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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 KEMAGNETAN DAN PEMANFAATANNYA
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Judul bab
Alokasi Waktu

: ..........
: IPA
: IX/Genap
: Kemagnetan dan Pemanfaatannya
: 5 jam pelajaran/minggu

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan
(4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan
Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan
kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Kompetensi Dasar
3.6 Menerapkan konsep kemagnetan,
induks i elektromagnetik, dan
pemanfaatan medan magnet
dalam kehidupan s ehari-hari
termasuk pergerakan/navigasi
hewan untuk mencari makanan
dan migrasi.
4.6 Membuat karya sederhana yang
memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik.

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Materi
Kemagnetan
1. Sifat magnet
2. Cara membuat magnet
3. Kemagnetan bumi
4. Induksi elektromagnetik
5. Transformator
6. Produk teknologi yang
memanfaatkan kemagnetan
7. Pergerakan navigasi hewan
yang memanfaatkan medan
magnet

Pokok Pembelajaran
1. Mengamati berbagai bentuk magnet dan
berbagai produk y ang memanfaatkan
elektromagnet atau induksi elektromagnetik.
2. Melakukan percobaan untuk menyelidiki sifatsifat dan pembuatan magnet.
3. Mengidentifikasi kutub-kutub kemagnetan bumi,
sudut deklinasi, dan sudut inklinasi.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
besar gaya Lorentz dan mengumpulkan informasi
mengenai peristiwa induksi elektromagnetik dan
transformator melalui percobaan.
5. Mengumpulkan informasi mengenai pergerakan/
navigasi hewan yang memanfaatkan medan
magnet bumi.
6. Menerapkan prinsip elektromagnet atau induksi
elek tromagnet dalam k arya berupa produk
teknologi sederhana.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 KEMAGNETAN DAN PEMANFAATANNYA
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: .................
: IPA
: IX/Genap
: 2 X Pertemuan

A. Tujuan Pembelajaran
Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan
2. Menjelaskan teori dasar kemagnetan
3. Menjelaskan teori kemagnetan bumi
4. Menjelaskan gejala kemagnetan dan gaya Lorentz
5. Menjelaskan induksi elektromagnetik
6. Menjelaskan kemagnetan dalam produk teknologi
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.6 Menerapk an k ons ep k emagnetan, induks i
elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet
dalam kehidupan sehari-hari termasuk pergerakan/
nav igas i hewan untuk mencari mak anan dan
migrasi.

3.6.1 Menjelaskan migrasi ikan salmon, migrasi burung,
migrasi penyu, magnet dalam tubuh bakteri.
3.6.2 Menjelaskan sifat magnet, cara membuat magnet,
penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari,
cara menghilangkan kemagnetan, medan magnet.
3.6.3 Menjelaskan medan magnet di sekitar kawat lurus
berarus listrik, medan magnet sebuah kumparan, gaya
Lorentz.
3.6.4 Menjelaskan generator, dinamo AC-DC, transformator.
3.6.5 Menjelaskan MRI, kereta Maglev, Pembangkit listrik
tenaga nuklir.

4.6 Membuat karya sederhana yang memanfaatkan
prins ip
elek tromagnet
dan/atau
induks i
elektromagnetik.

4.6.1 Membuat karya mengenai prinsip kerja transformator.

C. Materi Pembelajaran
1. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan
2. Teori dasar kemagnetan
3. Teori kemagnetan bumi
4. Gejala kemagnetan dan gaya Lorentz
5. Induksi elektromagnetik
6. Kemagnetan dalam produk teknologi
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Scientific Learning
2. Metode Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
E. Media Belajar
1. Media LCD projector
2. Laptop
3. Bahan Tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pujiastuti, Lisa. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2. Surakarta:
PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
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G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
a. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
b. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
c. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
a. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
b. Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai,
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian pemanfaatan medan
magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan, teori kemagnetan bumi, gejala
kemagnetan dan gaya lorentz, induksi elektromagnetik, kemagnetan dalam produk teknologi.
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
d. Mengajukan pertanyaan.

Waktu
20 menit

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi peserta didik
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran

•

•

•

•

•

Membimbing penyelidikan
individu dan kelompok

Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian pada topik pengertian pemanfaatan medan magnet pada migras i hewan, teori das ar kemagnetan, teori
kemagnetan bumi, gejala kemagnetan dan gaya lorentz, induksi
elektromagnetik, kemagnetan dalam produk teknologi.
Membaca
(dilakuk an di rumah sebelum k egiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan bukubuku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan pengertian pemanfaatan medan magnet pada migrasi
hewan, teori dasar kemagnetan, teori kemagnetan bumi, gejala
kemagnetan dan gaya lorentz , induk si elek tromagnetik,
kemagnetan dalam produk teknologi.
Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan pengertian
pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, teori dasar
kemagnetan, teori kemagnetan bumi, gejala kemagnetan dan gaya
lorentz, induksi elektromagnetik, kemagnetan dalam produk teknologi.
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai pengertian pemanfaatan
medan magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan,
teori kemagnetan bumi, gejala kemagnetan dan gaya lorentz,
induksi elektromagnetik, kemagnetan dalam produk teknologi.
Menanya
Guru memberik an kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.

Waktu
40 menit

Mengumpulkan informasi
Peserta didik mengumpulkan informas i yang relevan untuk
menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk
mencari dan membaca artikel tentang pengertian pemanfaatan
medan magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan,
teori kemagnetan bumi, gejala kemagnetan dan gaya lorentz,
induksi elektromagnetik, kemagnetan dalam produk teknologi.
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•

•
•
•

Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi
pokok yaitu pengertian pemanfaatan medan magnet pada migrasi
hewan, teori dasar kemagnetan, teori kemagnetan bumi, gejala
kemagnetan dan gaya lorentz, induksi elektromagnetik, kemagnetan
dalam produk teknologi.
Aktivitas
Mempraktikkan
Mendiskusikan
Peserta didik diminta berdis kusi dalam kelompok untuk
membahas mengenai pengertian pemanfaatan medan magnet pada
migrasi hewan, teori dasar kemagnetan, teori kemagnetan bumi,
gejala kemagnetan dan gaya lorentz, induksi elektromagnetik,
kemagnetan dalam produk teknologi.
Saling tukar informasi tentang: pengertian pemanfaatan medan
magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan, teori
kemagnetan bumi, gejala kemagnetan dan gaya lorentz, induksi
elektromagnetik, kemagnetan dalam produk teknologi.
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan s ikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi
dari guru terkait pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang s udah dik umpulkan dari has il
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada
lembar kerja.

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan
has il analisis sec ara lis an, tertulis , atau media untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang pengertian pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan,
teori dasar kemagnetan, teori kemagnetan bumi, gejala kemagnetan
dan gaya lorentz, induksi elektromagnetik, kemagnetan dalam produk
teknologi.
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan
secara individu untuk mengecek penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan.
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Kegiatan Penutup

Waktu

Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai
mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk
penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

20 menit

H. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh
informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan
sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Nama Sekolah
Kelas/Semester
Tahun pelajaran
Mata pelajaran
No.
1.

:
:
:
:

Tabel Contoh kisi-kisi tes tertulis
.......................
IX/Semester 2
2018/2019
Ilmu Pengetahuan Alam

Kompetensi Dasar
3.6 Menerapkan konsep
kemagnetan,
induksi
elektromagnetik,
dan pemanfaatan
medan magnet
dalam kehidupan
sehari-hari
termasuk
pergerakan/navigasi
hewan untuk
mencari makanan
dan migrasi.
3.7...

2.
3.

Materi
Sifat
magnet

Indikator Soal
Menjelaskan sifat
magnet

Bentuk Soal
Uraian

Jumlah Soal
1

Contoh butir soal
Jelaskan sifat-sifat magnetik!

No. soal
1

Tabel Contoh pedoman pensekoran soal uraian
Kunci Jawaban
Sifat-sifat magnetik yaitu jika dua buah kutub magnetik yang sama didekatkan maka
akan terjadi tolak menolak, jika dua buah kutub magnetik yang tidak sama didekatkan
maka akan saling tarik-menarik.

Skor maksimum
..................................................................................................
Skor maksimum
3
..................................................................................................
Skor maksimum
Total Skor Maksimum

Skor
3

3

2

Nilai =

Total skor penilaian
× 100
Total skor maksimum

2) Tes lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan, dan
dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat
maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
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Tabel Contoh pengisian hasil penilaian tugas

Keterbacaan

Lina

Tampilan

1

Kesimpulan

Nama

Pelaksanaan

No.

Pendahuluan

Skor

5

3

2

2

3

Jumlah skor

Nilai

15

75

Keterangan:
Skor maksimal = banyaknya kreteria × skor tertinggi setiap kreteria.
Pada soal di atas, skor maksimal = 5 × 5 = 25.
Nilai tugas =

Jumlah skor perolehan
× 100
Total skor maksimal

15
× 100 = 75
20

Pada contoh di atas nilai tugas Lina =
3) Penugasan

Tabel Contoh kisi-kisi tugas

No.
1.

Kompetensi Dasar

Materi

Indikator

4.6 Membuat karya sederhana
yang memanfaatkan prinsip
elektromagnet dan/atau induksi
elektromagnetik.

Induksi
elektromagnetik

Menjelaskan prinsip
kerja transformator

Teknik
Penilaian
Penugasan

Contoh tugas:
Menjelaskan prinsip kerja transformator.
Tabel Contoh pedoman penskoran tugas

No.

Aspek yang dinilai

Skor

1.

Menjelaskan secara rinci cara membuat prinsip kerja transformator

0-2

2.

Menjawab secara tepat pertanyaan yang disediakan

0-3

3.

Ketepatan dalam melakukan praktik

0-3

4.

Kerjasama dalam kelompok

0-2

Skor maksimum

10

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk
2. Remedial
Siswa yang belum mencapai KKM diberikan remedial berupa mempelajari kembali materi yang belum dimengerti
dengan bimbingan guru. Remedial dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk tambahan materi pada bab y ang
belum dimengerti, dengan bantuan teman yang sudah paham dengan materi tersebut dan dilakukan diskusi kelompok
antar teman. Remedial diberikan kepada Peserta Didik untuk mendukung semangat belajar dan dapat menunjang
pemahaman Peserta Didik dalam bab yang belum dimengerti.
Remedial pada bab ini dapat berupa tugas yang diberikan Peserta Didik mengenai materi yang belum tuntas. Tugas
tersebut berupa portofolio maupun tugas tertulis yang diberikan waktu beberapa hari sesuai kebijakan guru dan
dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pengayaan
Pengayaan diberikan kepada Peserta Didik yang sudah mencapai KKM untuk lebih mendalami materi secara rinci dan
dapat dikembangkan sendiri. Pada Bab ini guru dapat memberikan pengayaan kepada Peserta Didik dalam bentuk
belajar mandiri. Peserta Didik diminta untuk mencari informasi sendiri dari internet, buku, majalah, jurnal atau yang
lainnya untuk mengembangkan materi yang sudah dipelajari.
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LAMPIRAN
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan
: SMP/MTs
Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: IX/Dua
Materi Pengamatan
: Kemagnetan dan pemanfaatannya
Indikator :
1. Toleran
2. Kerjasama
3. Aktif
Rubrik:
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda () pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk selalu aktif dan konsisten.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Materi Pokok

: IPA
: IX/Dua
: Kemagnetan dan pemanfaatannya

OBSERVASI
No.

Nama
Siswa

Religius

Jujur

Gemar
Membaca

Disiplin

Kerja
Keras

Cinta
Tanah
Air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan Pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok
Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran
:
Kelas
:

SMP/MTs
IPA
IX

Rubrik Penilaian

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria

4

Kelompok
3
2

1

Kesesuaian dengan konsep kemagnetan dan
pemanfaatannya
Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran
Kreativitas
Ketepatan waktu pengumpulan tugas
Kerapihan hasil
Nilai estetika

Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1 = kurang baik.
Nilai perolehan =

Jumlah Skor
20
PENILAIAN KINERJA PRESTASI
Studi Kasus

Mata Pelajaran
Materi
Alokasi waktu
Nama siswa
Kelas

: IPA
: Kemagnetan
: 2 x 40 menit
: ...................
: ...................

No.

Aspek yang dinilai

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

6.

Penampilan

1

Penilaian
2

3

................., ...............................
Mengetahui
Kepala SMP/MTs

Guru Mata Pelajaran

_______________________
NIP.

_______________________
NIP.

Catatan Kepala Sekolah:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 1 KEMAGNETAN DAN PEMANFAATANNYA
Latihan 1
A. Pilihan Ganda
1. d. magnetik
Benda-benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet
disebut benda magnetik. Benda yang dapat ditarik
magnet ada yang dapat ditarik kuat, dan ada yang
ditarik secara lemah. Oleh karena itu, benda
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu
a. Benda feromagnetik, yaitu benda yang ditarik
kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel,
dan kobalt
b. Benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik
lemah oleh magnet. Contohnya platina,
tembaga, dan garam.
c. Benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak
oleh magnet dengan lemah. Contohnya timah,
aluminium, emas, dan bismuth.
2. b. Magnet elementer
Setiap benda magnetik pada dasarnya terdiri magnetmagnet kecil yang disebut magnet elementer.
3. b. Medan magnet
Jika di sekitar magnet batang diletakkan benda-benda
magnetik, benda-benda itu akan ditarik oleh magnet.
Makin dekat dengan magnet, gaya tarik yang dialami
benda makin kuat. Makin jauh dari magnet makin kecil
gaya tarik yang dialami benda. Ruang di sekitar magnet yang masih terdapat pengaruh gaya tarik magnet
disebut medan magnet.
4. a. medan magnet
Garis-garis yang menggambarkan pola medan magnet disebut garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya
magnet tidak pernah berpotongan satu sama lainnya.
Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara,
masuk (menuju) ke kutub selatan. Makin banyak
jumlah garis-garis gaya magnet makin besar kuat
medan magnet yang dihasilkan. Apapun bentuknya
s ebuah magnet memiliki medan magnet y ang
digambar berupa garis lengkung.
5. b. dipukul-pukul
Ada tiga cara membuat magnet, yaitu menggosok,
induksi, dan arus listrik.
6. c. Diamagnetik
Benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah. Contohnya timah, aluminium, emas,
dan bismuth.
7. d. dipukul-pukul
Ada tiga cara membuat magnet, yaitu menggosok,
induksi, dan arus listrik. Sedangkan jika benda magnet remanen dipukul-pukul justru akan kehilangan sifat
kemagnetannya.
8. d. besi, baja, nikel
Benda feromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat
oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt.
9. b. Deklinasi
Peny impangan kutub utara jarum kompas ak an
membentuk sudut terhadap arah utara-selatan bumi
(geografis). Sudut yang dibentuk oleh kutub utara
jarum kompas dengan arah utara-selatan geografis
disebut deklinasi. Sedangkan Sudut yang dibentuk
oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar
disebut inklinasi. Perhatikan gambar berikut.

10. c. Kutub magnet
Gaya tarik magnet yang paling kuat berada pada ujungujungnya.Ujung magnet itu disebut kutub magnet.
11. b. di sekitar kutub selatan bumi
Magnet bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara
dan selatan. Kutub utara magnet bumi terletak di
sekitar kutub selatan bumi. Adapun kutub selatan
magnet bumi terletak di sekitar kutub utara bumi.
12. c. Solenoida
Penghantar melingkar yang berbentuk kumparan
panjang disebut solenoida

.
13. a. inklinasi
Lihat pembahasan nomor 13
14. a. kutub utara ke kutub selatan
Garis-garis yang menggambarkan pola medan magnet disebut garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya
magnet tidak pernah berpotongan satu sama lainnya.
Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara,
masuk (menuju) ke kutub selatan.
15. a. searah jarum jam
Jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum
kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub
utara jarum kompas menyimpang searah dengan
arah putaran jarum jam.

