaya, pemantulan, dan alat-alat optik tersusun 

secara struktural. 

 Sekuens Logis dan Psikologis, bahan ajar juga dapat disusun 

berdasarkan urutan logis. Rowntree (1974: 77) melihat perbedaan antara 

sekuens logis dengan psikologis. Menurut sekuens logis bahan ajar 

dimulai dari bagian menuju pada keseluruhan, dari yang sederhana 

kepada yang kompleks, tetapi menurut sekuens psikologis sebaliknya 

dari keseluruhan kepada bagian, dari yang komplek kepada yang 

sederhana. Menurut sekuens logis bahan ajar disusun dari yang nyata 

kepada yang abstrak, dari benda-benda kepada teori, dari fungsi kepada 

struktur, dari masalah bagaimana kepada masalah mengapa. 

 Sekuens Spiral, dikembangkan oleh Bruner (1990). Bahan ajar 

dipusatkan pada topic atau pokok bahan tertentu. Dari topic atau bahan 

tersebut bahan diperluas dan diperdalam. Topik atau bahan ajar tersebut 

adalah sesuatu yang popular dan sederhana, tapi kemudian diperluas 

dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks. 
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 Sekuens Rangkaian ke Belakang, dikembangkan oleh Thomas Gilbert 

(1962). Dalam sekuens ini mengajar dimulai dengan langkah terakhir dan 

mundur ke belakang. Contoh, proses pemecahan masalah yang bersifat 

ilmiah, meliputi 5 langkah yaitu: (a) pembatasan masalah; (b) 

penyusunan hipotesis; (c) pengumpulan data; (d) pengetesan hipotesis; 

(e) interpretasi hasil teks. Dalam mengajarnya mulai dengan langkah (e), 

kemudian guru menyajikan data tentang sesuatu masalah dari langkah 

(a) sampai (d), dan siswa diminta untuk membuat interpretasi hasilnya 

(e). pada kesempatan lain guru menyajikan data tentang masalah lain 

dari langkah (a) sampai (c) dan siswa diminta untuk mengadakan 

pengetesan hipotesis (d) dan seterusnya. 

 Sekuens berdasarkan Hierarki Belajar, model ini dikembangkan oleh 

Gagne (1965), dengan prosedur sebagai berikut: tujuan-tujuan khusus 

utama pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan 

bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hierarki tersebut 

menggambarkan urutan perilaku apa yang mula-mula harus dikuasai 

siswa, berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir. Untuk bidang studi 

tertentu dan pokok-pokok bahasan tertentu hierarki juga dapa mengikuti 

hierarki tipe-tipe belajar dari Gagne. Gagne mengemukakan 8 tipe 

belajar yang tersusun secara hierarkhis mulai dari yang paling 

sederhana: signal learning, stimulus-respons learning, motor-chain 

learning, verbal association, multiple discrimination, concept learning, 

principle learning, dan problem-solving learning. (Gagne, 1970:63-64). 

 
Karakteristik Peserta Didik 
Memahami karakteristik peserta didik di lihat dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual merupakan Kompetensi yang 

harus dikuasi seorang guru. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi 

potensi peserta didik pada ruang lingkup bidang ilmu atau mata pelajaran 

yang diampu terkait dengan penataan materi pelajaran sesuai yang 

diampunya. 

Beberapa hal penting yang didapatkan seorang guru dengan memahami 

karakteristik peserta didik, antara lain adalah :  
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 Membedakan Potensi berdasarkan kemampuan dasar bidang 

ilmu/mata pelajaran 

 Menentukan cara mengoptimalkan perkembangan potensi peserta 

didik 

 Menentukan cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

Pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik ini memberikan 

gambaran bagi para guru, dari sisi mana potensi peserta didik, 

kelemahannya dapat dibantu atau ditumbuhkan dan kelebihan apa yang 

perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan.  Pemahaman guru terhadap 

karakteristik peserta didik memiliki keterkaitan dengan penataan materi ajar 

yang akan disampaikannya di dalam proses pembelajaran, sehingga 

menjadi kewajiban guru untuk memahami dan mengintergrasikannya dalam 

pelaksanaan pembelajaran, agar dapat membedakan, mengoptimalkan, dan 

mengatasi kesulitan belajar bagi siswanya.  

Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik 

adalah : 

 Fisik, merupakan potensi fisik siswa yang tidak hanya mengacu pada 

kondisi kesehatan fisik (kondisi kesehatan tubuh) namun juga terkait 

dengan keberfungsian anggota tubuh (cacat fisik, atau kemampuan alat 

indrawi)  

 Moral, merupakan aspek perilaku atau sikap yang sering ditunjukkan 

peserta didik yang dilihat dari respon tindakan atau perbuatan yang 

dalam perspektif agama sering kita kenal dengan istilah akhlak, budi 

pekerti, susila.  

 Spiritual, adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, 

batin). Kecerdasan spiritual (spiritual quotient;SQ) adalah kecerdasan 

jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara 

utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai 

positif.  

 Intelektual, disebut juga tingkat kecerdasan peserta didik yang diukur 

dari kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah, menalar dan 

berfikir logika berdasarkan faktual dan empirisnya dengan berpikiran 
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jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, tingakat pengertian atau 

kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman.  

 Sosial, berkenaan dengan kemasyarakatan yang terbentuk melalui 

proses interaksi dan komunikasi  antara peserta didik dengan 

lingkungan sosialnya, positifnya perilaku aspek sosial ini dapat diamati 

bagaimana sifat dan sikap peserta didik adanya kecendrungan peserta 

didik suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, 

menderma, dan sebagainya). atau mungkin bisa saja peserta didik 

justru cendrung menghindar dari lingkungan sosialnya (seperti senang 

menyendiri, menyelesaikan pekerjaannya secara individual, tidak 

banyak komunikasi).  

 Emosional, esensi kematangan emosi melibatkan kontrol emosi yang 

berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat 

meredam emosinya, meredam balas dendam dalam kegelisahannya, 

tidak dapat mengubah moodnya, tidak mudah berubah pendirian. 

Kematangan emosi juga dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk 

mengembangkan cinta secara sempurna dan luas dimana hal itu 

menjadikan reaksi pilihan individu sehingga secara otomatis dapat 

mengubah emosi-emosi yang ada dalam diri manusia (Hwarmstrong, 

2005). 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

 Perhatikan dan cermati beberapa komponen dari RPP mapel 

Administrasi perkantoran (SMK) di bawah ini : 

 

Komponen Deskripsi /Uraian Komponen 
Kompetensi 
Dasar 

Mengidentifikasi definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana 
kantor  

Mempresentasikan definisi dan ruang lingkup sarana dan 
prasarana kantor  

IPK Menjelaskan definisi sarana dan prasarana.  

Menjelaskan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor 

Tujuan 
Pembelajaran 

Menjelaskan definisi sarana dan prasarana  

Menejelaskan ruang lingkup sarana dan prasarana  

Materi Ajar Definisi sarana dan prasarana kantor 

Aktivitas Belajar (Kerja Mandiri/Kelompok) 1 
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Komponen Deskripsi /Uraian Komponen 
 Ruang lingkup sarana dan prasarana kantor 

 Peralatan/perlengkapan kantor 

 Mesin-mesin kantor 

 Mesin komunikasi kantor 

 Perabot kantor 

 Interior kantor 

 Tata ruang kantor 

 

 Bagaimana tata urutan materi ajar yang diberikan seperti terlihat dalam 

RPP tersebut? Menggunakan pendekatan apa (hierarki atau 

prosedural), Jelaskan ! 

 Jika Anda diminta mengurutkan materi ajar tersebut sesuai sikuensnya, 

pendekatan mana yang lebih tepat (kronologis/kausal/struktural/logis 

psikologis/spiral/rangkaian ke belakang atau berdasarkan hierarki 

belajar), Jelaskan ! 

 Pergunakan LK-5.1. untuk mengerjakannya 

 

KD :  
Mengidentifikasi definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor  

Mempresentasikan definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor  

 
IPK : 

Menjelaskan definisi sarana dan prasarana.  

Menjelaskan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor 

 
Tujuan Pembelajaran : 
Menjelaskan definisi sarana dan prasarana  

Menejelaskan ruang lingkup sarana dan prasarana  

 

 

  

Materi Ajar 

Pendekatan Penataan 
Materi Ajar 

Pendekatan 
Lainnya Keterangan 

Hierarki Prosedural ……………. 

