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Mata Pelajaran  : IPA 
Satuan Pelajaran : SMP/MTs 
Kelas/semester : VII/1 
Alokasi waktu : 4 X 40 menit 
Tema : Bebas Dari Efek Samping Bahan Kimia di Rumah Tangga  
 
A. Standar Kompetensi 
     Kimia    (4): Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari 
 

Biologi  (5)  : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator 

Kimia    (4.2): Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 
1 Menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti 

pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. 
2 Menjelaskan efek samping penggunaan bahan kimia yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

seperti pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga 
   
Biologi   (5.4): Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam. 

1 Mempraktikkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala kehidupan. 
 

C. Tujuan 
Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu: 
1. Menginformasikan efek samping dan kegunaan bahan kimia di rumah tangga 
2. Menggunakan bahan kimia di rumah tangga sesuai dengan peruntukan 

 
D. Pendekatan dan metode pembelajaran 

1. Pendekatan :  Kontekstual. 
2. Metode :  Eksperimen, diskusi informasi, ceramah, tanya jawab.      
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E. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 
Prasyarat Pengetahuan 
Mengetahui berbagai alasan mengapa kita mencuci tangan dengan sabun? 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

•1 Mengadakan tanya jawab dengan peserta didik tentang tindakan yang dilakukan untuk 
mengusir nyamuk 

 
Kegiatan Inti •2 Peserta didik mengkomunikasikan data pengamatan bahan kimia di rumah secara 

kelompok. 
•3 Peserta didik mengidentifikasi bahan kimia yang berbahaya. 
•4 Peserta didik melakukan percobaan pengaruh pemutih terhadap lain atau bunga 
•5 Mempersentasi hasil percobaan. 

Kegiatan Penutup •6 Peserta didik membuat rangkuman dibimbing oleh guru. 
•7 Guru memberi penghargaan kepada kelompok peserta didik yang kinerja baik. 
 

 
Pertemuan 2 
Prasyarat Pengetahuan 
Apakah semua air dapat berbusa jika ditambah sabun? 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

•1 Mengadakan tanya jawab dengan peserta didik tentang segala sesuatu yang berkaitan 
dengan mencuci pakaian, misalnya “Pernahkan kalian melihat orang mencuci?” 

 
Kegiatan Inti •2 Peserta didik secara kelompok melakukan percobaan pengaruh detergen terhadap air 

sada. 
Tujuan Percobaan: AIR SADAH 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Mempelajari dan menentukan kedalaman air 
Alat dan Bahan: 
o1  Stoples kecil tertutup 
o2  Sendok 
o3  Penggaris 
o4  Pipet 
o5  Air suling 
o6  Garam Inggris 
o7  Sabun cair untuk mencuci piring 
Urutan kerja: 
1.  Ambil air suling, masukkan ke dalam stoples 
2.  Tambahkan garam Inggris ± ¼ sendok teh 
3.  Tambahkan 1 tetes sabun cair 
4.  Tutup stoples dan cocok ± 30 detik 
5.  Biarkan stoples selama ± 15 detik 
6.  Ukur ketinggian busa diatas permukaan air 
7.  Bandingkan dengan busa yang terbentuk apabila air yang digunakan adalah air 

biasa (tanpa ditambah garam Inggris) volume air dan tetes sabun cair sama). 
Hasil pengematan: 
..........................................................................................................
...... 
................................................................................................... 

•3 Mempersentasikan hasil kegiatan 
Kegiatan Penutup •4 Peserta didik membuat  rangkuman dengan bimbingan guru. 

•5 Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerja baik. 
� Uji kompetensi. 
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F. Alat dan sumber belajar 
1. Alat dan bahan (untuk percobaan pengaruh pemutih terhadap kain atau bunga) 

a. Arloji atau piring plastik. 
b. Kain berwarna, bunga.  
c. Bahan pemutih. 
d. Pipet tetes. 

2. Alat dan bahan (untuk percobaan air sada) 
a. Staples kecil dan tutupnya. 
b. Sendok. 
c. Penggaris. 
d. Pipet. 
e. Air suling. 
f. ¼ sendok teh garam Inggris. 
g. Sabun cair untuk mencuci piring. 

3. Sumber Belajar 
a. Buku IPA  
b. Lingkungan sekitar 

 
G. Penilaian 

1. Tes harian 
o Mengapa air suling ditambah garam Inggris? 
o Mana yang busanya lebih banyak air ditambah sabun atau (air + garam Inggris) + sabun? 
o Apa yang dimaksud dengan air sadah? 