B. Uraian
1. Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik besi
yang ada di dekatnya.
2. Sifat-sifat magnetik, yaitu jika dua buah kutub magnet
yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolakmenolak, jika dua buah kutub magnet yang tidak sama
didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik.
3. Bahan-bahan yang bersifat magnet, yaitu bahanbahan logam seperti besi, baja, dan nikel.
4. Ferromagnetik merupakan benda yang ditarik kuat
oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt.
Paramagnetik merupakan benda yang ditarik lemah
oleh magnet, contohnya platina, tembaga, dan garam.
Diamagnetik merupakan benda yang ditolak oleh
magnet dengan lemah, contohnya timah, aluminium,
emas, dan bismuth.
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5. Macam-macam magnet menurut bentuknya, yaitu
magnet ladam, magnet silinder, magnet U, magnet
batang, dan magnet jarum
6. Caranya besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet
elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi
teratur dan mengarah ke satu arah. Pada ujung
terakhir besi yang digosok, akan mempunyai kutub
y ang berlawanan dengan k utub ujung magnet
penggosoknya.
7. Kemagnetan suatu benda akan hilang atau berkurang
jika benda tersebut dipanaskan atau dipukul-pukul.
8. Isogon adalah garis-garis yang menghubungkan
tempat-tempat yang mempunyai sudut deklinasi sama,
sedangkan agon adalah garis yang mempunyai sudut
deklinasi 0°.
9. Isok lin adalah garis-garis yang menghubungkan
tempat-tempat yang mempunyai sudut inklinasi sama.
Aklin adalah garis yang mempunyai sudut inklinasi 0°.
10. a. Letak kutub utara pada A dan kutub selatan pada B
b. Letak kutub utara pada Q dan kutub selatan pada P
Latihan 2
A. Pilihan Ganda
1. a. garis-garis gaya magnet
Pembahasan: Garis gaya magnet adalah garis yang
menggambarkan pola medan magnet.
2. c. Gaya lorentz
Pembahasan: Jika arus listrik dilewatkan pada kawat,
ternyata kawat tersebut seperti tertarik ke atas. Jika
arah arus dibalik, kawat tertarik ke bawah. Jadi,
medan magnet dapat menghasilkan gaya pada arus
listrik. Gaya ini disebut gaya Lorentz.
3. b. Memperbesar kuat arus
Pembahasan: Bes ar gaya Lorentz dirumus kan

4.
5.

6.

7.

8.

12

F B
Berdasarkan rumus di atas tampak bahwa apabila arah
arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet,
besar gaya Lorentz bergantung pada panjang kawat,
kuat arus listrik, dan kuat medan magnet. Gaya Lorentz
yang ditimbulkan makin besar, jika panjang kawat, kuat
arus listrik, dan kuat medan magnet makin besar.
d. besarnya gaya Lorentz berbanding lurus dengan
besarnya kuat medan magnet
c. Relai
Pembahasan: Interuptor merupakan alat tempat
mengalir arus atau tegangan terputus-putus. Relai
adalah sebuah alat yang dapat menghubungkan atau
memutuskan arus yang besar mesk ipun dengan
energi kecil. Metal detector adalah sebuah detektor
logam yang digunakan untuk mengecek senjata logam,
terdiri atas kumparan besar yang dapat dialiri atau
membawa arus listrik. Bel listrik adalah alat yang
digunakan untuk menghasilkan bunyi untuk keperluan
tertentu.
b. Energi
Pembahasan: Avometer merupakan gabungan alat
Amperemeter untuk mengukur kuat arus, Voltmeter
untuk mengukur tegangan listrik, dan ohmmeter untuk
mengukur hambatan listrik.
b. Kumparan
Pembahasan: Bagian kunci listrik dari solenoida yang
dihubungkan k e sakelar di dalam rumah, yaitu
kumparan.
c. mikrofon
Pembahasan: Prinsip kerja bagian mikrofon adalah
mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran
listrik. Prinsip kerja bagian telepon adalah mengubah
sinyal listrik menjadi gelombang bunyi.

9. d. metal detektor
Pembahasan: Untuk mengecek senjata logam dapat
digunakan metal detektor.
10. c. kutub magnet
Pembahasan: Gaya magnet terkuat terdapat pada
kutub-kutub magnet.
11. a. bel listrik, pesawat telepon, dan relai
Pembahasan: Beberapa peralatan sehari-hari yang
menggunakan elektromagnet antara lain:
a. Bel listrik
Bel listrik terdiri atas dua elektromagnet dengan setiap
solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan.
b. Relai
Relai berfungsi sebagai sakelar untuk menghubungkan
atau memutuskan arus listrik yang besar pada
rangkaian lain dengan menggunakan arus listrik yang
kecil.
c. Telepon
Telepon terdiri dari dua bagian yaitu bagian pengirim
(mikrofon) dan bagian penerima (telepon). Prinsip
kerja bagian mikrofon adalah mengubah gelombang
suara menjadi getaran-getaran listrik.
d. Katrol Listrik
Elektromagnet yang bes ar digunakan untuk
mengangkat sampah logam yang tidak terpakai.
12. b. Galvanometer
Pembahasan: Galvanometer merupakan alat yang
dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus
listrik yang mengalir.
13. a. makin besar
Pembahasan: Bes ar gaya Lorentz dirumus kan

F B
Berdasarkan rumus di atas tampak bahwa apabila arah
arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet,
besar gaya Lorentz bergantung pada panjang kawat,
kuat arus listrik, dan kuat medan magnet. Gaya Lorentz
yang ditimbulkan makin besar, jika panjang kawat, kuat
arus listrik, dan kuat medan magnet makin besar.
14. c. 3F
Pembahasan:
F1
B.  . 

F2 B.3 . 
F1 1

F2 3
F2  3F1
15. a. loudspeaker
Pembahasan: Loudspeaker adalah alat pengeras
suara yang menggunakan prinsip elektromagnetik.
Amperemeter adalah alat pengukur arus listrik yang
menggunakan prinsip gaya Lorentz. Galvanometer
adalah alat untuk mendeteksi dan mengukur arus
listrik.
B. Uraian
1. Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah
penghantar berarus listrik di dalam medan magnet.
2. Besar gaya Lorentz ditentukan oleh kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Apabila arah arus
listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, besar
gaya Lorentz bergantung pada panjang kawat, kuat
arus listrik, dan kuat medan magnet. Gaya Lorentz
yang ditimbulkan makin besar, jika panjang kawat,
kuat arus listrik, dan kuat medan magnet makin besar
3. Alat yang menerapkan gaya Lorentz adalah motor
listrik dan alat-alat ukur listrik. Motor listrik banyak
dijumpai pada tape recorder, pompa air listrik, dan
komputer. Adapun, contoh alat ukur listrik yaitu
amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter.
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4. Diketahui:  = 4 m
B = 40 T
I = 800 mA = 0,8 A
Ditanya: F = ... ?
Jawab:
F = BxIx
= 40 x 0,8 x 4
= 128 N
5. Peralatan yang memanfatkan induksi elektromagnetik,
yaitu bel listrik, telepon, relai, loudspeaker, metal
detektor, dan kunci pintu listrik
6. Kekuatan elektromagnet tergantung pada kuat arus,
jumlah lilitan, dan inti besi.
7. Magnet listrik banyak digunakan dalam bidang teknik,
misalnya pembuatan bel listrik, kunci pintu listrik,
indikator untuk bahan bakar pada mobil (fuel level),
kereta cepat tanpa roda, telepon dengan uang logam
dan detektor logam.
8. Amperemeter adalah alat pengukur arus listrik yang
menggunakan prinsip gaya Lorentz. Galvanometer
adalah alat untuk mendeteksi dan mengukur arus
listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi
listrik menjadi energi kinetik.
9. Interuptor merupakan alat tempat mengalir arus atau
tegangan terputus-putus. Relai adalah sebuah alat
yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus
yang besar meskipun dengan energi kecil. Metal detector adalah sebuah detektor logam yang digunakan
untuk mengecek senjata logam, terdiri atas kumparan
besar yang dapat dialiri atau membawa arus listrik.
10. Prinsip kerja bagian mikrofon adalah mengubah
gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik.
Prinsip kerja bagian telepon adalah mengubah sinyal
listrik menjadi gelombang bunyi.
Latihan 3
A. Pilihan Ganda
1. c. GGL Induksi
Pembahasan: GGL induksi dapat terjadi pada kedua
ujung k umparan jik a di dalam kumparan terjadi
perubahan jumlah garis-garis gaya magnet (fluks
magnetik). GGL yang timbul akibat adanya perubahan
jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan
disebut GGL induksi. Arus listrik yang ditimbulkan GGL
induksi disebut arus induksi. Peristiwa timbulnya GGL
induksi dan arus induksi akibat adanya perubahan
jumlah garis-garis gaya magnet disebut induk si
elektromagnetik.
2. b. gerak linier menjadi energi listrik
3. b. AC
4. d. generator DC menggunakan komutator
Pembahasan: Generator AC sering disebut alternator. Arus listrik yang dihasilkan berupa arus bolakbalik. Ciri generator AC menggunakan cincin ganda.
Generator arus DC, arus yang dihasilkan berupa arus
searah. Ciri generator DC menggunakan cincin belah
(komutator). Generator AC dapat diubah menjadi generator DC dengan cara mengganti cincin ganda
dengan sebuah komutator.
5. c. arus induksi
Pembahasan: GGL induksi dapat terjadi pada kedua
ujung k umparan jik a di dalam kumparan terjadi
perubahan jumlah garis-garis gaya magnet (fluks
magnetik). GGL yang timbul akibat adanya perubahan
jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan
disebut GGL induksi. Arus listrik yang ditimbulkan GGL
induksi disebut arus induksi. Peristiwa timbulnya GGL
induksi dan arus induksi akibat adanya perubahan
jumlah garis-garis gaya magnet disebut induk si
elektromagneti

6. b. dalam kumparan tidak terjadi perubahan fluks
magnetik
7. c. jenis trafo yang digunakan step up karena kuat arus
primer lebih besar daripada kuat arus sekunder.
Pembahasan: Trafo step down adalah transformator
yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo ini
memiliki ciri-ciri:
a. jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah
lilitan sekunder,
b. tegangan primer lebih besar daripada tegangan
sekunder,
c. kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus
sekunder.
8. a. power supply
Pembahasan: Power supply merupakan alat yang
digunakan untuk menghasilkan tegangan AC yang
rendah. Catu daya menggunakan trafo step down yang
berfungsi untuk menurunkan tegangan 220 V menjadi
beberapa tegangan AC yang besarnya antara 2 V
sampai 12 V.
9. c. hambatan kawat
Pembahasan: Ada tiga faktor yang memengaruhi
GGL induksi, yaitu:
a. kecepatan gerakan magnet atau kec epatan
perubahan jumlah garis-garis gaya magnet (fluks
magnetik),
b. jumlah lilitan,
c. medan magnet.
10. a. generator, dinamo, dan trafo
Pembahasan: Induksi elektromagnetik diterapkan
pada: generator, dinamo, dan trafo.
11. d. trafo juga dapat digunakan untuk menaikkan dan
menurunkan tegangan DC
12. a. lebih banyak dari pada jumlah lilitan sekunder
Pembahasan: Trafo step down adalah transformator
yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo
ini memiliki ciri-ciri:
a. jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah
lilitan sekunder,
b. tegangan primer lebih besar daripada tegangan
sekunder,
c. kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus
sekunder.
13. d. Ep < Es
Pembahasan: Trafo step up adalah transformator yang
berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini
memiliki ciri-ciri:
a. jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah
lilitan sekunder,
b. tegangan primer lebih kecil daripada tegangan
sekunder,
c. kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus
sekunder.
14. c. 4
Pembahasan:

Vp
Vs



s
p

8
0,4

80
p
0,4  80
4
8
Np  s
15. b. N  
s
p
Pembahasan: Untuk transformator ideal akan berlaku
persamaan berikut.
p 

Vp
Vs



s Np

p Ns
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B. Uraian

b. Arus sekundernya, yaitu:

1. GGL induksi dapat terjadi pada kedua ujung kumparan
jika di dalam kumparan terjadi perubahan jumlah garisgaris gaya magnet (fluks magnetik)
2. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan
bentuk energi gerak menjadi energi listrik.
3. Power supply (catu day a) merupakan alat yang
digunakan untuk menghasilkan tegangan AC yang
rendah. Adaptor merupakan catu daya yang ditambah
dengan penyearah arus sehingga dapat mengubah
tegangan AC menjadi tegangan DC.
4. Komutator adalah satu cincin yang dibelah menjadi
dua dan berfungsi sebagai sakelar pembalik yang
berputar bersama dengan kumparan sehingga dapat
mengubah arus AC menjadi arus DC.
5. Pembahasan:
Diketahui: Vp = 10 V
Ns = 6.000
Vs = 200 V
Ditanya: Np ...?
Jawab:
Jumlah lilitan sekundernya, yaitu:

Vp
Vs



Np
Ns

Np
10

200 6.000
6.000  10
Ns 
 3.00 lili tan
200
Jadi, kumparan sekunder terdiri atas 300 lilitan.
6. Pembahasan:
Diketahui: Vp = 12 V
Vs = 120 V
Ditanya: a. Ip, jika Is
= 0,6 A ...?
b. Ns, jika Np = 300 ...?
Jawab:
a. Arus sekundernya, yaitu:
Vp Is

Vs Ip
12
0,6

120
Ip
120  0,6
 6A
12
b. Jumlah lilitan sekundernya, yaitu:
Vp Np

Vs Ns
Ip 

12
300

120 Ns
120  300
 3.000 lili tan
12
Jadi, kuat arus primernya 6 A dan kumparan sekunder
terdiri atas 3.000 lilitan.
7. Pembahasan:
Diketahui: Vp = 100 V
Ip = 10 A
Np : Ns = 1 : 25
Ditanya: a. Vs ...?
b. Is ... ?
Jawab:
a. Tegangan sekundernya, yaitu:
Ns 

Vp
Vs



Np
Ns

100
1

Vs 25
100  25
Vs 
 2.500V
1
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Is Np

Ip Ns
Is
1

10 25
10  1
Is 
 0,4A
25
Jadi, tegangan sekundernya 2.500 V dan kuat arus
sekundernya 0,4 A.
8. Pembahasan:
Diketahui:  = 60%
Ws = 300 J
Ditanya: Wp ... ?
Jawab:

Ws
 100%
Wp
300
60% 
 100%
Wp
300
60 
 100
Wp
300
0,6 
Wp
300
Wp 
 500J
0,6
Jadi, energi yang masuk trafo sebesar 500 J.
9. Cara mengubah dinamo AC menjadi dinamo DC, yaitu
dengan cara mengganti cincin ganda dengan sebuah
komutator.
10. Pembahasan:
Diketahui: Ip = 0,8 A
Np = 1.000
Is = 0,5 A
Ns = 800
Ditanya:
 = ... ?
Jawab:
Ns  Is

 100%
Np  Ip
800  0,5

 100%
1.000  0,8
  50%
Jadi, efisiensi trafo sebesar 50%.


Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. b. Baja
Pembahasan: Baja sulit untuk dibuat magnet, tetapi
setelah menjadi magnet sifat kemagnetannya tidak
mudah hilang. Oleh karena itu, baja digunakan untuk
membuat magnet tetap (magnet permanen).
2. b. Ferromagnetik
Pembahasan: Benda feromagnetik, yaitu benda yang
ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel,
dan kobalt.
3. c. Kemagnetan
Pembahasan: Kemampuan suatu benda menarik
benda lain y ang berada di dek atnya disebut
kemagnetan.
4. a. medan magnet
Pembahasan: Kutub magnet: kedua ujung besi (magnet)
yang paling kuat daya tariknya. Medan magnet adalah
ruang di sekitar magnet yang masih memiliki pengaruh
gaya tarik atau gaya tolak magnet. Garis gaya magnet adalah garis-garis lengkung yang menggambarkan
pola medan magnet. Garis gaya magnet keluar dari
kutub utara menuju kutub selatan. Fluks magnetik
adalah bany ak ny a garis gay a magnet y ang
menembus suatu bidang.
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5. d. tembaga dan platina
Pembahasan: Benda paramagnetik, yaitu benda yang
ditarik lemah oleh magnet. Contohny a platina,
tembaga, dan garam.
6. a. benda magnet dan bukan magnet
Pembahasan: Berdasark an k emampuan benda
menarik benda lain, benda dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu benda magnet dan bukan magnet.
7. c. Bagian ujung-ujung magnet
Pembahasan: Gaya trik magnet yang paling kuat
terletak pada bagian ujung-ujungnya.
8. d.
Pembahasan: Arah medan magnet yang ditimbulkan
arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah
berikut. Anggaplah suatu penghantar berarus listrik
digenggam tangan kanan. Perhatikan gambar di
bawah. Jika arus listrik searah ibu jari, arah medan
magnet y ang timbul s earah k eempat jari y ang
menggenggam. Kaidah yang demikian disebut kaidah
tangan kanan menggenggam.

9. d. Saling menolak
Pembahasan: Jika dua kutub magnet yang sama
didekatkan maka akan saling menolak.
10. b. deklinasi
Pembahasan: Deklinasi: penyimpangan dari arah
utara selatan yang sebenarnya. Inklinasi: sudut yang
dibentuk oleh magnet dengan garis mendatar. Isoklin
adalah garis-garis yang menghubungkan tempattempat yang mempunyaii sudut inklinasi sama. Aklin
adalah garis yang mempunyai sudut inklinasi 0°.
11. d. hanya memiliki kutub utara saja
Pembahasan: Jika sebuah magnet dipotong memjadi
dua maka potongannya tetap bersifat magnet dan
memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan.
12. d. benda diletakkan di dekat magnet tetap
Pembahasan: Besi dan baja dapat dijadikan magnet
dengan cara induksi magnet. Besi dan baja diletakkan
di dek at magnet tetap. Magnet elementer yang
terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau
terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya
teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja
akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk
besi yang berada di dekatnya.
13. a.
Arah garis gaya magnet adalah keluar dari kutub utara
menuju kutub selatan.
14. a. interuptor
Pembahasan: Bagian-bagian utama bel listrik:
a. Sebuah magnet listrik, berupa magnet listrik
berbentuk U.
b. Pemutusan arus atau interuptor.
c. Sebuah pelat besi lunak.
15. b. Di sekitar kawat lurus berarus listrik terdapat
medan magnet
Pembahasan: Oersted menemukan bahwa di sekitar
kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan
bergerak (menyimpang). Peny impangan magnet
jarum kompas tersebut terjadi karena adanya medan
magnet di sekitar kawat berarus listrik. Jika kawat
tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi
sehingga magnet jarum kompas tidak bereaksi.

16. b. DC
Pembahasan: Selain dengan cara induksi, besi dan
baja dapat dijadikan magnet dengan arus listrik. Besi
dan baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan
baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi
dan baja akan terpengaruh aliran arus searah (DC)
yang dihasilkan baterai.
17. d. kemagnetannya tidak tergantung hambatan lilitan
18. b. Medan magnet
Pembahasan: Arah medan magnet yang ditimbulkan
arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah
berikut. Anggaplah suatu penghantar berarus listrik
digenggam tangan kanan. Perhatikan gambar di
bawah. Jika arus listrik searah ibu jari, arah medan
magnet y ang timbul s earah k eempat jari y ang
menggenggam. Kaidah yang demikian disebut kaidah
tangan kanan menggenggam.

19. a. mengubah susunan magnet elementer yang tidak
beraturan menjadi searah dan teratur
Pembahasan: Prinsip dalam membuat magnet adalah
mengubah susunan magnet elementer yang tidak
beraturan menjadi searah dan teratur.
20. a. medan magnet bumi
Pembahasan: Jarum kompas selalu menunjuk arah
utara-selatan bumi karena adanya medan magnet
bumi.
21. d. U
Pembahasan: Bel listrik menggunakan magnet U,
perhatikan gambar berikut.

22. a. 3 N
Pembahasan:
Diketahui: B1 = 60 T
B2 = 15 T
Ditanya: F2 ... ?
Jawab:

F1 = 12 N

F 1 F2

B1 B2
12 F2

60 15
12  15
F2 
 3N
60
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23. b. Gelombang bunyi
Pembahasan: Loudspeaker adalah alat pengeras
suara yang menggunakan prinsip elektromagnetik.
Sinyal arus listrik diubah menjadi gelombang bunyi.
24. c. 2
Pembahasan:
Diket: Panjang kawat (L) = 200 cm = 0,2 m
Gaya Lorentz (F) = 16 N
Medan magnet (B) = 40 T
Ditanya:
Kuat arus (I)= ...?
Jawab:
F  B.  . 

 40 T.  .0,2 m
16
 
2
40  0,2
Jadi, besarnya arus yang mengalir adalah 2 Ampere
25. a. Bolak-balik
Pembahasan: Trans formator adalah alat y ang
dipergunakan untuk menaikkan atau menurunkan
tegangan arus bolak balik.Transformator dapat
berfungsi berdasarkan prinsip arus bolak balik pada
suatu kumparan dan menghasilkan arus induksi pada
kumparan kedua.
26. a. Menurunkan tegangan
Pembahasan: Trafo step down berfungsi untuk
menurunkan tegangan.
27. c. 105
Pembahasan:
Diket:
Vp = 22 volt
Vs = 220 volt
I s = 10,5 A
Ditanya: Ip = ...?
Jawab:
Vp  s

Vs p
p 

Vs 

31.

32.

33.

s  Vs 10,5  220

 105
Vp
22

Jadi kuat arus primernya adalah 105 ampere.
28. d. 60 tesla
Pembahasan:
Diket: B1 = x T
F1 = 12 N
B2 = 15 T
F2 = 3 N
Ditanya:
B1 = ...?
Jawab:

F1 B1

F2 B2
12
x

3
15
12  15
x
 60
3
Jadi, nilai x adalah 60 Tesla.
29. d. 500
Pembahasan:
Diket:

= 70%
Ws = 350 J
Ditanya: Wp = ....?
Jawab:
W
  s  100%
Wp

Ws  100% 350  100%

 500

70%
Jadi, energi listrik yang masuk trafo adalah 500 J.
Wp 
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30. d. 2.500
Pembahasan:
Diket:
Vp = 100 volt
Ip = 10 ampere
Np : Ns = 1 : 25
Ditanya: Vs = ....?
Jawab:
Np Vp

Ns Vs

34.

Vp  Ns
Np



100  25
 2500
1

Jadi, tegangan pada kumparan sekunder adalah 2500
volt.
d
Pembahasan: Semakin banyak lilitannya, maka GGL
induksi yang timbul juga semakin besar.
c. memperbesar hambatan
Pembahasan: Cara memperbesar medan magnet
yang dihasilkan elektromagnetik, yaitu memperbanyak
jumlah lilitan, memperbesar inti besi, dan memperbesar
arus.
b. Jenis magnet
Pembahasan: Gaya gerak listrik yang timbul akibat
adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet
disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir
dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut
induksi elektromagnetik.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi besar GGL
induksi yaitu:
a. Kecepatan perubahan medan magnet.
Semakin cepat perubahan medan magnet, maka
GGL induksi yang timbul semakin besar.
b. Banyaknya lilitan
Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang
timbul juga semakin besar.
c. Kekuatan magnet
Semakin kuat gelaja kemagnetannya, maka GGL
induksi yang timbul juga semakin besar.
Untuk memperkuat gejala kemagnetan pada kumparan
dapat dengan jalan memasukkan inti besi lunak.
a. 50%
Pembahasan:
Diket:
Ip = 0,8 A
I s = 0,5 A
Np = 100
Ns = 500
Ditanya: 
= ...?
Jawab:
N  s
 s
 100%
Np  p

800  0,5
 100%  50%
100  0,8
36. b. generator DC menggunakan dua cincin
Pembahasan: Generator AC sering disebut alternator. Arus listrik yang dihasilkan berupa arus bolakbalik. Ciri generator AC menggunakan cincin ganda.
Generator arus DC, arus yang dihasilkan berupa arus
searah. Ciri generator DC menggunakan cincin belah
(komutator). Generator AC dapat diubah menjadi generator DC dengan cara mengganti cincin ganda
dengan sebuah komutator.
35. b. Memperbesar kuat arus
Pembahasan: Gaya Lorentz yang terjadi pada kawat
lurus berarus listrik dapat diperbesar dengan cara
memperbesar kuat arus.
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37. a. Jumlah energi yang masuk pada kumparan primer
sama dengan jumlah energi yang keluar pada
kumparan sekunder
Pembahasan: Untuk transformator ideal (efisiensi
100%), energi lis trik pada kumparan primer
dipindahkan seluruhnya ke kumparan sekunder, atau

6. Cara memperbesar arus induksi, yaitu gerakan magnet dipercepat, jumlah lilitan diperbanyak, atau magnet diperbanyak.
7. Ketika magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah
garis-garis gaya magnet di dalam kumparan tidak
terjadi perubahan (tetap). Karena jumlah garis-garis
gaya tetap, maka pada ujung-ujung kumparan tidak
terjadi GGL induksi. Akibatnya, tidak terjadi arus listrik
dan jarum galvanometer tidak bergerak.
8. GGL induksi dinamo dapat diperbesar dengan cara
putaran roda dipercepat, menggunakan magnet yang
k uat (besar), jumlah lilitan diperbanyak , dan
menggunakan inti besi lunak di dalam kumparan.
9. Pembahasan:
Diketahui: Vp = 220 V; Np = 4.400; Vs = 20 V
Ditanya: a. Np : Ns ...?
b. Ns ...?
Jawab:
a. Perbandingan Np : Ns, yaitu:

Wp  Ws
Vp   p  t  Vs   s  t

38. b. Ip < Is
Pembahasan: Trafo step down adalah transformator
yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Ciriciri trafo step down, yaitu:
a. Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada
jumlah lilitan sekunder,
b. Tegangan primer lebih bes ar daripada
tegangan sekunder,
c. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat
arus sekunder.
39. b. alternator
Pembahasan: Alternator: suatu generator untuk
menghasilkan arus listrik bolak balik. Arus induksi:
arus yang ditimbulkan oleh induksi magnet dalam
kumparan. Dinamo: pesawat pembangkit tenaga listrik
atau s ering disebut generator. Fluks magnetik:
banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu
bidang.
40. c. Transformator step down
Pembahasan: Sumber listrik AC di rumahmu berasal
dari tempat yang jauh. Arus listrik tersebut melalui
kawat bertegangan listrik sangat tinggi agar energi
listrik yang terbuang sia-sia kecil. Sebelum memasuki
rumahmu, tegangan listrik tersebut diturunkan hingga
sebesar 220 Volt. Untuk maksud tersebut, arus listrik
dilewatkan pada alat yang bernama transformator,
yaitu transformator step down.

Vp
Vs

sementara
magnet elementer
U–S
Isoklin
deklinasi
relai
hilang
komutator
menaikkan atau menurunkan tegangan AC.
elektromagnet

Np 11

 11
Ns
1
b. Jumlah lilitan sekundernya, yaitu:

Vp
Vs

F

B
a.

I
b.

t

F

B

B

Np
Ns

20  4.400
 400
220
Jadi, perbandingan Np : Ns = 11 : 1 dan kumparan
sekunder terdiri atas 400 lilitan.
10. Pembahasan:
Diketahui:  = 45 cm = 0,45 m; I = 3 A; B = 4 T;
Ditanya: F ...?
Jawab:
F B
 4  3  0,45
 5,4 Newton
Ns 

D. Menjodohkan

1. Cara membuat magnet:
a. Menggosok, yaitu besi digosok dengan magnet
dengan arah penggosokkan tetap.
b. Induksi, yaitu besi didekatkan dengan magnet yang
cukup kuat.
c. Mengaliri arus listrik pada kawat, maka di sekitar
kawat akan timbul medan magnet.
2. Kutub magnet bumi yang berada di dek at kutub
geografis bumi secara berlawanan.
3. Arah arus listrik tegak lurus terhadap arah medan
magnet.
4. Kuat medan magnet, kuat arus, panjang penghantar.

I



220 4.400

20
Ns

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C. Uraian

5.

Np
Ns

220 Np

20
Ns

B. Isian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



I

c.

D.
F.
I.
H.
J.
A.
C.
E.
G.
B.

nonmagnetik
Medan magnet
Garis gaya magnet
kuat medan magnet
Motor listrik
solenoida
mikrofon
rotor
Loudspeaker
trafo

E. Skala Sikap
Kebijaksanaan guru
Pengayaan
1.
2.
3.
4.
5.

ferromagnetik: besi, baja, nikel
diamagnetik: timah, emas, bismuth, seng
aklin
agon
Dinamo DC menggunakan satu cincin belah (komutator)
sedangkan pada dinamo AC menggunakan cincin ganda
6. stator
7. magnetograph
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8. Efisiensi trafo adalah perbandingan antara daya listrik
keluaran dengan daya listrik yang masuk
9. trafo step-up
10. trafo step-down
Perbaikan
1. Keunggulan elektromagnet:
a. Kemagnetannya dapat diubah-ubah
b. Sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dengan
dihilangkan
c. Dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran
d. Letak kutubnya dapat diubah-ubah
2. dekat kutub utara bumi
3. komutator
4. Mengukur kuat arus dan beda potensial yang relatif kecil
5. Medan magnet, kuat arus, panjang penghantar
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6.
7.
8.
9.
10.

dynamo
step up
medan magnet
Isogon
Relai adalah alat yang dapat menghubungkan atau
memutuskan arus yang besar dengan energi yang kecil
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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 2 BIOTEKNOLOGI
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Judul bab
Alokasi Waktu

: ..........
: IPA
: IX/Genap
: Bioteknologi
: 5 jam pelajaran/minggu

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan
(4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan
Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan
kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Kompetensi Dasar
3.7 Menerapkan konsep bioteknologi
dan perannya dalam kehidupan
manusia.
4.7 Membuat salah s atu produk
bioteknologi konvensional yang
ada di lingkungan sekitar.

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Materi
Bioteknologi dan
Produksi Pangan
1. Prinsip dasar
bioteknologi
2. Bioteknologi
konvensional
3. Bioteknologi modern
4. Penerapan bioteknologi
dalam mendukung
kelangsungan hidup
manusia

Pokok Pembelajaran
1. Mengamati berbagai produk bioteknologi
konvensional misalnya tempe, kecap, tape, nata
de coco, dan lain-lain.
2. Membedakan prinsip bioteknologi konvensional
dan modern.
3. Melakukan percobaan untuk membuat produk
bioteknologi konvensional, misalnya membuat
tape, tempe, atau yoghurt.
4. Mengumpulkan informasi tentang penerapan
biotek nologi modern dalam mendukung
kelangsungan hidup manusia dan mendiskusikan
hasilnya dengan teman.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 1 KEMAGNETAN DAN PEMANFAATANNYA
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: .................
: IPA
: IX/Genap
: 2 X Pertemuan

A. Tujuan Pembelajaran
Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat:
1. Menjelaskan bioteknologi dan perkembangbiakannya.
2. Menjelaskan penerapan bioteknologi dalam kehidupan.
3. Menjelaskan dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.7 Menerapkan konsep bioteknologi dan perannya
dalam kehidupan manusia.