     

     

     

LK-5.1 
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Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan aktivitas 

belajar 1. di kelas/sekolah Anda dengan menggunakan dokumen RPP pada 

mata pelajaran yang Anda ampu. Pergunakan LK-5.1.  

 

 

 Perhatikan dan cermati 6 (enam) gambar dari kompetensi “Public 

Speaking” di bawah ini : 

 

  

  

  

Tugas On The Job Learning 

Aktivitas  Belajar (Analisis Kajian Materi melalui Gambar) 2 
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 Bagaimana tata urutan materi ajar yang akan diberikan untuk 

memenuhi target kompetensi “Menjadi Publik Speaking yang Sukses” 

 Diskusikan dengan teman sejawat/kelompok Anda , bagaimana urutan 

penyampaian materi yang akan Anda berikan dalam pelatihan, 

Jelaskan pendekatan apa yang akan Anda gunakan ! 

 Sebutkan dan jelaskan pertimbangan karakteristik peserta pelatihan 

yang akan mengikutinya (siswa SMK kelas XII).  

 Pergunakan LK-5.2. untuk mengerjakannya 

 

Urutan 
Materi Ke 

Kompetensi 
yang akan 

dicapai 

Lingkup 
Materi 
Ajar 

Pendekatan 
Penataan 

Materi Ajar 

Pertimbangan 
Karakteristik 

Siswa 

Penerapan 
Nilai Utama 

PPK 

I      

II   Rasional:   

III     

Dst.     

 

 

Untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan Anda, lakukan aktivitas 

belajar 2. di kelas/sekolah Anda dengan menggunakan kompetensi/ 

Kompetensi Dasar pada mata pelajaran yang Anda ampu. Pergunakan LK-

5.2. 

 

 

 

 

  

LK-5.2 

Tugas On The Job Learning 
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E. Latihan/Kasus/Tugas 

1. Diskusikan permasalahan yang banyak ditemukan di lapangan (sekolah) 

terkait dengan menata materi yang benar dan berkarakter sesuai dengan 

mata pelajaran yang diampu. Dan bagaimana solusinya ! 

2. Sebutkan dan jelaskan pemahaman Anda tentang 5 cara melakukan tata 

urutan (sikuensi) materi pembelajaran dari 6 cara yang ada. Berikan 

contoh salah satu caranya sesuai dengan mata pelajaran yang Anda 

ampu ! 

3. Diskusikan bersama kelompok Anda/rekan sejawat Anda untuk 

mengembangkan 5 butir instrumen soal Pilihan Ganda yang 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dari Kegiatan 

Pembelajaran 5. 

F. Rangkuman 

 2 pendekatan dalam menata materi pembelajaran, yaitu : pendekatan 

prosedural, dan pendekatan hierarkis.  

 Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara 

prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan 

langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah 

menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video.  

 Pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang 

dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus 

dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.  

 Beberapa cara untuk menyusun sekuens bahan ajar diantaranya adalah 

sebagai berikut : Sekuens Kronologis, Sekuens Kausal, Sekuens 

Struktural,  Sekuens Logis dan Psikologis, Sekuens Spiral, Sekuens 

Rangkaian ke Belakang, Sekuens berdasarkan Hierarki Belajar. 

 Beberapa hal penting yang didapatkan seorang guru dengan memahami 

karakteristik peserta didik, antara lain adalah : membedakan Potensi 

berdasarkan kemampuan dasar bidang ilmu/mata pelajaran; 

menentukan cara mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik 

dan menentukan cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

 Manfaat guru memahami karakteristik peserta didik antara lain adalah 

guru dapat  membedakan, mengoptimalkan, dan mengatasi kesulitan 

belajar bagi siswanya.  

 Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik 

adalah : fisik, Moral, Spiritual, Intelektual, Sosial, dan Emosional. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tuliskanlah beberapa pernyataan yang Anda dapatkan dan bagaimana 

Anda menindaklanjutinya dalam menata materi secara benar di kelas Anda 

dan nilai-nilai karakter apa yang Anda temukan di dalamnya, dengan 

menggunakan format di bawah ini : 

Tabel 15. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Pembelajaran KP 5 

No 
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

% dan Deskripsi 
Hasil Belajar 
(0 – 100 %) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Penerapan 
Nilai -Nilai 
Karakter 

1 Menganalisis materi 
pembelajaran secara 
benar sesuai dengan 
pendekatan yang 
dipilih 

 

