
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

MELIHAT BENDA CAIR MENJADI LEBIH DEKAT

Nama Anggota Kelompok : 1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
4. ………………………………….

Lakukanlah percobaan sesuai dengan langkah-langkah di bawah ini !

Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk
air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas?
Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair.
1. Siapkan alat dan bahan:

a) Air
b) Gelas
c) Mangko

k

d)  Botol
e)  Buku
f)  Pena

2. Ikuti langkah-langkah percobaan berikut!
- Percobaan pertama : Masukkan air ke dalam gelas
- Percobaan kedua     : Masukkan air ke dalam mangkok
- Percobaan ketiga     : Masukkan air ke dalam botol

3. Catatlah hasil pengamatanmu kedalam tabel di bawah ini

No Kegiatan
Bentuk

berubah
sesuai wadah

Bentuk tetap
walaupun

wadah
berubah

Dapat
digenggam

Memiliki
Massa

Menempati
Ruang

1. Percobaan
Pertama

2. Percobaan
Kedua

3. Percobaan
Ketiga



4. Tuliskan laporan sederhana mengenai hasil percobaan

Judul laporan :

Alat dan Bahan yang digunakan :

Langkah – langkah percobaan :

Hasil percobaan :

Kesimpulan :



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SDN 86/VII SARKAM II
Kelas / Semester : III / 1
Tema 3 : Benda di Sekitarku
Sub Tema 2 : Wujud Benda
Pembelajaran Ke : 4
Alokasi Waktu : 2 JP

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah

dan sekolah sekolah.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan

berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)

Bahasa Indonesia

3.1 Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan

sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau eksplorasi

lingkungan.

4.1 Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam

kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata

baku dan kalimat efektif.



C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Bahasa Indonesia

3.1.1 Mampu menyebutkan konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan

sehari-hari secara lisan

4.1.1 Mampu membuat laporan sederhana hasil percobaan perubahan wujud benda

dalam teks tulis.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan konsep wujud benda dalam

kehidupan sehari-hari secara lisan dengan percaya diri.

2. Dengan diskusi, siswa dapat membuat laporan sederhana hasil percobaan wujud

benda dalam teks tulis dengan benar.

❖ Karakter siswa yang diharapkan: Percaya diri dan Kerjasama

E. MATERI POKOK PEMBELAJARAN

Buku Tematik Tema 3 “Benda di Sekitarku” Subtema 2 Pembelajaran 4

F. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN

1. Pendekatan : Saintifik, MIKiR

2. Metode : Membaca mandiri, diskusi, tanya jawab,

penugasan

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pengelolaa
n Kelas

Alokasi
Waktu

Pendahulua
n

1. Guru membuka dengan salam dan
dilanjutkan berdoa bersama

2. Guru mengaitkan materi sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari
(apersepsi)

Klasikal 5 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pengelolaa
n Kelas

Alokasi
Waktu

3. Guru menyampaikan manfaat
mempelajari materi pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
(motivasi)

Inti 1. Siswa menyimak kontrak belajar yang
disampaikan guru terkait: posisi duduk
yang baik, mendengarkan guru,
menghargai teman yang berbicara di
depan, dan menyiapkan alat tulis.

2. Siswa menjawab pertanyaan guru. “Hari
ini kita anak belajar mengenai wujud
benda. “Siapa yang dapat menyebutkan
wujud benda?” Lalu apa saja sifat
wujud benda itu?”

3. Siswa mencermati LKPD dan bertanya
jawab terkait langkah percobaan yang
belum dipahami.
Langkah percobaan adalah sebagai
berikut.
● Percobaan pertama masukkan air

kedalam gelas
● Percobaan kedua masukkan air

kedalam mangkok
● Percobaan ketiga masukkan air

kedalam botol.
● Amatilah ketiga percobaan tersebut

kemudian catatlah hasil
pengamatanmu dalam tabel.

4. Siswa melakukan percobaan dengan
panduan LKPD.

5. Siswa mengamati perubahan bentuk
yang terjadi pada air ketika ditempatkan
di dalam wadah.

6. Siswa menyimpulkan hasil percobaan
secara tertulis.

Klasikal

Kelompok

Klasikal

10 menit

25 menit



Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pengelolaa
n Kelas

Alokasi
Waktu

7. Siswa setiap perwakilan kelompok akan
menyampaikan hasil percobaan di
depan kelas.

8. Kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan jika ada hasil yang berbeda.

9. Guru memberikan umpan balik dan
penguatan.

Klasikal

10 menit

10 menit

Penutup 1. Siswa dengan bimbingan guru
menyimpulkan tentang sifat air
berdasarkan percobaan.

2. Siswa diberikan kesempatan berbicara/
bertanya dan menambahkan informasi
dari siswa lainnya.

3. Siswa diminta menuliskan refleksi
belajar hari ini.

4. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh
salah satu siswa.

Klasikal 10 menit

H. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Tim. (2018). Buku Siswa SD/MI Kelas III Tema 3 “Benda di Sekitarku”. Jakarta:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mengetahui Sarolangun, November 2021
Kepala Sekolah, Guru Kelas 3

NURAINI,S.Pd SITI SARA,S.Pd
NIP. 196206041983012002 NIPK. 20108804112101