3.7.1 Menjelaskan bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern.
3.7.2 Menjelas kan bioteknologi pangan, peternak an,
pertanian, kesehatan, dan forensik.
3.7.3 Menjelaskan dampak bioteknologi kesehatan.
3.7.4 Menjelaskan dampak bioteknologi terhadap lingkungan.
3.7.5 Menjelaskan dampak bioteknologi terhadap sosial dan
ekonomi.

4.7 Membuat salah s atu produk bioteknologi
konvensional yang ada di lingkungan sekitar.

4.7.1 Membuat produk membuat tapai ketan.

C. Materi Pembelajaran
1. Bioteknologi dan perkembangbiakannya.
2. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan.
3. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi.
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Scientific Learning
2. Metode Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
E. Media Belajar
1. Media LCD projector
2. Laptop
3. Bahan Tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pujiastuti, Lisa. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2. Surakarta:
PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
a. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
b. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
c. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.

20

Waktu
20 menit
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Motivasi
a. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
b. Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai,
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang bioteknologi dan perkembangannya,
penerapan bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak penerapan dan pengembangan
bioteknologi.
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
d. Mengajukan pertanyaan.

Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi peserta didik
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran

•

•

•

•

•

Membimbing penyelidikan
individu dan kelompok

Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian pada topik bioteknologi dan perkembangannya,
penerapan bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak
penerapan dan pengembangan bioteknologi.
Membaca
(dilakuk an di rumah sebelum k egiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan bukubuku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan biotek nologi dan perkembanganny a, penerapan
bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak penerapan dan
pengembangan bioteknologi.
Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan bioteknologi
dan perk embangannya, penerapan biotek nologi dalam
kehidupan, serta dampak penerapan dan pengembangan
bioteknologi.
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai biotek nologi dan
perkembangannya, penerapan bioteknologi dalam kehidupan,
serta dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi.
Menanya
Guru memberik an kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.

Waktu
40 menit

Mengumpulkan informasi
Peserta didik mengumpulkan informas i yang relevan untuk
menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk
mencari dan membaca artikel tentang biotek nologi dan
perkembangannya, penerapan bioteknologi dalam kehidupan,
serta dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi.
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi
pokok yaitu bioteknologi dan perkembangannya, penerapan
bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak penerapan dan
pengembangan bioteknologi.
• Aktivitas
• Mempraktikkan
• Mendiskusikan
Peserta didik diminta berdis kusi dalam kelompok untuk
membahas mengenai bioteknologi dan perkembangannya,
penerapan bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak
penerapan dan pengembangan bioteknologi.
Saling tuk ar informasi tentang: biotek nologi dan
perkembangannya, penerapan bioteknologi dalam kehidupan,
serta dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi.
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya
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sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan s ikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi
dari guru terkait pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang s udah dik umpulkan dari has il
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada
lembar kerja.

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan
has il analisis sec ara lis an, tertulis , atau media untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang biotek nologi dan perkembangannya, penerapan
bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak penerapan dan
pengembangan bioteknologi.
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan
secara individu untuk mengecek penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai
mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk
penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Waktu
20 menit

H. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh
informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan
sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
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Nama Sekolah
Kelas/Semester
Tahun pelajaran
Mata pelajaran

No
1

2
3

:
:
:
:

Tabel Contoh kisi-kisi tes tertulis
.......................
IX/Semester 2
2018/2019
Ilmu Pengetahuan Alam

Kompetensi Dasar
3.7 Menerapkan konsep
bioteknologi dan
perannya dalam
kehidupan manusia.
3.8...

Materi
Kultur
jaringan

Indikator Soal
Menyebutkan
manfaat kultur
jaringan

Bentuk Soal
Uraian

Jumlah Soal
1

Contoh butir soal
Sebutkan manfaat pembuatan kultur jaringan!
Tabel Contoh pedoman pensekoran soal uraian

No. soal
1

Kunci Jawaban
Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan
sifat dan kualitas sama dengan induknya.

Mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit.
Menciptakan varietas baru, yaitu dengan cara menggabungkan plasma dari sel-sel
yang berbeda dalam satu spesies lalu menumbuhkannya melalui kultur jaringan.
Skor maksimum
2
..................................................................................................
Skor maksimum
3
..................................................................................................
Skor maksimum
Total Skor Maksimum
Nilai =

Skor
1
1
1
3

Total skor penilaian
× 100
Total skor maksimum

2) Tes lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan, dan
dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat
maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
Tabel Contoh pengisian hasil penilaian tugas

Keterbacaan

Lina

Tampilan

1

Kesimpulan

Nama

Pelaksanaan

No.

Pendahuluan

Skor

5

3

2

2

3

Jumlah skor

Nilai

15

75

Keterangan:
Skor maksimal = banyaknya kreteria × skor tertinggi setiap kreteria.
Pada soal di atas, skor maksimal = 5 × 5 = 25.
Nilai tugas =

Jumlah skor perolehan
× 100
Total skor maksimal

Pada contoh di atas nilai tugas Lina =

15
× 100 = 75
20

3) Penugasan
Tabel Contoh kisi-kisi tugas

No
1

Kompetensi Dasar
4.7 Membuat salah satu produk
bioteknologi konvensional yang
ada di lingkungan sekitar.

Materi

Indikator

Mebuat yoghurt

Menjelaskan cara
membuat yoghurt
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Teknik
Penilaian
Penugasan
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Contoh tugas:
Jelaskan cara pembuatan yoghurt!
Tabel Contoh pedoman penskoran tugas
Aspek yang dinilai

No

Skor

1

Menjelaskan secara rinci cara membuat yoghurt

0-2

2

Menjawab secara tepat pertanyaan yang disediakan

0-3

3

Ketepatan dalam melakukan praktik

0-3

4

Kerjasama dalam kelompok

0-2

Skor maksimum

10

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk
2. Remedial
Siswa yang belum mencapai KKM diberikan remedial berupa mempelajari kembali materi yang belum dimengerti
dengan bimbingan guru. Remedial dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk tambahan materi pada bab y ang
belum dimengerti, dengan bantuan teman yang sudah paham dengan materi tersebut dan dilakukan diskusi kelompok
antar teman. Remedial diberikan kepada Peserta Didik untuk mendukung semangat belajar dan dapat menunjang
pemahaman Peserta Didik dalam bab yang belum dimengerti.
Remedial pada bab ini dapat berupa tugas yang diberikan Peserta Didik mengenai materi yang belum tuntas. Tugas
tersebut berupa portofolio maupun tugas tertulis yang diberikan waktu beberapa hari sesuai kebijakan guru dan
dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pengayaan
Pengayaan diberikan kepada Peserta Didik yang sudah mencapai KKM untuk lebih mendalami materi secara rinci dan
dapat dikembangkan sendiri. Pada Bab ini guru dapat memberikan pengayaan kepada Peserta Didik dalam bentuk
belajar mandiri. Peserta Didik diminta untuk mencari informasi sendiri dari internet, buku, majalah, jurnal atau yang
lainnya untuk mengembangkan materi yang sudah dipelajari.
LAMPIRAN
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan
: SMP/MTs
Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: IX/Dua
Materi Pengamatan
: Bioteknologi
Indikator :
1. Toleran
2. Kerjasama
3. Aktif
Rubrik:
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda () pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk selalu aktif dan konsisten.
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Materi Pokok

: IPA
: IX/Dua
: Bioteknologi dan pemanfaatannya

OBSERVASI
No.

Nama
Siswa

Religius

Jujur

Gemar
Membaca

Disiplin

Kerja
Keras

Cinta
Tanah
Air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan Pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang

LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok
Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran
:
Kelas
:

SMP/MTs
IPA
IX

Rubrik Penilaian

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria

4

Kelompok
3
2

1

Kesesuaian dengan konsep bioteknologi
Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran
Kreativitas
Ketepatan waktu pengumpulan tugas
Kerapihan hasil
Nilai estetika

Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1 = kurang baik.
Nilai perolehan =

Jumlah Skor
20
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PENILAIAN KINERJA PRESTASI
Studi Kasus
Mata Pelajaran
Materi
Alokasi waktu
Nama siswa
Kelas

: IPA
: Bioteknologi
: 2 x 40 menit
: ...................
: ...................

No.

Aspek yang dinilai

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

6.

Penampilan

1

Penilaian
2

3

................., ...............................
Mengetahui
Kepala SMP/MTs

Guru Mata Pelajaran

_______________________
NIP.

_______________________
NIP.

Catatan Kepala Sekolah:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 2 BIOTEKNOLOGI
LATIHAN
A. Pilihan Ganda
1. d. simbiosis
2. d. lebih murah
3. b. Acetobacter xylinum
4. c. 2, 3 dan 5
5. c. penemuan interferon
6. b. hidrogami
7. a. tempe
8. d. 3 dan 4
9. a. harganya murah
10. d. insektisida
B. Uraian
1. Pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan
produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia/
Pemanfaatan dan/atau perekayasaan proses biologi
dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk
dan jasa yang bermanfaat bagi manusisa.
2.

3. Hidroponik (hydroponics) adalah cara bercocok tanam
tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya.
Di kalangan umum, istilah ini dikenal sebagai “bercocok
tanam tanpa tanah”. Termasuk juga bercocok tanam
di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan
air atau bahan yang bersifat porus, seperti pecahan
genting, pasir kali, kerikil, spons, sabut kelapa, arang
kayu, dan sebagainya.
4. Rek ayas a genetika merupakan suatu c ara
memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk
hidup baru dengan sifat yang diinginkan.
5. Rekombinasi DNA dapat dilakukan karena alasanalasan sebagai berikut.
1) Struktur DNA setiap spesies makhluk hidup sama.
2) DNA dapat disambungkan
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a. tapai
2. c. jaringan
3. b. pemanfaatan jamur untuk membuat kecap
4. d. minyak goreng
5. b. khamir melakukan respirasi anaerob yang akan
menghasilkan alkohol dan karbondioksida
6. d. Urea
7. d. individu baru dalam jumlah besar dalam waktu relatif
singkat
8. a. Eschericia coli secara anaerob
9. d. pembiakan sel bakteri dalam medium insulin
10. a. Thiobacillus ferrooxidan

11. a.
12. c.
13. c.
14. d.
15. b.
16. c.
17. a.
18. b.
19. b.
20. a.
21. b.
22. a.
23. a.
24. b.
25. d.
26. a.
27. c.
28. d.
29. b.
30. a.

menanam eksplan dalam medium agar yang tepat
vaksin
Biokimia
enzim amilase
Neurospora crassa
2,1,4,3,5
kultur jaringan
herbisida
gas LPG
mutasi gen
pembawa gen asing dalam sel bakteri
Sacharomyces
Saccharomyces cerevisiae
agar tempe lebih gurih
mikroba
peralatan yang digunakan sederhana.
hibridasi
sperma serangga jantan
peralatan yang digunakan sederhana.
fertilisasi

B. Isian
1. hidroponik
2. penisilin
3. kloning
4. Kultur jaringan
5. tempe
6. Bayi tabung
7. insulin
8. Rhizobium
9. Chlorela
10. aeroponik
C. Menjodohkan
1. f
2. g
3. i
4. d
5. j
6. a
7. e
8. h
9. b
10. c
D. Uraian
1. karena memiliki aktivitas enzim proteolitik (pengurai
protein) tinggi.
2. Beberapa keuntungan bercocok tanam dengan
hidroponik, antara lain tanaman dapat dibudidayakan
di segala tempat; risiko kerusakan tanaman karena
banjir, kurang air, dan erosi tidak ada; tidak perlu lahan
yang terlalu luas; pertumbuhan tanaman lebih cepat;
bebas dari hama; hasilnya berkualitas dan berkuantitas
tinggi; hemat biaya perawatan.
3. Yoghurt, mentega, keju
4. Transplantasi inti adalah pemindahan inti dari suatu sel
ke sel yang lain agar didapatkan individu baru dengan
sifat sesuai dengan inti yang diterimanya.
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5. Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di
dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Sifatsifat plasmid, antara lain:
1) merupakan molekul DNA yang mengandung gen
tertentu;
2) dapat beraplikasi diri;
3) dapat berpindah ke sel bakteri lain;
4) sifat plasmid pada keturunan bakteri sama dengan
plasmid induk.
Pengayaan
Kebijakan guru

28

Perbaikan
1. Tempe
2. Tauco
3. Kecap
4. Oncom
5. Yoghurt
6. Keju.
7. Mentega
8. Asinan
9. Tape
10. Nata de coco.
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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 PARTIKEL PENYUSUN BENDA DAN MAKHLUK HIDUP
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Judul bab
Alokasi Waktu

: ..........
: IPA
: IX/Genap
: Partikel Penyusun Benda dan Makhluk Hidup
: 5 jam pelajaran/minggu

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan
(4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan
Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan
kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Kompetensi Dasar
3.8 Menghubungkan konsep partikel
materi (atom, ion,molekul),
struktur zat sederhana dengan
sifat bahan yang digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, serta
dampak penggunaannya terhadap
kesehatan manusia.
4.8 Menyajikan hasil penyelidikan
tentang sifat dan pemanfaatan
bahan dalam kehidupan seharihari.

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Materi
Sifat Bahan
1. Atom, ion, dan Molekul.
2. Sifat bahan pemanfaatan
bahan dalam kehidupan
sehari-hari.
3. Pengaruh bahan berbahaya
terhadap kesehatan.

Pokok Pembelajaran
1. Mengamati model atom serta berbagai macam
bahan serat, karet, tanah liat, kaca/gelas, plastik,
dan logam.
2. Mengidentifikasi bagian-bagian atom serta sifatsifat fisik bahan serat, karet, tanah liat, kaca/
gelas, plastik, dan logam melalui penyelidikan.
3. Mengidentifikasi pemanfaatan bahan dalam
kehidupan sehari-hari serta pengaruh bahan
tertentu terhadap kesehatan manusia.
4. Menyajikan karya ide kreatif pemanfaatan bahan
serat, karet, tanah liat, kaca/gelas, plastik, dan
logam.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 3 PARTIKEL PENYUSUN BENDA DAN MAKHLUK HIDUP
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: .................
: IPA
: IX/Genap
: 2 X Pertemuan

A. Tujuan Pembelajaran
Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pengertian atom.
2. Menjelaskan pembentukan molekul dan ion.
3. Menjelaskan sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun strukturnya.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.8 Menghubungkan konsep partikel materi (atom,
ion,molekul), struktur zat sederhana dengan sifat
bahan yang digunakan dalam kehidupan seharihari, s erta dampak penggunaannya terhadap
kesehatan manusia.

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

Menjelaskan perkembangan teori atom.
Menjelaskan nomor atom dan nomor massa.
Menjelaskan konfigurasi elektron.
Menjelaskan ion dan ikatan ion.
Menjelaskan pengertian molekul.
Menjelaskan sifat fisika.
Menjelaskan sifat kimia.

4.8 Menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan
pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari.