 

  

2 Mengurutkan materi 
pembelajaran secara 
benar sesuai dengan 
pendekatan yang 
dipilih dan karakter 
peserta didik 

 

 

 

  

 

Hitunglah tingkat keberhasilan rata-rata indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) pada Kegiatan Pembelajaran 5, kemudian ukurlah tingkat keberhasilan 

/penguasaan materi kegiatan pembelajaran 5 dengan mengacu pada 

gambar di bawah ini : 

 
 

Bila tingkat penguasaan mencapai 80% keatas, silakan melanjutkan ke 

evaluasi di akhir modul KK C ini.  Namun bila tingat penguasaan dibawah 

80% harus mengulangi Kegiatan Belajar 5 terutama pada Indikator 

Pencapaian Kompetensi yang belum dikuasai.  

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh adalah : 

Baik sekali :  90 – 100% 

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN/KASUS/TUGAS 
 

 

Kegiatan Belajar 1 
1. Prinsip Relevansi, Kurikulum merupakan bahan baku pendidikan untuk 

membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat 

Prinsip Fleksibilitas, artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak 

kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya, dalam pengembangan 

kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luwes, 

lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya 

penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan 

waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang 

peserta didik 

Prinsip Kontinuitas (Kesinambungan), yaitu adanya 

kesinambungandalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara 

horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum 

harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, 

antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis 

pekerjaan. 

Prinsip Praktis atau Efisiensi, Kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di 

lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan, 

sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu 

Prinsip Efektivitas, merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu 

berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, jenis 

dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas 

2. Prinsip berkenaan dengan tujuan Pendidikan,  

Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi Pendidikan,  

Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar 

(pengalaman belajar) dan Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan 

alat pengajaran serta  

Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.  
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Kegiatan Belajar 2 
 

1. 3 (Tiga) Kriteria perumusan tujuan pembeajaran :  

a. Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar 

b. Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur 

dan dapat diamati. 

c. Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki 

 

2. Pertanyaan perumusan tujuan pembelajaran :  

a. Pertanyaan tentang tujuan pembelajaran: “Apa yang perlu dipelajari 

oleh siswa dari belajar di sekolah dan ruang kelas dalam waktu 

yang terbatas?”.  

b. Pertanyaan tentang aktivitas: “ Bagaimanakah rencana dan 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat menghasilkan level-level 

belajar yang tinggi bagi banyak siswa?”.  

c. Pertanyaan tentang Asesmen: “Bagaimanakah guru memilih atau 

merancang instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur asesmen 

yang meghasilkan informasi akurat mengenai seberapa bagus hasil 

belajar siswa?”.  

d. Pertanyaan tentang interelasi semua komponen pembelajaran: 

“Bagaimanakah guru yakin bahwa tujuan, aktivitas pembelajaran, 

dan asesmennya saling bersesuaian? 

 

3. Permasalahan dan Alternatif pemecahan masalah terkait dengan 

rumusan tujuan pembelajaran 

 

4. Pengembangan soal Pilihan Ganda berbasis HOTS untuk lingkup materi 

KP 2 
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Kegiatan Belajar 3 
 

1. Hasil identifikasi permasalahan dalam merumuskan pengalaman belajar 

dan solusinya  

2. Pengertian pengalaman belajar dan contohnya : 

Pengalaman Belajar adalah  serangkaian proses dan peristiwa yang 

dialami oleh setiap individu khususnya siswa dalam ruang lingkup tertentu 

(ruangan kelas) sesuai dengan metode ataupun strategi pembelajaran 

yang diberikan oleh masing-masing pendidik 

3. 5 hal penting  yang perlu dipahami pendidik terkait dengan merumuskan 

pengalaman belajar adalah: 

a. mengacu kepada interaksi pebelajar dengan kondisi eksternalnya, 

bukan konten pelajaran, 

b. mengacu kepada belajar melaui perilaku aktif siswa, 

c. Belajar akan dimiliki oleh siswa setelah dia mengikuti kegiatan belajar-

mengajar tertentu, 

d. merupakan hasil yang diperoleh siswa, 

e. berbagai upaya yang dilakukan oleh guru untuk membimbing siswa 

agar memiliki pengalaman belajar tertentu  

4. Analisis rumusan pengalaman belajar, dengan mengacu kepada 6 hal 

penting yang harus terlihat di dalam rumusan tersebut adalah :  