2. Laporan praktikum 
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Mata Pelajaran  : IPA 
Satuan Pelajaran : SMP/MTs 
Kelas/semester : VII dan VIII 
Alokasi waktu : 4 X 40 menit 
Tema : Pengaruh Energi Dalam Kehidupan  
 
A. Standar Kompetensi 

Fisika  (5)  : Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Biologi (7) : Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 

 
B. Kompetensi Dasar dan Contoh  Indikator 

Fisika    (5.3):    Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip :usaha dan energi”, serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 
1. Menunjukkan bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Mengaplikasikan konsep energi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Merancang percobaan sederhana tentang beberapa peristiwa perubahan bentuk energi. 

   
Biologi   (7.1): Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem. 

4. Mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan bahwa matahari merupakan sumber 
energi utama dalam sistem biologi. 

5. Menggambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan dan menjelaskan 
peran masing-masing. 

C. Tujuan 
Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu 
1. Menunjukkan dan menjelaskan bentuk energi dan perubahannya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Mengidentifikasi satu-satuan dalam ekosistem 
3. Menjelaskan matahari sebagai sumber energi utama dalam kehidupan 
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D. Pendekatan dan metode pembelajaran 
1. Pendekatan : kontekstual dan konsep 
2. Metode  : ceramah, tanya jawab, problem solving, dan diskusi 
                  

E. Langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 (2 x 40 menit) 
Prasyarat Pengetahuan 
Darimana makhluk hidup mendapatkan energi? 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

•1 Mengadakan tanya jawab dengan peserta didik “Apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam 
melakukan kegiatan sehari-hari? ” Pada saat kalian menyalakan kompor gas LPG, energi apa yang 
ada? Apakah terjadi perubahan energi? 

 
Kegiatan Inti •2 Peserta didik diminta membca tentang bentuk-bentuk energi dalam buku IPA 

•3 Peserta didik  diminta membuat sosal dan jawabannya tentang bentuk-bentuk energi dan 
contohnya dalam kehidupan sehari-hari serta perubahan energi dalam kehidupan (metode problem 
solving), kemudian soalnya saja diberikan ke teman untuk di jawab. 

•4 Beberapa peserta didik diminta meju ke depan untuk mengerjakan soal yang diberikan temanya di 
papan tulis, kemudian guru bersama peserta didik lainnya mengecek jawabannya. 

 
Kegiatan Penutup •5 Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan: 

Contoh kesimpulan: 
1.  Energi mekanik = energi yang terdapan pada benda atau mesin 
2.  Energi listrik = energi yang dimiliki oleh arus listrik yang menalir. 
3.  Energi kimia = energi yang dimiliki oleh suatu zat yang menandung bahan kimia 
4.  Energi nuklir = energi yang dihasilkan oleh raksi inti suatu atom 
5.  Energi cahaya = energi yang dimiliki oleh benda yang dapat menghasilkan cahaya 
6.  Energi bunyi = energi yang dimiliki oleh benda yang dapat mengahasilkan bunyi 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

7.  Energi kalor = energi yang dimiliki oleh benda yangdapat mengahasilkan panas 
•6 Ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan, setiap ekonsistem 

terbuat  dari dua komponen yaitu: 
1. komponen makhulu tak hidup (disebut abiotik) terdiri atas produsen, konsumen dan pengurai 
2. Komponen makhluk hidup (disebut biotik) terdiri atas cahaya, suhu, dan air 

•7 Energi dapat mengalami perubahan, contoh kompor gas LPG dinyalakan terjadi perugahan energi 
kimia menjadi energi panas. 

 
F. Alat dan sumber belajar 

Alat dan bahan  
1. Beberapa alat listrik di sekitar, seperti lampu bohlam, senter, kipas, setrika, dan lainnya. 
2. teko.  
3. air. 
4. pemanas air/ kompor.  
Sumber Belajar 
1. Buku IPA.  
2. Lingkungan sekitar. 
 