4.8.1 Melakukan pengujian adanya ion dalam larutan.

C. Materi Pembelajaran
1. Atom.
2. Molekul dan ion.
3. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun strukturnya.
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Scientific Learning
2. Metode Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
E. Media Belajar
1. Media LCD projector
2. Laptop
3. Bahan Tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pujiastuti, Lisa. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2. Surakarta:
PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
a. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
b. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
c. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
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Motivasi
a. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
b. Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai,
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian atom, pembentukan
molekul dan ion, sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun strukturnya.
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
d. Mengajukan pertanyaan.
Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi peserta didik
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran

•

•

•

•

•

Membimbing penyelidikan
individu dan kelompok

Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian pada topik pengertian atom, pembentukan
molekul dan ion, sifat zat dan hubungannya dengan partikel
penyusun strukturnya.
Membaca
(dilakuk an di rumah sebelum k egiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan bukubuku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan pengertian atom, pembentukan molekul dan ion, sifat
zat dan hubungannya dengan partikel penyusun strukturnya.
Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan pengertian atom,
pembentukan molekul dan ion, sifat zat dan hubungannya
dengan partikel penyusun strukturnya.
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai pengertian atom,
pembentukan molekul dan ion, sifat zat dan hubungannya
dengan partikel penyusun strukturnya.
Menanya
Guru memberik an kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.

Waktu
40 menit

Mengumpulkan informasi
Peserta didik mengumpulkan informas i yang relevan untuk
menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk
mencari dan membaca artikel tentang pengertian atom,
pembentukan molekul dan ion, sifat zat dan hubungannya
dengan partikel penyusun strukturnya.
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi
pokok yaitu pengertian atom, pembentukan molekul dan ion,
s ifat z at dan hubunganny a dengan partikel penyusun
strukturnya.
• Aktivitas
• Mempraktikkan
• Mendiskusikan
Peserta didik diminta berdis kusi dalam kelompok untuk
membahas mengenai pengertian atom, pembentukan molekul
dan ion, sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun
strukturnya.
Saling tukar informasi tentang: pengertian atom, pembentukan
molekul dan ion, sifat zat dan hubungannya dengan partikel
penyusun strukturnya.
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
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cermat untuk mengembangkan s ikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi
dari guru terkait pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang s udah dik umpulkan dari has il
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada
lembar kerja.

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan
has il analisis sec ara lis an, tertulis , atau media untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang pengertian atom, pembentukan molekul dan ion, sifat
zat dan hubungannya dengan partikel penyusun strukturnya.
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan
secara individu untuk mengecek penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai
mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk
penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Waktu
20 menit

H. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh
informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan
sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
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Tabel Contoh kisi-kisi tes tertulis
Nama Sekolah
: .......................
Kelas/Semester
: IX/Semester 2
Tahun pelajaran
: 2018/2019
Mata pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam

No
1

2
3

Kompetensi Dasar
Menghubungkan
konsep partikel
materi (atom, ion,
molekul), struktur zat
sederhana dengan
sifat bahan yang
digunakan dalam
kehidupan seharihari, serta dampak
penggunaannya
terhadap kesehatan
manusia.
3.9...
3.8

Materi
Nomor
massa
dan
nomor
atom

Indikator Soal
Menjelaskan
perbedaan antara
nomor massa dan
nomor atom

Bentuk Soal
Uraian

Jumlah Soal
1

Contoh butir soal
Jelaskan perbedaan antara nomor massa dan nomor atom!
Tabel Contoh pedoman pensekoran soal uraian

No. soal
1

Kunci Jawaban
Nomor atom: Jumlah proton dalam suatu atom disebut nomor atom yang
diberikan lambang Z. Atom bersifat netral maka jumlah proton sama dengan
jumlah elektronnya. Jadi nomor atom juga menunjukan jumlah elektron.
b. Nomor massa: Massa atom ditentukan oleh massa inti atom yaitu proton
dan neutron. Jumlah dari massa proton dan neutron disebut nomor massa
yang besarnya hampir sama dengan massa atom.
Skor maksimum
2
..................................................................................................
Skor maksimum
3
..................................................................................................
Skor maksimum
Total Skor Maksimum
Nilai =

a.

Skor
3

3

Total skor penilaian
× 100
Total skor maksimum

2) Tes lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan, dan
dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat
maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
Tabel Contoh pengisian hasil penilaian tugas

Keterbacaan

Lina

Tampilan

1

Kesimpulan

Nama

Pelaksanaan

No.

Pendahuluan

Skor

5

3

2

2

3

Jumlah skor

Nilai

15

75

Keterangan:
Skor maksimal = banyaknya kreteria × skor tertinggi setiap kreteria.
Pada soal di atas, skor maksimal = 5 × 5 = 25.
Nilai tugas =

Jumlah skor perolehan
× 100
Total skor maksimal

Pada contoh di atas nilai tugas Lina =

15
× 100 = 75
20
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3) Penugasan
Tabel Contoh kisi-kisi tugas

No
1

Kompetensi Dasar

Materi

4.8 Menyajikan hasil penyelidikan
tentang sifat dan pemanfaatan
bahan dalam kehidupan seharihari.

Ion dalam
larutan

Indikator
Menguji ion dalam larutan

Teknik
Penilaian
Penugasan

Contoh tugas:
Menentukan cara pengujian ion dalam larutan!
Tabel Contoh pedoman penskoran tugas

No

Aspek yang dinilai

Skor

1

Menjelaskan secara rinci cara menguji ion dalam larutan

0-2

2

Menjawab secara tepat pertanyaan yang disediakan

0-3

3

Ketepatan dalam melakukan praktik

0-3

4

Kerjasama dalam kelompok

0-2

Skor maksimum

10

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk
2. Remedial
Siswa yang belum mencapai KKM diberikan remedial berupa mempelajari kembali materi yang belum dimengerti
dengan bimbingan guru. Remedial dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk tambahan materi pada bab y ang
belum dimengerti, dengan bantuan teman yang sudah paham dengan materi tersebut dan dilakukan diskusi kelompok
antar teman. Remedial diberikan kepada Peserta Didik untuk mendukung semangat belajar dan dapat menunjang
pemahaman Peserta Didik dalam bab yang belum dimengerti.
Remedial pada bab ini dapat berupa tugas yang diberikan Peserta Didik mengenai materi yang belum tuntas. Tugas
tersebut berupa portofolio maupun tugas tertulis yang diberikan waktu beberapa hari sesuai kebijakan guru dan
dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pengayaan
Pengayaan diberikan kepada Peserta Didik yang sudah mencapai KKM untuk lebih mendalami materi secara rinci dan
dapat dikembangkan sendiri. Pada Bab ini guru dapat memberikan pengayaan kepada Peserta Didik dalam bentuk
belajar mandiri. Peserta Didik diminta untuk mencari informasi sendiri dari internet, buku, majalah, jurnal atau yang
lainnya untuk mengembangkan materi yang sudah dipelajari.
LAMPIRAN
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan
: SMP/MTs
Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: IX/Dua
Materi Pengamatan
: Partikel penyusun benda dan makhluk hidup
Indikator :
1. Toleran
2. Kerjasama
3. Aktif
Rubrik:
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda () pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kelompok secara terus menerus dan konsisten.
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Indikator sikap aktif dalam pembelajaran.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk selalu aktif dan konsisten.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Materi Pokok

: IPA
: IX/Dua
: Ion dan molekul

OBSERVASI
No.

Nama
Siswa

Religius

Jujur

Gemar
Membaca

Kerja
Keras

Disiplin

Cinta
Tanah
Air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan Pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok
Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran
:
Kelas
:

SMP/MTs
IPA
IX

Rubrik Penilaian

No.

Kriteria

1.

Kesesuaian dengan konsep Partikel penyusun benda
dan makhluk hidup
Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran
Kreativitas
Ketepatan waktu pengumpulan tugas
Kerapihan hasil
Nilai estetika

2.
3.
4.
5.
6.

4

Kelompok
3

2

1

Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1 = kurang baik.
Nilai perolehan =

Jumlah Skor
20
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PENILAIAN KINERJA PRESTASI
Studi Kasus
Mata Pelajaran
Materi
Alokasi waktu
Nama siswa
Kelas

: IPA
: Ion dan molekul
: 2 x 40 menit
: ...................
: ...................

No.

Aspek yang dinilai

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

6.

Penampilan

1

Penilaian
2

3

................., ...............................
Mengetahui
Kepala SMP/MTs

Guru Mata Pelajaran

_______________________
NIP.

_______________________
NIP.

Catatan Kepala Sekolah:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 3 PARTIKEL PENYUSUN BENDA DAN MAKHLUK HIDUP
EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. b. melepaskan elektron
Pembahasan: Kation akan terbentuk jik a atom
melepaskan elektron maka akan berubah menjadi
kation.
2. d. 13
Pembahasan: Mg sebanyak 3, P sebanyak 2, dan O
sebanyak 8, jadi jumlah atom ada 13.
3. d. timbal (Pb) dan timbal dioksida (PbO2)
Pembahasan: Aki tersusun dari beberapa sel, setiap
sel tersusun dari lempeng timbal (Pb) sebagai kutub
negatif (anoda) dan timbale dioksida (PbO2) sebagai
kutub positif (katoda).
4. a. mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom
Pembahasan: Kelemahan teori atom Rutherford yaitu
tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh
ke dalam inti atom.
5. a. 2
Pembahasan: He memiliki nomor atom 2, jadi electron
valensinya sudah pasti 2.
6. c. 3
Pembahasan: (H 2SO 4) berarti jumlah atom hidrogen
adalah 2.
7. a. karbohidrat
Pembahasan: Molekul yang terdapat dalam oralit
antara lain Natrium Klorida, Kalium Klorida, Glukosa
dan Natrium Bikarbonat atau Natrium Sitrat.
8. a. proton
Pembahasan: Nomor atom menyatakan jumlah proton
dalam atom. Untuk atom netral, jumlah proton = jumlah
elektron (nomor atom juga menyatakan jumlah
elektron).
9. a. Dalton
Pembahasan: Teorinya dikenal dengan teori atom
Dalton, yang menyatakan bahwa:
1. Materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang
disebut atom,
2. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat
kecil,
3. Atom tidak dapat dipecah lagi menjadi partikel yang
lebih kecil.
4. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
10. c. Cl–
Pembahasan: Anion adalah ion yang bermuatan
negatif, sehingga yang termasuk ke dalam anion adalah
Cl–.
11. c. isobar
Pembahasan:
- Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom
sama tetapi nomor massa berbeda.
- Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor
massa sama tetapi nomor atom berbeda.
- Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama.
12. b. atom terdiri dari materi bermuatan positif
Pembahasan:
Teori atom Dalton
a) Setiap materi terdiri atas partikel yang disebut atom.
b) Unsur adalah materi yang terdiri atas sejenis atom.
c ) Atom suatu unsur adalah identik tetapi berbeda
dengan atom unsur lain (mempunyai massa yang
berbeda).

d) Senyawa adalah materi yang terdiri atas 2 atau
lebih jenis atom dengan perbandingan tertentu.
e) Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan
tidak dapat diubah menjadi atom lain melalui reaksi
kimia biasa. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang
(reorganisasi) atom-atom yang terlibat dalam reaksi
tersebut.
13. b. karbon
Pembahasan: Baterai tersusun dari zink (Zn) yang
berfungsi sebagai kutub negatif, dan karbon yang
berfungsi sebagai kutub positif.
14. a. unsur
Pembahasan: Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat
lagi diuraika menjadi zat lain. Senyawa adalah gabungan
dari beberapa unsur.
15. b. S2Pembahasan: Dalam reaksi ionisasi ion sulful berperan
sebagai ion negatif (anion).
16. d. polyuretan
Pembahasan: Molekul besar yang menyusun plastik
adalah polimer, misalnya polietilena, polipropilen dan
polivinil klorida (PVC).
17. b. 8
Pembahasan: Jumlah netron = nomor massa – nomor
atom = 14 – 6 = 8.
18. c. 18,5
Pembahasan: Nomor atom = jumlah elektron = 2+8+7
= 17. Jumlah neutron = 35,5-17=18,5.
19. b. H+ dan SO42Pembahasan: Dalam aki terdapat larutan asam sulfat
(H2SO4), yang apabila terurai akan menjadi ion . H+ dan
SO42- yang akan bereaksi dengan elektroda sehingga
menghasilkan listrik.
20. c. 1, 3, dan 4
Pembahasan: Beberapa contoh sifat fisika adalah
mudah meledak, mudah terbakar, membusuk dan
asam, berkarat, beracun, memiliki pH.
B. Isian
1. elektron valensi
2. Dalton
3. Molekul poliatomik
4. ion negatif
5. molekul
6. kation dan anion
7. anion
8. molekul senyawa
9. polimer
10. isoton
C. Uraian
1. a. Nomor atom: Jumlah proton dalam suatu atom
disebut nomor atom yang diberikan lambang Z.
Atom bersifat netral maka jumlah proton sama
dengan jumlah elektronnya. Jadi nomor atom juga
menunjukan jumlah elektron.
b. Nomor massa: Massa atom ditentukan oleh massa
inti atom yaitu proton dan neutron. Jumlah dari
massa proton dan neutron disebut nomor massa
yang besarnya hampir sama dengan massa atom.
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2. Pada perkembangan selanjutnya, ditemukan beberapa
fakta yang tidak dapat dijelaskan oleh teori atom Dalton,
antara lain:
1. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi.
2. Tidak dapat menjelaskan daya gabung atom-atom.
Misalnya, mengapa satu atom oksigen dapat
bergabung dengan dua atom hidrogen membentuk
air.
3. Pada minuman isotonik mengandung ion positif Na+ ,
K+, Ca2+, Mg2+ dan ion negatif Cl-, sitrat3-, laktat-.
4. Senyawa ion memiliki titik leleh yang tinggi, karena
senyawa ion memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga
untuk memutuskan ikatannya diperlukan energi yang
tinggi.
5. Molekul unsur merupakan gabungan dari atom-atom
yang sejenis sedangkan Molekul senyawa merupakan
gabungan dari atom-atom yang berbeda.
Portofolio
Kebijakan guru
Perbaikan
1. Menurut Democritus, pembagian materi bersifat
diskontinyu (jika suatu materi dibagi dan terus dibagi maka
akhirnya diperoleh partikel terkecil yang sudah tidak dapat
dibagi lagi yang disebut Atom)
2. Bahan yang menggunakan bahan plastik adalah toples
makanan, bungkus permen, peralatan laboratorium, mainan
anak-anak, karpet, pipa air
3. Ion poliatom adalah ion yang terdiri dari dua atom atau
lebih. Contoh: NH4+, PO43-, SO42-, NO3-.
4. Orbital (kulit atom) adalah lintasan yang dilalui oleh elektron
ketika mengelilingi inti atom
5. Pemanasan, adanya medan magnet dan medan listrik
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6. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa sinar katoda dapat
dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Hal itu
membuktikan bahwa elektron bermuatan negatif karena
dapat dibelokkan ke arah kutup positif oleh medan listrik
7. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi
8. Atom adalah partikel terkecil dari sebuah unsur yang tidak
dapat dibagi dengan reaksi kimia biasa
Molekul adalah bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu
senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat
kimia dan fisika y ang unik . Ion adalah atom yang
melepaskan atau menangkap elektron sehingga bermuatan
listrik (tidak netral).
9. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari ion
positif dan ion negatif
10. Baterai memiliki lapisan zink (Zn) yang berfungsi sebagai
anoda atau kutub negatif, dimana lapisan ini dilapisi oleh
selubung baja. Selain itu ada juga karbon ini berfungsi
sebagai katoda atau kutub positif. Ruang antara batang
karbon dan lapisan zink diisi pasta amonium klorida (NH4Cl)
dan zink klorida (ZnCl2)
Pengayaan
1. alat uji elektrolit
2. nuklida
3. timbal
4. Z
5. PVC
6. asam sulfat
7. inti atom
8. atom
9. terendah
10. dualisme
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
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LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER
A. Pilihan Ganda
1. c. 3) dan 5)
Pembahasan:
1. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, dan nikel.
2. Paramagnetik adalah bahan yang mengalami tarikan
lemah dari magnet dan tidak dapat dimagnetkan,
contohnya alumunium dan platina.
3. Diamagnetik adalah bahan yang mengalami tolakan
lemah dari magnet dan tidak dapat dimagnetkan,
contohnya timah, seng, bismuth, dan semua bahan
nonmagnet.
Sehingga bahan yang termasuk paramagnetik adalah
alumunium dan platina.
2. d. 0,90 N
Pembahasan:
D1: l = 10 cm = 0,1 m
i = 45 A
B = 0,2 T
D2: F =....?
D3: F = B . I . 
F = 0,2 x 45 x 0,1
F = 0,90 N
3. b. medan magnet
Pembahasan: Dalam pembahasan tentang magnet, ada
beberapa istilah yang umum digunakan. Istilah tersebut
antara lain gaya magnet, kutub magnet, garis-garis gaya,
medan magnet, induksi magnet, dan sebagainya. istilah
yang digunakan untuk menyatakan ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet adalah
medan magnet.
4. c. garis gaya magnet selalu dari kutub selatan ke utara
Pembahasan:
Berdasarkan pengamatan garis-garis gaya magnet
diperoleh hasil sebagai berikut:
1) Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari utara dan
masuk ke selatan
2) Garis-garis gaya magnet tidak pernah berpotongan
3) Garis-garis gaya rapat menunjukkan gaya magnet
besar.
5. d. tarik-menarik
Pembahasan:
Magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub
selatan. Jika dua kutub magnet didekatkan, maka akan
terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Jika kutub
yang didekatkan sejenis (utara dengan utara atau selatan
dengan selatan), maka terjadi tolak-menolak. Jika kutub
yang didekatkan berbeda jenis (utara dengan selatan),
maka terjadi tarik-menarik.
6. d. massa jenis kawat
Pembahasan:
Gaya Lorentz adalah gaya magnetik yang dialami oleh
penghantar berarus dan disebabkan oleh medan magnet.
Besar gaya Lorentz dipengaruhi oleh tiga besaran, yaitu:
1) Kuat arus listrik : semakin besar arus listrik semakin
besar gaya Lorentz.
2) Panjang Penghantar : semakin panjang semakin besar
gaya Lorentz.
3) Kuat medan magnet : semakin kuat semakin besar
gaya Lorentz.