a. adanya keterlibatan peserta didik  

b. adanya suasana yang bebas dan penuh kepercayaan 

c.  adanya strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik sesuai 

dengan pokok bahasan dan materi 

d. Memfasilitasinya penggunaan teknis dan gagasan atau ide yang 

melibatkan peserta didik secara emosional 

e. Mengarah kepada ketercapaian tujuan pembelajaran 

f. Mencerminkan 2 komponen utama, yaitu hasil belajar yang akan 

dicapai dan obyek yang dipelajarinya 

5. 5 Butir soal (berbasis HOTS ) bentuk Pilihan Ganda untuk materi pada KP 

3 
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Kegiatan Belajar 4 
 

1. Pengertian materi pembelajaran secara umum adalah : Bahan ajar atau 

materi pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan 

2. Hasil identifikasi permasalahan dalam merumuskan materi pembelajaran 

dan solusinya : 

3. 3 prinsip yang penting dalam mengembangkan materi pembelajaran 

adalah : 

a. Prinsip relevansi, artinya materi pembelajaran hendaknya relevan 

memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar 

b. Prinsip konsistensi, artinya adanya keajegan antara bahan ajar 

dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya, 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka 

bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. 

c. Prinisp kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak.  

4. 2 Pendekatan dalam merancang dan mengembangkan materi 

pembelajaran, adalah : 

a. Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara 

prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai 

dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya 

langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan 

peralatan kamera video. 

b. Pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang 

dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus 

dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi 

berikutnya. 

 



 

Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum |   227 

 

5. Pertanyaan yang dapat membantu guru menentukan suatu materi 

pembelajaran adalah termasuk kategori  materi pembelajaran fakta, 

konsep, prinsip, prosedur,  dan sikap atau nilai, adalah : 

a. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa 

mengingat nama suatu objek, ? Kalau jawabannya "ya" maka materi 

pembelajaran yang harus diajarkan adalah "fakta".  

b. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa 

kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas 

sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa 

contoh objek sesuai dengan suatu definisi ? Kalau jawabannya "ya" 

berarti materi yang harus diajarkan adalah "konsep".  

c. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa 

menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara 

urut untuk menemukan suatu konsep atau rumus ? Bila "ya" maka 

materi yang harus diajarkan adalah "prosedur".  

d. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa 

menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan 

hubungan antara berbagai macam konsep ? Bila jawabannya "ya", 

berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam 

kategori "prinsip".  

e. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasia siswa berupa 

kemampuan menentukan atau memilih , berarti materi pembelajaran 

yang hars diajarkan termasukdalam kategori “ sikap dana tau nilai “  

6. 5 Butir soal (berbasis HOTS ) bentuk Pilihan Ganda untuk materi pada KP 

4 
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Kegiatan Belajar 5 
 

1. Hasil identifikasi permasalahan dalam menata urutan materi pembelajaran 

dan solusinya : 

2. 6 cara menyusun sikuen materi pelajaran yang dapat dilakukan guru, 

antara lain : 

1) Sekuens Kronologis, yang mengandung urutan waktu, dapat 

digunakan sekuens kronologis.  

2) Sekuens Kausal, masih berhubungan erat dengan sekuens kronologis 

pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau 

pendahulu dari sesuatu peristiwa atau situasi lain.  

3) Sekuens Struktural,  bagian-bagian ajar suatu bidang studi telah 

mempunyai struktur tertentu. Penyusunan sekuens bahan ajar bidang 

studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya.  

4) Sekuens Logis dan Psikologis, bahan ajar juga dapat disusun 

berdasarkan urutan logis. dimulai dari bagian menuju pada keseluruhan, 

dari yang sederhana kepada yang kompleks, tetapi menurut sekuens 

psikologis sebaliknya dari keseluruhan kepada bagian, dari yang 

komplek kepada yang sederhana. Menurut sekuens logis bahan ajar 

disusun dari yang nyata kepada yang abstrak, dari benda-benda kepada 

teori, dari fungsi kepada struktur, dari masalah bagaimana kepada 

masalah mengapa. 

5) Sekuens Spiral, dipusatkan pada topic atau pokok bahan tertentu. Dari 

topic atau bahan tersebut bahan diperluas dan diperdalam.  