G. Penilaian Pertemuan I 
1. Jenis tagihan  : tes  
2. Teknik  : tes harian 
3.  Bentuk instrumen  : uraian 
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Contoh instrumen: 
Penilaian pemahaman konsep:           Skor 
1. Bahan bakar minyak (BBM), lilin dan baterai memiliki bentuk energi.......................                       3            
2. Dinamo yang sedang bergerak akan menghasilkan bentuk energi..........................      2  
3. Ketika PLTU digunakan, maka akan terdapat energi.........................................      2 
4. Perhatikan piramid berikut ini!               

Tikus tergolong herbivora, maka pada gambar piramid termasuk pada tingkatan       3 
 
          Pedoman penskoran:         Skor 

1. BBM, bentuk energi kimia          1    
2. Lilin, bentuk energi kimia          1   
3. Baterai, bentuk energi kimia          1   
4. Dinamo, bentuk energi mekanika         2 
5. PLTU, bentuk energi panas          2 
6. Tikus pada tingkatan konsumen (II)          3    
          Tolal skor      10 
Nilai = jumlah skor yang diperoleh 
                             X 100 
              Jumlah skor total 

 
Pertemuan 2 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

•1 Mengadakan tanya jawab dengan peserta didik “Bagaimana membuktikan adanya 
perubahan energi?” 

 
Kegiatan Inti •2 Peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan untuk menyelidiki peristiwa 

perubahan bentuk energi (misalnya energi listrik menjadi energi panas, energi panas 
menjadi energi gerak, dan lainnya). 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

•3 Peserta didik mempresentasikan hasil kegiatan. 
•4 Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari hasil percobaan. 
•5 Peserta didik mendiskusikan hukum kekelan energi (energi tidak dapat diciptakan dan 

tidak dapat di musnahkan, energi hanya dapat berubah dari satu bentuk energi yang satu 
ke bentuk energi lain (Ep = m x g x h),  (Ek = ½ x m x X2) 

Kegiatan Penutup •6 Peserta didik membuat  rangkuman dengan bimbingan guru. 
•7 Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerja baik. 
� Uji kompetensi. 

 
F. Alat dan sumber belajar 

Alat dan bahan : lampu spiritus, kaki tiga, kasta, beakerglass, air, bel listrik, dll 
Sumber Belajar 
1. Buku IPA  
2. Lingkungan sekitar 

 
G. Penilaian Pertemuan I 

1. Jenis tagihan  : tes  
2. Teknik  : tes harian 
3.  Bentuk instrumen  : uraian 
Contoh instrument: 
Penilaian pemahaman konsep:            
1. Sebuah mangga berada di pohan setinggi 5 meter, percepatan gravitasi 10 N/kg, dan diperkirakan massa mangga  = 0,8 

kg, hitunglah energi potensial yang dimiliki mangga tersebut! 
2. Apakah pada peristiwa rantai makanan terjadi proses perpindahan energi? 

Tulis urutan arus energi mulai dari matahari sampai dengan tiga tingkatan berikutnya! 
3. Seorang pelari dalam waktu 10 detik dapat menempuh jarak 100 meter, dan massa pelari = 60 kg, hitunglah energi kinetik 

yang dimiliki oleh pelari tersebut! 
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Pedoman penskoran:          Skor 
1. EP = m x g x h ..............................................................................  1 

= o,8 kg x 10 N/kg x 5m  
= 40 Nm .................................................................................   1 
= 40 j  ...................................................................................  1 

2. Matahari                Produsen                Konsumen I                  Konsumen II         3 
3. EK = 1.2 x m x X2 .......................................................................... 1 

=  ½ x 60 kg / (10m/S)2  
= 3.000j ................................................................................. 2 
= 3 kj .................................................................................... 1 

 
 
            Jumlah 10       
Nilai = jumlah skor yang diperoleh 
                              X 100 
          Jumlah skor total 
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Mata Pelajaran  : IPA 
Satuan Pelajaran : SMP/MTs 
Kelas / Semester : VII dan VIII  
Tema : Unsur dan Senyawa dalam Proses Fotosintesis 
 
A. Standar Kompetensi 

Kimia (2) : Memahami klasifikasi zat. 
Biologi (2) : Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. 

 
B. Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator 

Kimia (2.3) : Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana  
1. menuliskan nama dan rumus kimia senyawa sederhana (air,  gula, karbon dioksida, oksigenl, dsb)    
2. membandingkan sifat unsur,  senyawa  dan campuran berdasarkan hasil pengamatan.  
3. membuat bagan klasifikasi materi secara sederhana. 
4. Siswa mampu menggolongkan bebeberapa campuran   dalam kehidupan sehari-hari ke dalam 

campuran homogen dan heterogen 
     Biologi (2.2) :  Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dantransformasi  energi pada tumbuhan hijau.  