7. a. alumunium dan seng
Pembahasan:
1. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, dan nikel.
2. Paramagnetik adalah bahan yang mengalami tarikan
lemah dari magnet dan tidak dapat dimagnetkan,
contohnya alumunium dan platina.
3. Diamagnetik adalah bahan yang mengalami tolakan
lemah dari magnet dan tidak dapat dimagnetkan,
contohnya timah, seng, bismuth, dan semua bahan
nonmagnet.
Sehingga bahan yang termasuk paramagnetik adalah
alumunium dan platina.
8. b. interuptor
Pembahasan:
Bel listrik merupakan salah satu aplikasi dari elektromagnet.
Bel listrik terdiri dari beberapa bagian seperti tombol tekan,
baterai, elektromagnet, bilah pegas, kontak atau interuptor,
pemukul, dan bel. Bagian yang berfungsi memutuskan dan
menghubungkan arus listrik dari baterai ke elektromagnet
adalah kontak atau interuptor.
9. b. mengurangi jumlah lilitan kumparan
Pembahasan:
Berikut beberapa c ara yang dapat dilak ukan untuk
memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh suatu
kumparan:
1) Menyisipi kumparan dengan inti bersifat magnetik
2) Memperbanyak jumlah lilitan kumparan
3) Menggunakan inti yang lebih panjang
4) Memperbesar kuat arus yang melalui kumparan
10. c. I dan IV
Pembahasan:
Arah medan gaya magnet pada kawat lurus berarus dapat
ditentukan dengan menggunakan aturan putaran tangan
kanan. Pada aturan ini, genggam kawat lurus dengan
tangan kanan sedemikian sehingga jempol menunjuk ke
arah arus listrik sedangkan arah putaran keempat jari
lainnya menunjukkan arah putaran garis gaya magnet.
Dengan demikian, yang pelu diperhatikan adalah arah
jempol dan arah genggaman. Jempol menunjukkan arah
arus, genggaman menunjukkan garis magnet. Dari
keempat gambar di atas, gambar yang menunjukkan arah
medan gaya magnet di sekitar kawat berarus dengan benar
adalah I dan IV.
11. a. masuk bidang kertas
Pembahasan:
Gunakan kaidah tangan kanan

12. a. setrika listrik
Pembahasan:
Alat yang menggunakan cara kerja elektromagnetik adalah
relai, telepon, dan bel listrik.
13. d. (1) dan (4)
Pembahasan:
Dari gambar tersebut yang arah gayanya tepat adalah
nomor 1 dan 4. Nomor 1 kutub selatan bertemu dengan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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kutub selatan arahnya tolak menolak, sedangkan nomor 4
kutub selatan bertemu kutub utara arahnya tarik menarik.
b. hanya memiliki kutub utara
Pembahasan:
Sebuah magnet batang jika dipotong menjadi dua bagian
maka masing-masing potongan akan memiliki kutub utara
dan selatan dan masih bersifat magnet.
c. transformator
Pembahasan:
Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah
tegangan arus bolak-balik menjadi lebih tinggi atau lebih
rendah.
c. pembuatan asam sitrat
Pembahasan:
Pembuatan asam sitrat merupak an produk dari
bioteknologi modern, dengan bantuan fermentor berupa
Aspergillus niger, yang digunakan untuk peny edap/
penambah cita rasa makanan.
b. pembawa gen asing ke dalam sel bakteri
Pembahasan:
Plasmid merupakan untaian molekul DNA yang terdapat
pada sitoplasma bakteri, yang mempunyai kemampuan
untuk membawa gen-gen asing dalam rekayasa genetik.
Misalnya, gen asing tersebut adalah DNA insulin untuk
diperbanyak diri.
d. 4 – 2 – 1 – 3
Pembahasan:
Kegiatan yang berhubungan dengan tahapan kultur jaringan
secara berurutan:
1. Penumbuhan jaringan di medium
2. Pembentukkan kalus sel
3. Perbanyakkan planlet
4. Aklimatisasi tanaman baru
d. Bacilus thuringiensis
Pembahasan:
Bioteknologi untuk mentransfer gen antihama pada tanaman
tembakau dapat memanfaatkan aktivitas mikroorganisme
Bacillus thuringiensis. Bakteri ini memiliki gen kristal yang
akan teraktifkan di lambung larva hama sehingga membentuk
kristal yang akan mengoyak usus larva.
d. dihasilkan dari likenes
Pembahasan:
Pernyataan yang berhubungan dengan produks antibiotik:
1. Ditemukan oleh Alexander Fleming
2. Bisa diperoleh dari bakteri dan jamur
3. Untuk penyembuhan infeksi kuman
4. Dapat dihasilkan melalui rekayasa genetik.
a. mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida
Pembahasan:
Bahan dasar pembuatan roti adalah tepung terigu yang
ditaburi mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae agar
dapat mengembang. Perubahan yang dilakukan
mikroorganisme tersebut terhadap bahan dasar pembuatan
roti adalah mengubah glukosa menjadi alk ohol dan
karbondioksida.
d. menghasilkan tanaman yang lebih banyak, waktu
singkat, sama dengan induk
Pembahasan:
1) Kultur jaringan merupak an c ara cepat untuk
memperbanyak tanaman dibandingkan dengan cara
konvensional.
2) Bibit tanaman yang lebih bermutu.
3) Sifat sama dengan induknya.
4) Cara untuk mengembangbiakkannya yang mudah serta
ekonomis.
5) Untuk memperoleh bibit baru, tidak tergantung musim
pada saat itu.
6) Dapat menghasilkan tanaman yang terbebas dari
segala macam penyakit.

7) Bibit tanaman yang dapat tumbuh lebih cepat
dibandingkan ditanam di tanah.
8) Waktu dan tempat yang dapat dihemat.
9) Memperoleh bibit baru dalam jumlah yang besar.
23. b. memiliki sifat sama dengan insulin manusia
Pembahasan:
Hormon insulin yang diproduksi hasil rekaysa genetik
adalah memiliki sifat sama dengan insulin manusia.
24. d. rekayasa genetik
Pembahasan:
Rekayasa genetik adalah teknik pemindahan ruas DNA dari
suatu mikroorganisme ke mikroorganisme lain sehingga
mikroorgansime baru memilik sifat kemampuan baru.
25. a. nata de coco
Pembahasan:
Pada pembuatan nata de coco dibutuhkan bakteri
Acetobacter xylinum.
26. d. penguraian susu menjadi lemak berprotein
Pembahasan:
Yogurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri
Lac tobacillus bulgaricus, proses yang terjadi pada
fermentasinya adalah penguraian susu menjadi lemak
berprotein.
27. b. hidrogen dan oksigen
Pembahasan:
air (H2O) terbentuk dari hidrogen (H2) dan (O2).
28. a. positif
Pembahasan:
Inti atom bermuatan + karena semua proton terkumpul
dalam inti atom.
29. a. Bohr
Pembahasan:
Elektron bergerak dalam lintasan dan tingkat energi tertentu
adalah model atom yang dikemukakan oleh Bohr.
30. b. Thomson
Pembahasan:
Teori atom Rutherford berhasil memperbaiki kelemahan
dari teori atom Thomson.
31. d. 11
Pembahasan:
jumlah elektron dapat dihitung dengan menjumlahkan
konfigurasi = 2 + 8 + 1 = 11.
32. b. negatif
Pembahasan:
Elektron bermuatan negatif dan berada pada kulit atom.
33. d. 8
Pembahasan:
Atom Al3+ menjadi Al berarti menangkap 3 elektron, sehingga
jumlah electron = 5 + 3 = 8.
34. a. H 2O
Pembahasan:
Senyawa-senyawa yang tersusun atas ion adalah KNO3,
NaCl, CaCO3.
35. b. 4
Pembahasan:
Konfigurasi elektron dari karbon (6C) adalah 2 4, jadi elektron
terluarnya adalah 4. Anion adalah ion yang bermuatan negatif.
B. Uraian
1. Sifat-sifat magnetik yaitu jika dua buah kutub magnetik
yang sama didekatkan maka akan terjadi tolak menolak,
jika dua buah kutub magnetik yang tidak sama didekatkan
maka akan saling tarik-menarik.
2. Caranya besi digosok dengan salah satu ujung magnet
tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer
yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan
mengarah ke suatu arah. Pada ujung terakhir besi yang
digosok, akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan
kutub ujung magnet penggosoknya.
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3. Besarnya gaya Lorentz ditentukan oleh kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Apabila arah arus listrik
tegak lurus dengan medan magnet, besar gaya Lorentz
tergantung pada panjang kawat, kuat arus listrik, dan kuat
medan magnet. Gaya Lorentz yang ditimbulkan makin
besar, jika panjang magnet, kuat arus listrik, dan kuat medan
magnet makin besar.
4.

5. Beberapa manfaat teknik kultur jaringan adalah sebagai
berikut.
1) Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar
dalam waktu singkat dengan sifat dan kualitas sama
dengan induknya.
2) Mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan
penyakit.
3) Menciptakan varietas baru, yaitu dengan cara
menggabungkan plasma dari sel-sel yang berbeda
dalam satu spesies lalu menumbuhkannya melalui
kultur jaringan.
4) Melestarikan jenis tanaman yang hampir punah.
5) Mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman.

6. a. Tanaman tertentu yang tahan terhadap herbisida,
ketika tanaman transgenik ini ditanam di lahan alami
maka serbuk sari dapat membawa gen tanaman
transgenik dan menyerbuki tanaman alami sehingga
tanaman alami akan terk ontaminasi tanaman
transgenik.
b. Penemuan organisme transgenik menimbulk an
kecenderungan masyarakat untuk membudidayakan
organisme yang seragam, akibatnya organisme lokal
semakin tersingkir dan langka di lingkungan. Kondisi
seperti itu dapat menimbulkan hilangnya plasma nutfah
alami.
7. Senyawa ion memilki titik didih tinggi karena senyawa ion
mempunyai ikatan yang sangat kuat sehingga untuk
memutuskannya membutuhkan energi yang tinggi.
8. Atom merupakan bola bermuatan positif dan pada tempattempat itu tersebar electron, bentuknya seperti roti kismis,
jumlah muatan positif dengan muatan negatif adalah sama,
sehingga atom bersifat netral.
9. Molekul senyawa merupakan gabungan dari atom-atom
yang berbeda.
10. Aki dapat menghantarkan listrik karena di dalam aki
terdapat larutan asam sulfat (H2SO4), yang apabila terurai
akan menjadi ion H+ dan SO42- yang akan bereaksi dengan
elektroda sehingga menghasilkan listrik.
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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 TANAH DAN KEBERLANGSUNGAN KEHIDUPAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Judul bab
Alokasi Waktu

: ..........
: IPA
: IX/Genap
: Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan
: 5 jam pelajaran/minggu

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan
(4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan
Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan
kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Kompetensi Dasar
3.9 Menghubungkan sifat fisika dan
kimia tanah, organisme yang hidup
dalam tanah, dengan pentingnya
tanah
untuk
keberlanjutan
kehidupan.
4.9 Menyajikan hasil penyelidikan
tentang sifat-s ifat tanah dan
pentingnya tanah bagi kehidupan.
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4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Materi
Tanah dan Kehidupan
1. Sifat fisika dan kimia
tanah
2. Peranan tanah untuk
keberlanjutan kehidupan
3. Peranan organisme dalam
tanah
4. Proses pembentukan tanah
5. Komponen penyusun
tanah

Pokok Pembelajaran
1. Mengamati berbagai tekstur, lapisan-lapisan
serta komponen-komponen tanah yang ada di
lingkungan sekitar.
2. Melakukan percobaan tentang peranan tanah
bagi kehidupan serta mengidentifikasi peran
organisme yang ada di permukaan dan dalam
tanah.
3. Mengumpulkan informasi mengenai pros es
pembentuk an tanah s erta mengidentifik as i
k omponen penyus un tanah dan tingkat
kesuburan tanah melalui percobaan.
4. Membuat laporan hasil penyelidikan tentang
sifat-sifat dan pentingnya tanah bagi kehidupan
dan mendiskusikannya dengan teman.

Perangkat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 4 TANAH DAN KEBERLANGSUNGAN KEHIDUPAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: .................
: IPA
: IX/Genap
: 2 X Pertemuan

A. Tujuan Pembelajaran
Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat:
1. Menjelaskan peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan.
2. Menjelaskan proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah.
3. Menjelaskan upaya menjaga kelestarian tanah.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menghubungkan s ifat fisika dan kimia tanah,
organisme yang hidup dalam tanah, dengan
pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan.

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Menjelaskan
Menjelaskan
Menjelaskan
Menjelaskan
Menjelaskan

peran tanah bagi kehidupan.
peran organisme tanah.
proses pembentukan tanah.
komponen penyusun tanah.
upaya menjaga kelestarian tanah.