6) Sekuens berdasarkan Hierarki Belajar, dicari suatu hierarki urutan 

bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang 

menggambarkan urutan perilaku apa yang mula-mula harus dikuasai 

siswa, berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir.  

3. 5 Butir soal (berbasis HOTS ) bentuk Pilihan Ganda untuk materi pada KP 

5 
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EVALUASI 

 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi silang (x) pada lembar 

jawaban. 

 
1. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam … ..... 

A. melaksanakan proses belajar mengajar 

B. memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di 

sekolah 

C. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

D. merancang bahan ajar 

 
2. Salah satu ciri pengembangan kurikulum yang menerapkan pendekatan 

administrastif adalah ...  

A.  kurikulum dikembangkan karena ada keresahan dari guru 

B. guru memiliki peran yang besar dalam pengembangan kurikulum 

C. administrator pendidikan berperan sebagai fasilitator 

D. inisiatif pengembangan berasal dari tingkat pusat 

 
3. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemilihan isi pendidikan 

adalah materi pelajaran harus ... . 

A. disusun secara logis dan sistematis 

B. sesuai dengan persepsi orang tua dan masyarakat tentang kebutuhan 

C. bervariasi sesuai kegiatan pembelajaran 

D. sesuai dengan perbedaan individual siswa 

 
4. Guru hendaknya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati pentingnya sikap 

simpati, empati, dan toleransi terhadap siswa dan orang lain. Pernyataan 

tersebut berkaitan dengan salah satu faktor efektivitas pembelajaran yang 

harus diperhatikan guru, yaitu faktor ... . 
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A. kemandirian dan kerjasama 

B. belajar untuk kebersamaan 

C. interaksi dan komunikasi 

D. suasana yang mendukung 

 
5. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari.... 

A. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, 

langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

B. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

indikator,materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, 

langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

C. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

D. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, 

evaluasi, langkah-langkah pembelajaran 

 
6. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 

A. ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 

B. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis, dan evaluasi 

C. ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 

D. ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan, síntesis. 

 
7. Taksonomi Anderson dan Krathwol menyempurnakan taksonomi Benjamin 

S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 

A. ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 

B. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis 

C. ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 

D. ingatan, pemahaman, aplikasi,analisis, evaluasi, dan, mencipta. 
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8. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu dewi selalu 

menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak 

ketinggalan jaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. 

Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi 

kriteria… 

A. sahih 

B. fleksibel 

C. berkesinambungan 

D. kebermaknaan 

 
9. Bu tuti menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi 

yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih 

mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu tuti mengikuti  

model sikuensi .... 

A. kausal 

B. spiral 

C. kronologis   

D. struktural   

   
10. Dalam menyiapkan materi pelajaran, Pak Rudi memulai dari materi yang 

bersifat umum ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus. Bentuk 

pengembangan materi yang disusun Pak Rudi menggunakan pola atau 

model sikuensi ....… 

A. Kausal 

B. Kronologis 

C. Logis 

D. Hierarki Belajar 

 
11. Materi yang harus dikuasai siswa yang berupa konsep-konsep yang memiliki 

hubungan fungsional dalam melakukan komunikasi lisan merupakan isi 

kurikulum yang termasuk kategori .... 

A. Fakta 

B. Prinsip 

C. Prosedur 

D. Konsep 
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12. Salah satu prinsip pengorganisasian pengalaman belajar adalah 

kesinambungan, artinya pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa 

harus .... 

A. berkaitan dengan pengalaman belajar selanjutnya 

B. bermanfaat untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang yang 

lain 

C. sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 

D. sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

 
13. Kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, setelah mempelajari suatu 

pokok bahasan atau topik tercantum dalam rumusan tujuan .... 

A. instruksional umum 

B. intruksional khusus 

C. kurikuler 

D. institusional 

 
14. Dengan menerapkan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum 

berarti kurikulum harus memberikan kesempatan kepada siswa dalam .... 

A. memilih program yang sesuai dengan minatnya 

B. mengikuti pelajaran dengan santai 

C. menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari 

D. mengerjakan tugas yang diberikan 

 
15. Guru sering mengeluhkan bahwa materi kurikulum yang harus dikuasai 

siswa terlalu banyak sedangkan waktu yang tersedia tidak mencukupi. Untuk 

mengejar target pencapaian kurikulum, guru melaksanakan pembelajaran 

tanpa memperhatikan keaktifan siswa dalam belajar. Guru mengajar 

seadanya yang penting materi kurikulum disampaikan kepada siswa. 