1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 
2 Melakukan dan membuat laporan hasil percobaan fotosintesis. 
 

C.  Tujuan 
Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana 
2. Membandingkan sifat unsur, senyawa, dan campuran 
3. Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan energi pada tumbuhan hijau 
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D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 
Pendekatan : Pendekatan konsep 
Metode : - Diskusi 

-    Eksperimen 
 

E.  Langkah Pembelajaran 
     1.  Pertemuan I : 2 x 40 menit 
          Prasyarat Pengetahuan : Unsur 

No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1 Kegiatan Awal Motivasi : guru menunjukkan beberapa unsur seperti belerang, besi, karbon dan 
beberapa senyawa seperti air, alkohol, garam dapur. Kemudian guru 
bertanya: “Siapa yang sudah mengetahui apa nama zat-zat ini?” 

 

2 Kegiatan Inti � Guru memberikan selembar kertas yang berisi nama-nama unsur. Peserta didik 
diminta mendiskusikan kemudian menuliskan nama-nama unsur tersebut. 

� Peserta didik dikelompokkan, guru memberikan persoalan seperti: 

-1 mengelompokkan unsur-unsur logam dan unsur-unsur non logam 

-2 mendiskusikan aturan tatanan rumus kimia  

-3 menuliskan nama beberapa rumus kimia sederhana, seperti: CO2, H2O, 
C6H12O6,dll 

 

3 Kegiatan Akhir  � Guru bertanya secara lisan lambang beberapa unusr dan nama beberapa rumus 
kimia 
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F. Penilaian 
     Penilaian Pertemuan I 

1. Jenis tagihan  : Tes tertulis 
2. Teknik   : Tes harian 
3. Bentuk instrumen : Soal menjodohkan 

     4. Menjodohkan  :  
     Jodohkanlah lambang unsur dan rumus kimia dengan namanya! 

1) Besi a. S 
2) Tembaga b. Au 
3) Seng c. F 
4) Emas d. Hg 
5) Timbal e. Fe 
6) Flour f. P 
7) Perak g. Pb 
8) Belerang h. Ag 
9) Fosfor i. Cu 
10) Raksa j. Ti 
11) Nitrogen dioksida k. Zn 
12) Belerang trioksida l. C9O 
13) Kalsium Oksida m. K2O 
14) Kalium Oksida n. SO3 
15) Dinitrogen trioksida o. NO2 

p. SO2 
q. N2O3 

G. 1. Alat, Bahan dan Sumber Belajar Pertemuan I 
Alat dan Bahan: Beberapa unsur seperti belerang, besi, karbon (dari bagian  dalam baterai biasa), air, alkohol, garam 
dapur. 
Alat-alat lab seperti kaca arloji, gelas kimia / beaker glass. 
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Sumber belajar: buku-buku IPA 
     Pertemuan II : 2 x 40 menit 

No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1 Kegiatan Awal Motivasi: Apakah sifat gas oksigen, gas hidrogen dan uap air sama? 

2 Kegiatan Inti � Kelompok peserta didik diminta merancang dan melakukan eksperimen tentang 
“Senyawa Kimia”. (LKS terlampir) 

3 Kegiatan Akhir  � Guru bertanya secara lisan : “Apa beda unsur dan senyawa?”. 

 
     Alat, Bahan dan Sumber Belajar Pertemuan II 

Alat dan bahan   : tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, lampu spirtus tembaga, belerang, sendok/spatula, amplas. 
     Sumber belajar :   buku-buku IPA 
 
 
     Penilaian Pertemuan II 

 1. Jenis tagihan  :  Laporan percobaan (eksperimen), unjuk kerja 
 2. Teknik   :  Tertulis (laporan percobaan), pengamatan (unjuk kerja) 

     3. Bentuk instrumen :  
     a. Penilaian Sikap 

Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor 
 

No. 
Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 

A B C  
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Ket:  Aspek yang dinilai :  A     kerjasama 
                                                B     keselamatan kerja 
                                                C     kerapian 

 
 

Cara pemberian skor : 3 : sangat baik                                         Range : 
                                 2 : baik                                                   75 – 100 = A 

1          : kurang baik                                         60 – 74  = B 
                       < 60  = C 
 
Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
                Skor maksimal 
 

 
b. Penilaian Unjuk Kerja 

Aspek yang dinilai No  

Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C 

Jumlah Skor  

       

 
     Ket:  Aspek yang dinilai : A = cara memegang tabung reaksi dengan penjepit tabung pada saat dipanaskan 

B = menyalakan lampu spirtus 
C = cara mematikan lampu spirtus 
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        Cara pemberian skor : 3 : sangat baik 
                                              2 : baik 

2 : kurang baik 
 
        Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
            Skor maksimal 
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     Pertemuan III :2 x 40 menit 

No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1 Kegiatan Awal Motivasi : Gula yang dilarutkan dalam air apakah tergolong dalam senyawa? 

 

2 Kegiatan Inti � Peserta didik dalam kelompoknya diminta merancang dan melakukan eksperimen 
tentang “penggolongan campuran”. (LKS terlampir) 

 

3 Kegiatan Akhir  � Guru meminta peserta didik mengklasifikasikan materi, dan meminta peserta didik 
membuat laporan percobaan. 

 
B) Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

a. Alat dan Bahan : Tabung reaksi, spatula air, gula, minyak, dll. 
b. Sumber belajar : Buku-buku IPA 

 
     Penilaian Pertemuan III 
     1. Jenis tagihan : Laporan percobaan dan unjuk kerja 
     2. Teknik : Tertulis (laporan percobaan), pengamatan (unjuk kerja) 
     3. Bentuk instrumen :  

     a. Penilaian Sikap 

Aspek yang dinilai No 
Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C 

Jumlah Skor 

       

     Ket:  Aspek yang dinilai : A. kerjasama 
B.  kerapian 
C. ketelitian 
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     Cara pemberian skor : 3 : sangat baik 
       2 : baik 

3 : kurang baik 
 
      Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
          Skor maksimal 
 
      Range : 
      75 – 100 = A 
      60 – 74    = B 
           < 60   = C 

 
b. Pemahaman dan penerapan konsep akademis  

  Skor  
1) Apa yang dimaksud dengan campuran? Jelaskan!  2 
2) Jelaskan mengapa gula tergolong dalam senyawa, sedangkan udara tergolong dalam campuran! 4 
3) Zat-zat berikut ini tergolong larutan atau campuran heterogen:  4 

(a) 1 sendok gula pasir dalam segelas air hangat 
(b) pasir yang tergenang air laut di pantai 
(c) segelas es sirup rasa jeruk 
(d) semangkuk es campur 

                                                                                                                              Jumlah skor :  10 
 
 

     Pedoman penskoran 
                     Skor  

1. Campuran terbentuk dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. 
Komposisi zat tidak tetap karena tergantung pada kebutuhan. 2 

2. Gula tergolong senyawa karena gula terjadi dari gabungan dua jenis unusr atau lebih, yang 
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dengan reaksi kimia biasa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. 
     Gula = C12H22O11 2 
     Udara merupakan campuran karena terdiri atas bermacam-macam gas seperti : gas  O2, gas 

N2, gas CO2, dll. 2 
3. a. larutan (campuran homogen) 1 

b. campuran heterogen 1 
c. larutan 1 
d. campuran heterogen 1 

                Jumlah skor : 10 
 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
  Skor maksimal 

 
     c. Penilaian unjuk kerja 

Aspek yang dinilai No 

Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C 

Jumlah 
Skor  

       

 



 64 

    Ket:  Aspek yang dinilai :  A. cara melarutkan gula 
                                                     B.  cara mengukur volume 

 
       Cara pemberian skor: 3 : sangat baik 
                                       2 : baik 

                                         1   : kurang baik 
 
      Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
       Skor maksimal 

 
     Pertemuan IV : 2 x 40 menit 

No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1 Kegiatan Awal Motivasi:  Apakah kalian sudah mengenal proses fotosintesis? Komponen apa saja yang 
dibutuhkan untuk membuat makanan pada tumbuhan? 

2 Kegiatan Inti Peserta didik perkelompok melakukan eksperimen/percobaan “sachs”. Percobaan sachs 
dilakukan untuk membuktikan bahwa fotosintensis membutuhkan cahaya matahari dan 
menghasilkan amilum. Amilum tergolong dalam karbohidrat. 