4.9 Menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat
tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan.

4.9.1 Melakukan identifikasi komponen penyusun tanah.

C. Materi Pembelajaran
1. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan.
2. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah.
3. Upaya menjaga kelestarian tanah.
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Scientific Learning
2. Metode Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
E. Media Belajar
1. Media LCD projector
2. Laptop
3. Bahan Tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pujiastuti, Lisa. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2. Surakarta:
PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
a. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
b. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
c. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
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Waktu
20 menit
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Motivasi
a. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
b. Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai,
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang menjelaskan peran tanah dan
organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, proses pembentukan tanah dan komponen
penyusun tanah, upaya menjaga kelestarian tanah.
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
d. Mengajukan pertanyaan.
Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi peserta didik
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran

•

•

•

•

•

Membimbing penyelidikan
individu dan kelompok
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Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian pada topik menjelaskan peran tanah dan
organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, proses
pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, upaya
menjaga kelestarian tanah.
Membaca
(dilakuk an di rumah sebelum k egiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan bukubuku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan menjelaskan peran tanah dan organisme tanah bagi
keberlangsungan kehidupan, proses pembentukan tanah dan
komponen penyusun tanah, upaya menjaga kelestarian tanah.
Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan menjelaskan
peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan
k ehidupan, pros es pembentuk an tanah dan komponen
penyusun tanah, upaya menjaga kelestarian tanah.
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai menjelaskan peran tanah
dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, proses
pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, upaya
menjaga kelestarian tanah.
Menanya
Guru memberik an kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.

Waktu
40 menit

Mengumpulkan informasi
Peserta didik mengumpulkan informas i yang relevan untuk
menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk
mencari dan membaca artikel tentang menjelaskan peran tanah
dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, proses
pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, upaya
menjaga kelestarian tanah.
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi
pokok yaitu menjelaskan peran tanah dan organisme tanah
bagi keberlangsungan kehidupan, proses pembentukan tanah
dan komponen penyusun tanah, upaya menjaga kelestarian
tanah.
• Aktivitas
• Mempraktikkan
• Mendiskusikan
Peserta didik diminta berdis kusi dalam kelompok untuk
membahas mengenai menjelaskan peran tanah dan organisme
tanah bagi keberlangsungan kehidupan, proses pembentukan
tanah dan k omponen peny us un tanah, upaya menjaga
kelestarian tanah.
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Saling tukar informasi tentang: menjelaskan peran tanah dan
organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, proses
pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, upaya
menjaga kelestarian tanah.
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan s ikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi
dari guru terkait pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang s udah dik umpulkan dari has il
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada
lembar kerja.

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan
has il analisis sec ara lis an, tertulis , atau media untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang menjelaskan peran tanah dan organisme tanah bagi
keberlangsungan kehidupan, proses pembentukan tanah dan
komponen penyusun tanah, upaya menjaga kelestarian tanah.
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan
secara individu untuk mengecek penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai
mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk
penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
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Waktu
20 menit
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H. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh
informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan
sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Nama Sekolah
Kelas/Semester
Tahun pelajaran
Mata pelajaran

No
1

:
:
:
:

Tabel Contoh kisi-kisi tes tertulis
.......................
IX/Semester 2
2018/2019
Ilmu Pengetahuan Alam

Kompetensi Dasar
3.9 Menghubungkan sifat
fisika dan kimia tanah,
organisme yang hidup
dalam tanah, dengan
pentingnya tanah untuk
keberlanjutan kehidupan.
3.10...

2
3

Materi
Peran
tanah

Indikator Soal
Menyebutkan
peranan tanah bagi
makhluk hidup

Bentuk Soal
Uraian

Jumlah Soal
1

Contoh butir soal
Apakah peranan tanah bagi makhluk hidup?
Tabel Contoh pedoman pensekoran soal uraian
Kunci Jawaban

No. soal
1

a. Tempat hidup makhluk hidup.
b. Menyediakan nutrisi bagi tumbuhan.
c. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia.
d. Penyedia dan penyaring air.
Skor maksimum
..................................................................................................

2

Skor
1
1
1
1
4

Skor maksimum
3

..................................................................................................
Skor maksimum

Total Skor Maksimum
Nilai =

Total skor penilaian
× 100
Total skor maksimum

2) Tes lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan, dan
dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat
maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
Tabel Contoh pengisian hasil penilaian tugas

Keterbacaan

Lina

Tampilan

1

Kesimpulan

Nama

Pelaksanaan

No.

Pendahuluan

Skor

5

3

2

2

3

Jumlah skor

Nilai

15

75

Keterangan:
Skor maksimal = banyaknya kreteria × skor tertinggi setiap kreteria.
Pada soal di atas, skor maksimal = 5 × 5 = 25.
Nilai tugas =

Jumlah skor perolehan
× 100
Total skor maksimal

Pada contoh di atas nilai tugas Lina =
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15
× 100 = 75
20
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3) Penugasan
Tabel Contoh kisi-kisi tugas

No
1

Kompetensi Dasar
4.9 Menyajikan hasil penyelidikan
tentang sifat-sifat tanah dan
pentingnya tanah bagi
kehidupan.

Materi
Penyusun
tanah

Indikator
Melakukan identifikasi
komponen penyusun
tanah

Contoh tugas:
Indentifikasilah komponen penyusun tanah!
Tabel Contoh pedoman penskoran tugas
No
Aspek yang dinilai

Teknik
Penilaian
Penugasan

Skor

1

Menjelaskan secara rinci cara mengidentifikasi komponen penyusun tanah

0-2

2

Menjawab secara tepat pertanyaan yang disediakan

0-3

3

Ketepatan dalam melakukan praktik

0-3

4

Kerjasama dalam kelompok

0-2

Skor maksimum

10

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk
2. Remedial
Siswa yang belum mencapai KKM diberikan remedial berupa mempelajari kembali materi yang belum dimengerti
dengan bimbingan guru. Remedial dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk tambahan materi pada bab y ang
belum dimengerti, dengan bantuan teman yang sudah paham dengan materi tersebut dan dilakukan diskusi kelompok
antar teman. Remedial diberikan kepada Peserta Didik untuk mendukung semangat belajar dan dapat menunjang
pemahaman Peserta Didik dalam bab yang belum dimengerti.
Remedial pada bab ini dapat berupa tugas yang diberikan Peserta Didik mengenai materi yang belum tuntas. Tugas
tersebut berupa portofolio maupun tugas tertulis yang diberikan waktu beberapa hari sesuai kebijakan guru dan
dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pengayaan
Pengayaan diberikan kepada Peserta Didik yang sudah mencapai KKM untuk lebih mendalami materi secara rinci dan
dapat dikembangkan sendiri. Pada Bab ini guru dapat memberikan pengayaan kepada Peserta Didik dalam bentuk
belajar mandiri. Peserta Didik diminta untuk mencari informasi sendiri dari internet, buku, majalah, jurnal atau yang
lainnya untuk mengembangkan materi yang sudah dipelajari.
LAMPIRAN
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan
: SMP/MTs
Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: IX/Dua
Materi Pengamatan
: Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan
Indikator :
1. Toleran
2. Kerjasama
3. Aktif
Rubrik:
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda () pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kelompok secara terus menerus dan konsisten.
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Indikator sikap aktif dalam pembelajaran.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk selalu aktif dan konsisten.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Materi Pokok

: IPA
: IX/Dua
: Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan

OBSERVASI
No.

Nama
Siswa

Religius

Jujur

Gemar
Membaca

Disiplin

Kerja
Keras

Cinta
Tanah
Air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan Pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang

LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok
Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran
:
Kelas
:

SMP/MTs
IPA
IX

Rubrik Penilaian

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria

4

Kelompok
3
2

1

Kesesuaian dengan konsep tanah dan keberlangsungan kehidupan
Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran
Kreativitas
Ketepatan waktu pengumpulan tugas
Kerapihan hasil
Nilai estetika

Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1 = kurang baik.
Nilai perolehan =
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Jumlah Skor
20
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PENILAIAN KINERJA PRESTASI
Studi Kasus
Mata Pelajaran
Materi
Alokasi waktu
Nama siswa
Kelas

: IPA
: Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan
: 2 x 40 menit
: ...................
: ...................

No.

Aspek yang dinilai

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

6.

Penampilan

1

Penilaian
2

3

................., ...............................
Mengetahui
Kepala SMP/MTs

Guru Mata Pelajaran

_______________________
NIP.

_______________________
NIP.

Catatan Kepala Sekolah:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 4 TANAH DAN KEBERLANGSUNGAN KEHIDUPAN
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a. kapur
2. d. pelapukan memerlukan waktu yang sangat singkat
3. d. tanah humus
4. d. humus
5. d. tanah liat
6. d. pelapukan kimiawi
7. a. pasir
8. b. debu
9. d. andosol
10. c. lapisan bawah
11. c. tanah gambut
12. a. top soil
13. c. hilangnya keanekaragaman
14. d. penghijauan
15. c. vulkanik
16. b. merah
17. b. vegetasi
18. a. mikoriza
19. d. lokasi B dan D
20. c. tekstur tanah
B. Uraian
1. Peran tanah bagi makhluk hidup:
a. Tempat Hidup makhluk hidup
b. Menyediakan nutrisi bagi tumbuhan
c. Penunjang Kesehatan dan Penyedia Keperluan
Manusia
d. Penyedia dan Penyaring Air
2. Warna tanah tergantung pada jenis batuan yang
mengalami pelapukan di tempat itu.
3. Semakin banyak mengandung humus tanah akan
berwarna semakin gelap (hitam).
Semaiki sedikit mengandung humus warna tanah
semakin terang.
4. Lahan yang berupa tanah liat tidak cocok untuk lahan
pertanian k arena tanah liat sulit dilalui air dan
mengandung sedikit humus
5. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur
tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikelpartikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu
gumpalan. Partikel-partikel tanah direkatkan oleh suatu
perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh
organisme tanah. Lendir yang dihas ilkan oleh
organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan
membuat partikel tanah terk umpul membentuk
gumpalan-gumpalan tanah. Organisme tanah juga
mampu membuat pori-pori tanah yang dapat
menggemburkan tanah dan memungkinkan udara
masuk ke dalam tanah (aerasi tanah). Pori-pori tanah
dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme
tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu.
PERBAIKAN
1. Batuan, Udara, Humus, Air, Mineral
2. Sifat isika tanah yang dapat diamati dengan mudah untuk
menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah.
a. Warna hitam dan gelap : banyak mengandung humus
b. Warna tanah merah : banyak mineral besi
c. Warna tanah kuning coklat : banyak besi
d. Warna tanah pucat atau kekuning-kuningan: banyak
kuarsa.
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3. iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan
4. Pelapukan batuan, tipe batuan, topografi, waktu.
5. Partikel yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, liat, dan
debu.
PENGAYAAN
1. peran organisme tanah
a. Dekomposer
b. Pereaksi Kimia dalam Tanah
c. Pengurai Polutan dalam Tanah
d. Pencegah Penyakit Tanah
e. Pemberi Pengaruh pada Tekstur Tanah
2. Pada kondisi normal ketika tanah memiliki jumlah senyawa
organik dan ak tivitas organisme yang tinggi maka
organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang
masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta
ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan
dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk
dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah
memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu predator dan mangsa sehingga organisme yang mengganggu
tanah dapat terkendali.
3. Tumbuhan merambat dan lumut menempel di permukaan
batuan. Tumbuhan merambat akan menimbulkan lubanglubang pada batuan tempat akarnya melekat. Lubanglubang ini lama-kelamaan bertambah besar dan banyak.
Akhirnya, batuan tersebut akan hancur.
4. Beberapa bahan penyebab polusi (polutan) yang masuk
ke tanah yang melalui air atau secara langsung masuk ke
tanah dapat dinetralkan dan menjadi bahan yang tidak
membahayakan lingkungan. Hal ini karena di dalam tanah
terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi
menguraikan senyawa kompleks atau yang berbahaya
menjadi lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur tanah yaitu:
a. iklim
b. bahan induk
c. topografi
d. waktu
e. organisme
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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Judul bab
Alokasi Waktu

: ..........
: IPA
: IX/Genap
: Teknologi Ramah Lingkungan
: 5 jam pelajaran/minggu

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan
(4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan
Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),
santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan
kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis proses dan produk
tek nologi ramah lingkungan
untuk keberlanjutan kehidupan.
4.10 Menyajikan karya tentang proses
dan produk teknologi sederhana
yang ramah lingkungan.

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

Materi
Proses dan Produk Teknologi
Ramah Lingkungan
1. Teknologi ramah lingkungan
2. Aplikasi teknologi ramah
lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan
3. Tek nologi tidak ramah
lingkungan

Pokok Pembelajaran
1. Mengamati tayangan penggunaan biogas, sel
surya, mobil listrik, atau aplikasi teknologi ramah
lingkungan yang lain.
2. Mengumpulkan informasi mengenai berbagai
teknologi ramah lingkungan serta aplikasinya.
3. Menganalisis dampak teknologi tidak ramah
lingkungan terhadap lingkungan alam.
4. Menyajikan karya tentang proses dan produk
teknologi ramah lingkungan dan mendiskusikannya
dengan teman.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
BAB 5 TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: .................
: IPA
: IX/Genap
: 2 X Pertemuan

A. Tujuan Pembelajaran
Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pengertian dan prinsip ramah lingkungan.
2. Menjelaskan aplikasi teknologi ramah lingkungan.
3. Menjelaskan perilaku hemat energi dalam keseharian.
4. Menjelaskan teknologi tidak ramah lingkungan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.10 Menganalisis proses dan produk teknologi ramah
lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan.

3.10.1 Menjelaskan pengertian teknologi ramah lingkungan.
3.10.2 Menjelaskan prinsip teknologi ramah lingkungan.
3.10.3 Menjelaskan teknologi ramah lingkungan bidang energi.
3.10.4 Menjelaskan bidang transportasi.
3.10.5 Menjelaskan bidang lingkungan.
3.10.6 Menjelaskan bidang industri.
3.10.7 Menjelaskan teknologi tidak ramah lingkungan.

4.10 Menyajikan karya tentang proses dan produk
teknologi sederhana yang ramah lingkungan.

4.10.1 Membuat karya tentang proses dan produk teknologi
sederhana yang ramah lingkungan.

C. Materi Pembelajaran
1. Pengertian dan prinsip ramah lingkungan.
2. Aplikasi teknologi ramah lingkungan.
3. Perilaku hemat energi dalam keseharian.
4. Teknologi tidak ramah lingkungan.
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Scientific Learning
2. Metode Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)
E. Media Belajar
1. Media LCD projector
2. Laptop
3. Bahan Tayang
F. Sumber Belajar
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Pujiastuti, Lisa. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas IX Semester 2. Surakarta:
PT Pratama Mitra Aksara.
3. Modul bahan ajar.
4. Internet.
5. Sumber lain yang relevan.
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
a. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
b. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
c. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
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Waktu
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Motivasi
a. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
b. Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai,
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian dan prinsip ramah
lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi dalam keseharian,
teknologi tidak ramah lingkungan.
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
d. Mengajukan pertanyaan.
Kegiatan Inti
Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi peserta didik
kepada masalah

Kegiatan Pembelajaran

•

•

•

•

•

Membimbing penyelidikan
individu dan kelompok

Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian pada topik pengertian dan prins ip ramah
lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat
energi dalam keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
Membaca
(dilakuk an di rumah sebelum k egiatan pembelajaran
berlangsung), materi dari buku Ayo Belajar Cerdas dan bukubuku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan pengertian dan prinsip ramah lingkungan, aplikasi
teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi dalam
keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan pengertian dan
prinsip ramah lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan,
perilaku hemat energi dalam keseharian, teknologi tidak ramah
lingkungan.
Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai pengertian dan prinsip ramah
lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat
energi dalam keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
Menanya
Guru memberik an kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.