Ilustrasi tersebut menunjukkan ketidakterterapan salah satu prinsip 

pengembangan kurikulum, yaitu prinsip .... 

A. Kontiunitas 

B. Efisiensi 

C. Fleksibilitas 

D. Relevansi 
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16. Dalam pembelajaran, Bu Tantri selalu berusaha agar setiap siswa dapat 

menguasai kompetensi yang diharapkan. Ketika ada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas, Bu Tantri memberikan bimbingan 

secara individual dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekolah. Dalam membahas materi pelajaran Bu Tantri selalu 

menggunakan media pengajaran yang bervariasi sehingga siswa dapat lebih 

cepat menguasai materi pelajaran. Ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu 

peran yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu .... 

A. Motivator 

B. Fasilitator 

C. Pengamat 

D. Organisator 

 
17. Salah satu alasan yang dapat mendorong sekolah memilih “Kerajinan 

Tangan” sebagai mata pelajaran muatan lokal adalah karena sekolah 

tersebut berada di daerah perkebunan rotan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam mengembangkan program muatan lokal, sekolah memperhatikan .... 

A. Lingkungan alam 

B. Kebutuhan industri 

C. Lingkungan budaya 

D. Kebutuhan daerah 

 
18. Urutan hirarkis Kurikulum 2013 disusun sesuai dengan urutan Standar 

Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator. Hal 

ini dimaksudkan untuk .... 

A. mengembangkan RPP  

B. menentukan pendekatan pembelajaran 

C. menjaga konsistensi ketercapaian kompetensi 

D. keperluan penilaian 

 
19. Mengelola data yang sudah dikumpulkan, menganalisis data untuk membuat 

kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang 

terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan, 

Merupakan pengalaman belajar dalam pendekatan saintifik berupa .... 
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A. Mengkomunikasikan 

B. Mengasosiasi/mengolah informasi 

C. Mengamati 

D. Mengumpulkan informasi/mencoba 

 

20. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya sistematik artinya 

kegiatan pembelajaran harus .... 

A. berurutan sehingga tercapai tujuan yang dirumuskan 

B. terpadu satu sama lain sehingga bermakna bagi siswa 

C. dibuat secara rinci sehingga mudah dilakukan 

D. mengandung komponen kegiatan guru dan siswa 

 

21. Manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut yang termasuk domain 

kognitif pada tingkat aplikasi? 

A. Mengidentifikasi syarat-syarat karangan 

B. Menyusun 5 kalimat aktif 

C. Menjelaskan pola kalimat aktif 

D. Membuat karangan sederhana tentang liburan 

 

22. Manakah dari penyataan berikut yang menunjukkan penerapan prinsip 

kontinutas dalam pengembangan kurikulum? 

A. Kemampuan menulis siswa harus dikembangkan melalui mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS 

B. Kemampuan yang dikembangkan pada berbagai mata pelajaran 

diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan 

C. Kemampuan matematika di kelas XI merupakan peningkatan 

kemampuan matematika kelas X 

D. Kemampuan yang harus dikuasai dijabarkan dari kebutuhan dan 

tingkat perkembangan siswa 

 

23. Komponen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang  

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar, adalah …. 
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A. Tujuan Pembelajaran 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Langkah-langkah pembeajaran 

D. Penilaian Pembelajaran 

 

24. Menyusun kerangka materi ajar dituliskan dalam bentuk butir-butir 

(berdasarkan referensi), harus memperhatikan  …. 

A. Urgensi materi 

B. Cakupan dan kedalaman materi 

C. Kebermaknaan materi 

D. Keterkinian materi 

 

25. Pemilihan model pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, khususnya dalam 

menyusun dan mengembangkan …. 

A. Tujuan Pembelajaran 

B. Materi Pembelajaran 

C. Pengalaman belajar 

D. Rancangan pembelajaran 
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PENUTUP 

 
 
 

odul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk kompetensi 

Pedagogik KK C (Pengembangan kurikulum) membahas tentang 

kompetensi pengembangan tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, pengalaman belajar dan menata materi sesuai sikuensinya 

yang tepat sesuai mata pelajaran yang diampu guru merupakan bagian dari 

kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai dengan baik oleh setiap pendidik 

melalui belajar pada komunitas guru yang relevan.  