Urutan kerja percobaan sachs: 

1. Tutuplah selembar daun sebuah pohon dengan kertas alumuniuim foil. 

2. Panaskan daun disebuah pohon tersebut sekitar 2-3 hari 

3. Kemudian pangkas daun tersebut, dicuci dan masukkan kedalam tabung reaksi yang 
sudah berisi alkohol 

4. Didihkan air di dalam sebuah gelas kimia (boiler glass) dan masukkan tabung reaksi 
yang berisi alkohol dan daun pada nomor 3. Amati apa yang terjadi? 

5. Untuk pembanding masukkan daun yang tidak ditutup kertas aluminium foil kedalam 
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No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

tabung reaksi yang berisi alkohol. Kemudian masukkan ke dalam air mendidih 
tersebut di atas. Amati apa yang terjadi? 

6. Ujilah 2 jenis daun tersebut dengan larutan lugol. Amati apa yang terjadi! 

7. Presentasikan hasil kegiatan di depan kelas. 

3 Kegiatan Akhir  Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan 

Contoh kesimpulan: 

� Daun yang ditutup kertas alumunium foil ditambah lugol negatif (uji dengan larutan 
lugol negatif) 

� Daun yang tidak ditutup kertas alumunium foil ditambah/diuji dengan lugol positif 
yaitu ditandai dengan adanya warna biru kehitaman berarti ada amilum (uji lugol 
positif jika ada perubahan warna menjadi biru kehitaman) 

� Ada amilum karena pada daun yang tidak ditutupi kertas alumunium foil 
mendapatkan cahaya matahari sehingga terjadi proses fotosintesis. 

 
     Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
     Alat dan bahan : daun di pohon, alkohol, larutan lugol, tabung reaksi, gelas kimia, lampu spirtus, kaki tiga, kaca 
     Sumber belajar : buku-buku IPA 
 
     Penilaian 
     Penilaian Pertemuan Pertemuan IV 
    1. Jenis tagihan : Tugas, Unjuk Kerja 
    2. Teknik  : Laporan Praktikum 
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     Penilaian Unjuk Kerja 

Aspek yang dinilai No 

Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C D 

Jumlah Skor 

        

 
Penjelasan aspek yang dinilai :  
A. Cara menutup daun dengan kertas alumunium foil 
B. Cara memasukkan alkohol kedalam tabung reaksi 
C. Cara menguji daun dengan larutan lugol 
D. Cara menyalakan dan mematikan lampu spirtus  

 
          Kriteria skor : 4 : sangat baik 

                 3 : baik 
 2 : cukup 

                                1 : kurang 
 
         Nilai = Skor yang diperoleh x 100  

     Skor maksimal 
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Lampiran : LKS 1 
SENYAWA KIMIA 

Hasil diskusi 
1. Sekarang bila kamu diberi unsur tembaga (Cu) dan belerang (S) bagaimana caranya supaya terbentuk tembaga II belerang 

(CuS).  
2. Diskusikanlah dengan temanmu. 
3. Bila kamu punya kesulitan tanyakanlah pada gurumu! 
4. Untuk melakukan percobaan ini tentukanlah: 

a. Tujuan percobaan 
b. Hipotesis 
c. Buatlah rancangan percobaan, tentukanlah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan serta cara kerja. 

5. Setelah diskusi dalam kelompokmu presentasikanlah hasil diskusi tersebut antara kelompok, kemudian bandingkanlah dengan 
urutan/cara kerja berikut ini. 
Alat dan bahan 

Alat dan bahan Ukuran Jumlah 

Tabung reaksi 

Penjepit tabung 

Spatula 

Lampu spirtus 

Lempeng tembaga 

Belerang 

Ampelas  

Biasa  

– 

– 

– 

5 x 0,5 cm 

– 

– 

1 

1 

1 

1 

1 

2 spatula 

Secukupnya 
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Urutan kerja dan pengamatan 

a. tembaga 

b.  belerang  

 

 

• Bersihkan permukaan lempeng tembaga dengan ampelas 

• Tempat serbuk belerang dan tembaga seperti gambar a 

• Panaskan tembaga seperti gambar b 

• Tegakkan tabung reaksi sehingga tembaga jatuh pada serbuk belerang dan 
panaskan sampai berpijar seperti gambar c 

• Sebelum tabung dingin keluarkan isinya dan bandingkan dengan zat-zat asalnya 

 
5 Setelah dipressentasikan lakukanlah percobaan dalam kelompokmu! 
 
Hasil pengamatan: 