Waktu
40 menit

Mengumpulkan informasi
Peserta didik mengumpulkan informas i yang relevan untuk
menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:
• Mengamati objek/kejadian
• Membaca sumber lain selain buku teks
Mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk
mencari dan membaca artikel tentang pengertian dan prinsip
ramah lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku
hemat energi dalam k es eharian, tek nologi tidak ramah
lingkungan.
• Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi
pokok yaitu pengertian dan prinsip ramah lingkungan, aplikasi
teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi dalam
keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
• Aktivitas
• Mempraktikkan
• Mendiskusikan
Peserta didik diminta berdis kusi dalam kelompok untuk
membahas mengenai pengertian dan prinsip ramah lingkungan,
aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi
dalam keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
Saling tukar informasi tentang: pengertian dan prinsip ramah
lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat
energi dalam keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
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dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan
cermat untuk mengembangkan s ikap, teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi
dari guru terkait pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang s udah dik umpulkan dari has il
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada
lembar kerja.

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan
has il analisis sec ara lis an, tertulis , atau media untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang pengertian dan prinsip ramah lingkungan, aplikasi
teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi dalam
keseharian, teknologi tidak ramah lingkungan.
• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.
• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan
peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan
secara individu untuk mengecek penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran.

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai
mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk
penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Waktu
20 menit

H. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
a. Penilian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh
informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan
sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
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Nama Sekolah
Kelas/Semester
Tahun pelajaran
Mata pelajaran

No.
1

:
:
:
:

Tabel Contoh kisi-kisi tes tertulis
.......................
IX/Semester 2
2018/2019
Ilmu Pengetahuan Alam

Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis proses
dan produk teknologi
ramah lingkungan untuk
keberlanjutan kehidupan.

Materi
Teknologi
ramah
lingkungan

Indikator Soal
Menjelaskan
manfaat teknologi
ramah lingkungan

Bentuk Soal
Uraian

Jumlah Soal
1

2
3
Contoh butir soal
Apa manfaat diterapkannya teknologi ramah lingkungan?
Tabel Contoh pedoman pensekoran soal uraian

No. soal
1

Kunci Jawaban
Mengurangi jumlah limbah supaya tak berlebihan hingga dapat menghindar
pencemaran lingkungan.
b. Teknologi ini benar-benar efisien serta efektif dalam hal pemakaian sumber
daya alam, hingga lingkungan juga bisa tetap terjaga dengan baik.
c. Menekan biaya produksi/hemat. Memakai sumber daya alam untuk sisi dari
teknologi dapat menghemat biaya, misalnya yaitu listrik tenaga surya yang
Cuma mengandalkan energi matahari tanpa dipungut biaya.
d. Mengurangi risiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, terutama
manusia
Skor maksimum
2
..................................................................................................
Skor maksimum
3
..................................................................................................
Skor maksimum
Total Skor Maksimum
Nilai =

a.

Skor
1
1
1

1
4

Total skor penilaian
× 100
Total skor maksimum

2) Tes lisan
Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan, dan
dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat
maupun paragraf. Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik untuk berani berpendapat.
Tabel Contoh pengisian hasil penilaian tugas

Keterbacaan

Lina

Tampilan

1

Kesimpulan

Nama

Pelaksanaan

No.

Pendahuluan

Skor

5

3

2

2

3

Jumlah skor

Nilai

15

75

Keterangan:
Skor maksimal = banyaknya kreteria × skor tertinggi setiap kreteria.
Pada soal di atas, skor maksimal = 5 × 5 = 25.
Nilai tugas =

Jumlah skor perolehan
× 100
Total skor maksimal

Pada contoh di atas nilai tugas Lina =

15
× 100 = 75
20
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3) Penugasan
Tabel Contoh kisi-kisi tugas

No
1

Kompetensi Dasar

Materi

4.10 Menyajikan karya tentang
proses dan produk teknologi
sederhana yang ramah
lingkungan.

Teknologi
sederhana
ramah
lingkungan

Indikator
Membuat karya tentang
proses dan produk
teknologi sederhana
yang ramah lingkungan.

Teknik
Penilaian
Penugasan

Contoh tugas:
Buatlah sebuah karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan!
Tabel Contoh pedoman penskoran tugas

No

Aspek yang dinilai

Skor

1

0-2

2

Menjelaskan secara rinci cara pembuatan teknologi sederhana yang ramah
lingkungan.
Menjawab secara tepat pertanyaan yang disediakan

3

Ketepatan dalam melakukan praktik

0-3

4

Kerjasama dalam kelompok

0-2

Skor maksimum

0-3

10

b. Penilaian Kompetensi Keterampilan
1) Proyek, pengamatan, wawancara
2) Portofolio/unjuk kerja
3) Produk
2. Remedial
Siswa yang belum mencapai KKM diberikan remedial berupa mempelajari kembali materi yang belum dimengerti
dengan bimbingan guru. Remedial dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk tambahan materi pada bab y ang
belum dimengerti, dengan bantuan teman yang sudah paham dengan materi tersebut dan dilakukan diskusi kelompok
antar teman. Remedial diberikan kepada Peserta Didik untuk mendukung semangat belajar dan dapat menunjang
pemahaman Peserta Didik dalam bab yang belum dimengerti.
Remedial pada bab ini dapat berupa tugas yang diberikan Peserta Didik mengenai materi yang belum tuntas. Tugas
tersebut berupa portofolio maupun tugas tertulis yang diberikan waktu beberapa hari sesuai kebijakan guru dan
dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pengayaan
Pengayaan diberikan kepada Peserta Didik yang sudah mencapai KKM untuk lebih mendalami materi secara rinci dan
dapat dikembangkan sendiri. Pada Bab ini guru dapat memberikan pengayaan kepada Peserta Didik dalam bentuk
belajar mandiri. Peserta Didik diminta untuk mencari informasi sendiri dari internet, buku, majalah, jurnal atau yang
lainnya untuk mengembangkan materi yang sudah dipelajari.
LAMPIRAN
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan
: SMP/MTs
Mata Pelajaran
: IPA
Kelas/Semester
: IX/Dua
Materi Pengamatan
: Teknologi ramah lingkungan
Indikator :
1. Toleran
2. Kerjasama
3. Aktif
Rubrik:
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi
masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif
secara terus menerus dan konsisten.
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Bubuhkan tanda () pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kelompok secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk ambil bagian dalam pembelajaran tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk selalu aktif dan konsisten.
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran
Kelas/semester
Materi Pokok

: IPA
: IX/Dua
: Teknologi ramah lingkungan

OBSERVASI
No.

Nama
Siswa

Religius

Jujur

Gemar
Membaca

Kerja
Keras

Disiplin

Cinta
Tanah
Air

Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Keterangan Pengisian skor:
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang
LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok
Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran
:
Kelas
:

SMP/MTs
IPA
IX

Rubrik Penilaian

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria

4

Kelompok
3

2

1

Kesesuaian dengan konsep teknologi ramah
lingkungan
Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran
Kreativitas
Ketepatan waktu pengumpulan tugas
Kerapihan hasil
Nilai estetika

Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1 = kurang baik.
Nilai perolehan =

Jumlah Skor
20
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PENILAIAN KINERJA PRESTASI
Studi Kasus
Mata Pelajaran
Materi
Alokasi waktu
Nama siswa
Kelas

: IPA
: Teknologi ramah lingkungan
: 2 x 40 menit
: ...................
: ...................

No.

Aspek yang dinilai

1.

Komunikasi

2.

Sistematika penyampaian

3.

Wawasan

4.

Keberanian

5.

Antusias

6.

Penampilan

1

Penilaian
2

3

................., ...............................
Mengetahui
Kepala SMP/MTs

Guru Mata Pelajaran

_______________________
NIP.

_______________________
NIP.

Catatan Kepala Sekolah:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

BAB 5 TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1. a. hidrogen dan karbon
2. b. diciptakan oleh manusia
3. c. mobil tidak berwawasan lingkungan
4. a. gaya hidup yang disiplin dan sehat
5. a. Analisis mengenai dampak lingkungan
6. a. menggunakan shower saat mencuci
7. a. masalah hati manusia yang kadang membenci
sesuatu
8. d. Bahan bakar nabati
9. d. nitrogen oksida
10. c. karbonmonoksida
11. a. memahami daya dukung lingkungan
12. d. peleburan besi dan baja bekas menjadi baru
13. b. konsep produksi bersih
14. d. tercapainy a keseimbangan manusia dengan
lingkungan
15. a. teknologi biofuel
16. b. recycle
17. b. sampah anorganik
18. a. teknologi biofuel
19. b. memudahkan kehidupan manusia, namu tidak
memberikan dampak negatif bagi lingkungan
20. b. mudah dipasang dan dikembangkan
B. Uraian
1. Teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi yang diciptakan
untuk mempermudah kehidupan manusia namun tidak
mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak
negatif pada lingkungan di sekelilingnya.

2. Prinsip dari teknologi yang ramah lingkungan ini ada enam,
yakni Recycle, Recovery, Reduce, Reuse,Refine, serta
Retrieve Energy
3. Manfaat teknologi ramah lingkungan tersebut.
a. Mengurangi jumlah limbah supaya tak berlebihan hingga
dapat menghindar pencemaran lingkungan.
b. Teknologi ini benar-benar efisien serta efektif dalam
hal pemakaian sumber daya alam, hingga lingkungan
juga bisa tetap terjaga dengan baik.
c. Menekan biaya produksi/hemat. Memakai sumber daya
alam untuk sisi dari teknologi dapat menghemat biaya,
mis alny a yaitu listrik tenaga s urya yang cuma
mengandalkan energi matahari tanpa dipungut biaya.
d. Mengurangi ris iko penurunan kondisi kesehatan
makhluk hidup, terutama manusia
4. Biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup,
biasanya tanaman. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah
jenis biofuel.
5. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan
membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan
sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah
organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat
menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu
menciptakan pori-pori di dalam tanah.
Pengayaan
Kebijakan guru
Pebaikan
Kebijakan guru

Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER
A. Pilihan Ganda
1. a. galvanometer
2. b. siput
3. b. transformator step-down
4. c. motor listrik
5. d. turun
6. d. elektromagnetik
7. b. transformator
8. c. 200 Volt
9. a. 0,1 A
10. a. galvanometer
11. b. 1,6 A
12. b. B kutub utara, D kutub utara, dan E kutub utara
13. d. A = Utara, B = Selatan, C = Selatan,
D = Utara
14. c. D kutub selatan dan F kutub selatan
15. a. kutub utara, kutub selatan, kutub selatan
16. d. S, U, dan U
17. b. 1 ampere
18. b. molekul senyawa
Pembahasan: Molekul senyawa terbentuk dari atom
yang berbeda.
19. a. isobar
Pembahasan:
a. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom
sama tetapi nomor massa berbeda.

20.

21.

22.

23.

b. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor
massa sama tetapi nomor atom berbeda.
c. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama.
a. Dalton
Pembahasan: Dalton menyatakan bahwa atom adalah
partikel terkecil dari materi. Atom digambarkan sebagai
bola pejal yang sangat kecil.
d. NO
Pembahasan: Molekul senyawa adalah gabungan dua
atom atau lebih yang berasal dari unsur yang berbeda.
NO terdiri dari 1 atom N dan 1 atom O.
c. Rutherford
Pembahasan: Rutherford melakukan percobaaan
hamburan partikel alfa, ia mengemukakan bahwa:
a. Atom terdiri dari inti atom yang sngat kecil dan dan
bermuatan positif,
b. Elektron-elektron yang bermuatan negatif bergerak
menglilingi inti,
c. Inti atom dinamakan proton, jumlah proton pada inti
sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya.
b. isotop
Pembahasan:
- Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom
sama tetapi nomor massa berbeda.
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-

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
39.
38.
40.

Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor
massa sama tetapi nomor atom berbeda.
- Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama.
b. tampak lebih bersih
b. 17 dan 18
b. mudah dicerna
b. menghasilkan gas natrium klorida
c. teknologi panel surya
a. minyak bumi
a. pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didih
b. geopower
c. teknologi panel surya
d. menyediakan nutrisi bagi tumbuhan
c. teknologi modern
b. pembentukan gurun akibat penebangan pohon
c. menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat
didaur ulang
a. daerah miring dengan semak-semak
d. berkurangnya kemampuan tanah menyerap air
d. mempercepat pelapukan secara fisika dan kimia
d. lapisan D

B. Uraian
1. Besi yang semula tidak bersifat magnet, dapat dijadikan
magnet. Caranya besi digosok dengan salah satu ujung
magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi
teratur dan mengarah ke satu arah.

2. Magnet yang mengalami pemanasan dan pemukulan
akan menyebabkan perubahan susunan magnet
elementernya. Akibat pemanasan dan pemukulan magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah.
Penggunaan arus AC menyebabkan arah arus listrik
yang selalu berubah-ubah. Perubahan arah arus listrik
memengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila
letak dan arah magnet elementer berubah, sifat
kemagnetannya hilang.
3. Jawab:
Diketahui:
Ip = 0,5 A
Vp = 220 V
Is = 1,5 A
Vs = 55 V
Ditanya:  = ... ?
Penyelesaian:
 = (Is x Vs/Ip x Vp) x 100%
 = (1,5 A x 55 V/0,5 A x 220 V) x 100%
 = (82,5 W/110 W) x 100%
 = 0,75 x 100%
 = 75%
Jadi, efisiensi trafo sebesar 75%.
4. Teori atom modern menjelaskan bahwa atom tersusun
atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron
bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti pada
lintasan tertentu (kulit atom / orbital).
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5. Perbedaan antara proton dan electron
a. Elektron (e)
- ditemuk an oleh JJ Thompson melalui
eksperimen pengaruh medan listrik dan medan
magnet dalam tabung sinar katoda.
- bermuatan negatif dengan massa 0 satuan
massa.
- terletak di kulit atom dan mengelilingi inti.
b. Proton (P)
- ditemukan oleh Ernest Rutherford melalui
penelitian menggunakan tabung CRT yang
didesain ulang.
- bermuatan positif dengan massa 1 satuan
massa.
- merupakan penyusun inti atom.
6. Keuntungan dari kultur jaringan adalah:
a) Dalam waktu singkat dapat menghasilkan bibit yang
diperlukan dalam jumlah banyak,
b) Sifat tanaman yang dikultur sesuai dengan sifat
tanaman induk,
c ) Tanaman yang dihasilkan lebih cepat berproduksi,
d) Tidak membutuhkan area tanam yang luas,
7. Inseminasi buatan adalah pembuahan atau fertilisasi
yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang
disuntikkan pada kelamin betina.
8. Dampak negatif dari rekayasa reproduksi, yaitu
a) Pada perbanyak an k eturunan dengan kultur
jaringan yang memiliki materi genetis yang sama
akan mudah terkena penyakit.
b) Merugikan petani dan peternak lokal yang
mengandalkan reproduksi secara alami.
c ) Dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi
reproduksi untuk kepentingan pribadi yang
merugikan orang lain. Misalnya misi sebuah negara
yang hendak menguas ai dunia dengan
menciptakan prajurit tangguh dengan tek nik
pengkloningan.
d) Mengganggu proses seleksi alam.
9. Prinsip dari teknologi yang ramah lingkungan ini ada
enam, yakni Recycle, Recovery, Reduce, Reuse,
Refine, serta Retrieve Energy
10. Peran tanah bagi makhluk hidup:
a. dekomposer
b. pereaksi kimia dalam tanah
c. pengurai polutan dalam tanah
d. pencegahan penyakit tanah
e. pemberi pengaruh pada tekstur tanah
f. pengatur kegemburan dan struktur tanah.

Perangkat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