Memahami tentang pengembangan kurikulum merupakan prinsip utama bagi 

guru dalam mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang yang profesional, 

hal ini menuntut Guru mampu memandang  pengembangan kurikulum 

sebagai suatu kebutuhan primer yang nantinya menjadi pedoman dalam 

melaksankan tugas sebagai pendidik dan menjadi salah satu elemen 

perubahan yang lebih baik sesuai perjalanan waktu, diharapkan guru selalu 

meningkatkan kemampuannya menangani para peserta didiknya. 

Pembahasan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum memberikan persepsi 

dan pemahaman terhadap guru ketika dia menangani peserta didik dalam 

proses pembelajaran bahwa pada  dasarnya akan memberikan kemudahan 

dalam implementasi kurikulum dalam pembelajaran , dengan memahami 

kurikulum secara utuh akan memudahkan guru dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi semua program yang direncankan secara 

komprehensip. 

Pengembangan kurikulum pada modul KK C ini dapat digunakan untuk belajar 

melalui moda Tatap Muka, Moda Tatap Muka On-In-On yang disesuaikan 

dengan kebijakan dinas Pendidikan terkait yang menjadi salah satu bagian 

dari pelaksanaan Peningkatan kompetensi Guru melalui PKB.  

Semoga modul ini bermanfaat bagi guru, terutama untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik di dalam merancang dan melaksanakan program yang 

ada dalam pengembangan kurikulum. 

M 
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GLOSARIUM  

Bahan Ajar 

Materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar 
terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 
dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 
yang telah ditentuka 

Indikator 
Kompetensi 

Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk 
menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang 
menjadi acuan penilaian mata pelajaran 

Kompetensi 

Adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah 
mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu 
program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 

Kompetensi 
Dasar 

Adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus 
diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran. 

Kompetensi Inti 
Adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi 
Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap 
tingkat kelas atau program. 

Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

Pembelajaran 
Adalah proses interaksi antarPeserta Didik, antara Peserta Didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 
belajar. 

Pendekatan 
pembelajaran  
 

Merupakan proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 
tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 
umum. secara khusus pendekatan pembelajaran yang 
berorientasi atau berpusat pada peserta didik (student centered 
approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi 
atau berpusat pada pendidik (teacher centered approach). 

Pendidik 

Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 
serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Pendidikan 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan 
proses pembelajaran pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara 

Pengembangan 
Kurikulum 

Rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum. 

Penilaian 
adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik. 



 

238   |   Kompetensi Pedagogik – Pengembangan Kurikulum 

 

Peserta Didik 
Adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada 
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Reliabilitas 

Berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil penilaian. 
Penilaian yang reliable (ajeg) memungkinkan perbandingan yang 
reliable dan menjamin konsistensi. Misal, guru menilai suatu 
proyek, penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu 
cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi 
yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel 
petunjuk pelaksanaan proyek dan penSkorannya harus jelas 

RPP 
Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 
pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 
ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus 

Strategi 
Pembelajaran 
Berbasis 
Masalah (SPBM) 
 

merupakan strategi pembelajaran yang mengikuti pola Top-down. 
SPBM yang demikian ini merupakan implementasi dari teori 
belajar konstruktivisme. Penerapan pembelajaran adalah 
memecahkan masalah keseharian (authentik) Strategi SPBM  
juga dikenal dengan berbagai nama seperti Pembelajaran 
Berbasis Projek (Project Based –Learning), Pendidikan 
Berdasarkan Pengalaman (Experienced Based education), 
Belajar Autentik (Autentic learning), dan Pembelajaran Berakar 
pada Kehidupan Nyata (Anchored instruction). 

Taktik 
pembelajaran  
 

Merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau 
teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. contoh 
penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan 
humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi,  
tetapi yang lain lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik 
karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Setiap 
pendidik mempunyai gaya yang unik sesuai dengan kemampuan, 
pengalaman dan tipe kepribadian dari pendidik yang 
bersangkutan.  

Teknik 
pembelajaran  
 

cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan 
suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode 
ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang relatif 
banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara 
teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada 
kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas.  
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