Sebelum direaksikan Setelah reaksi  

Tembaga (Cu) Belerang (S) Tembaga II Sulfida (CuS) 

1. warna 

2. kekerasan 

3. bau 

4. bentuk 
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1. Apakah hipotesismu terbukti? Jelaskan! ……………………………………………….. 
2. Setelah melakukan percobaan, presentasikanlah hasil percobaanmu untuk mengambil kesimpulan, kemudian buatlah 

laporan. 
3. Kesimpulan …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
EVALUASI 
1. Mengapa lempeng tembaga harus dipanaskan terlebih dahulu? 
2. Berikan alasan mengapa sifat zat semula berbeda dengan sifat zat setelah direaksikan? 
3. Berdasarkan pengamatanmu, definisi senyawa adalah……………………………… 

 
 

     Lampiran : LKS 2 
Penggolongan Campuran 

 
Campuran terbentuk dari dua macam zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Berdasarkan sifat fisisnya 
campuran dapat dibagi menjadi campuran homogen yaitu campuran yang serba sama, dan campuran heterogen yaitu 
campuran serbaneka, pernahkah kamu melarutkan gula, mencampurkan air dengan minyak, membuat kopi manakah yang 
termasuk campuran homogen dan heterogen? Sekarang cobalah diskusikan dengan temanmu rancangan percobaan tentang 
penggolongan campuran, kemudian presentasikanlah! 
 
Catatan: Bahan atau zat yang digunakan merupakan inovasi dari kelompok masing-masing. 
a. Tujuan percobaan 

 
 
 

b. Hipotesis 
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c. Alat dan bahan 

Alat dan 
bahan 

Ukuran Jumlah 

 
 
 
 
 
 

  

 
d. Urutan kerja dan pengamatan  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zat yang dicampurkan Pengamatan 

  
  
  
  
  
Apakah hipotesismu terbukti? 
Jelaskan …………………………………………………………………………………….. 
Setelah melakukan percobaan presentasikanlah hasil percobaanmu untuk mengambil kesimpulan, kemudian buatlah 
laporan. 
Kesimpulan …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

      EVALUASI 
1. Minyak tidak dapat bercampur dengan air, termasuk campuran apakah? 

Bagaimanakah caranya supaya minyak dapat bercampur dengan air? 
2. Dari zat yang sudah kamu campurkan, kelompokkanlah ke dalam campuran homogen dan heterogen! 
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Mata Pelajaran : IPA 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas/Semester : VIII dan IX 
Tema  : Kalor dan Penyulingan 
Alokasi Waktu : 7 jam pelajaran (4 kali pertemuan) 
 
A. Standar Komptensi: 

Fisika  (3) :  Memahami wujud zat dan perubahannya 
Kimia    (3) :  Menjelaskan konsep partikel materi 
 

B. Komptensi Dasar dan Contoh  Indikator: 
Fisika  (3.3) : Mendeskripsikan  peran kalor dalam mengubah wujud zat  dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
• Menjelaskan dasar pemisahan campuran, berdasarkan sifat fisik dan kimia. 

- Melakukan  percobaan sederhana untuk memisahkan campuran  sesuai rancangan dengan metode 
yang dipilih (penyaringan, destilasi, penguapan, dan sublimasi).  

- Melakukan percobaan penjernihan air dengan teknik sederhana 
• Membandingkan data hasil pengamatan tentang  perubahan fisis dan perubahan  
 kimia. 
• Menjelaskan ciri perubahan fisis dan perubahan kimia. 
• Memilah perubahan fisis dan perubahan kimia melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. 
• Melakukan percobaan reaksi kimia. 
• Menunjukkan perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya endapan , dan  
 terbentuknya gas,  berdasarkan reaksi tersebut 

 
Kimia (4.2) : Melakukan  pemisahan campuran dengan beberapa cara berdasarkan sifat fisika dan kimia 

• Menyelidiki pengaruh  kalor terhadap: 
- perubahan suhu benda   
- perubahan  wujud zat 
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• Menyimpulkan  perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan  hasil percobaan sederhana 
• Menyelidiki  : 

-  faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan 
     -  banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat   

     -  Menerapkan hubungan Q = m. C . ∆t; Q = m. U dan  Q = m. L untuk memecahkan masalah sederhana 
     -   kalor   yang dibutuhkan pada saat mendidih dan melebur   

  (4.4) Mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui percobaan sederhana  
• Menerapkan azas Black untuk menyelesaikan masalah sehubungan dengan kalor  

 
C. Tujuan : 

Setelah melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud, peserta didik dapat : 
1. mendeskripsikan bahwa kalor yang diberikan pada suatu benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan suhu maupun 

perubahan wujud suatu benda 
2. menjelaskan bahwa pada saat terjadi perubahan wujud suhu zat tetap, karena kalor yang diterima tidak untuk menaikkan 

suhu melainkan untuk mengubah wujud zat. 
3. menjelaskan perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia 
4. menjelaskan cara memisahkan campuran  (penyaringan, destilasi, penguapan, dan sublimasi). Misalnya  
 untuk penjernihan air 
5. menjelaskan bahwa reaksi kimia dapat menyebabkan terjadinya  perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya 

endapan , dan terbentuknya gas, berdasarkan reaksi tersebut 
6. menjelaskan faktor-faktor yang mempercepat penguapan 

7. menerapkan hubungan Q = m. C . ∆t; Menerapkan azas Black untuk menyelesaikan masalah  
 sehubungan dengan kalor 

 
D. Pendekatan dan metode pembelajaran : 

- Pendekatan : Kontekstual 
- Metode  : Eksperimen 

   Diskusi kelompok 
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E. Langkah Pembelajaran : 
Pertemuan 1 (Pengertian dan Pengaruh kalor) : 1 jam pelajaran 
 
Pengetahuan Prasyarat :  Kalor dapat menaikkan suhu dan mengubah wujud suatu benda 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Motivasi : mengapa tangan terasa panas ketika menyentuh ceret panas ? 
 

Kegiatan Inti  •    Peserta didik dibentuk kelompok 
•    Peserta didik diminta  diskusi bahwa “ secara alamiah kalor dapat berpindah dari benda 

bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah ” dan melakukan percobaan untuk 
menunjukkan bahwa kalor yang diberikan zat padat dapat mengubah suhu dan mengubah 
wujud zat ” 
Contoh LK ” Kalor yang diberikan pada zat padat dapat mengubah suhu dan wujud suatu 
zat ” 
Alat dan bahan : 
• Es 
• Kaki tiga 
• Pembakar spiritus 
• Termometer 
 
Langkah kerja : 
1. Masukkan air ledeng ke dalam bejana kaca tahan panas, kemudian masukkan es batu ke 

dalamnya. 
2. Panaskan bagian dasar bejana dengan pembakar spiritus 
3. Amati secara seksama angka yang ditunjukkan oleh termometer mulai dari es batu masih 

tampak, sampai beberapa saat setelah air mendidih. Cacat hasil pengamatan! 
4. Nyatakan tentang pengaruh kalor pada suatu zat! 

•    Secara kelompok peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari kegiatan di atas. 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

 
Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•   Guru membimbing peserta didik untuk menarik  kesimpulan  : 
-  Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke 

benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. 
Contoh : Gelas akan menjadi panas ketika diisi air panas, karena ada energi yang berpindah 
dari air panas ke gelas, sebaiknya gelas menjadi dingin ketika diisi dengan air es, karena 
ada energi yang berpindah dri gelas ke air es yang mengalami kenaikan suhu. 

-  Kalor yang diberikan pada suatu benda dapat menyebabkan kenaikkan suhu atau dapat 
mengubah wujud suatu zat. 
Contoh : 
• Es yang dipanaskan (diberi kalo ) akan naik suhu dan akhirnya mencair.  Ketika es masih 

berbentuk padat suhunya masih di bawah 0⁰ C, ketika melebur suhunya tepat pada 0⁰ C  
(es berubah wujud menjadi cair) 

• Ketika air itu dipanaskan lagi, maka lama-kelamaan air akan mendidih,  dsb 
•    Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik 
 

 
F.  Penilaian Pertemuan I  

1.  Jenis Tagihan :  Tes 
2.  Teknik   :  Tes harian 
3.   Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
4.   Soal/Instrumen : 

a. Pemahaman dan penerapan konsep 
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Pemahaman konsep  berkomunikasi : 
Aspek yang dinilai 

No 
Urut 
 

No 
Induk 
 

Nama Siswa 

A B C D E F 

Jumlah Skor  

 
 
 
 
 

         

Keterangan aspek yang dinilai : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi  
B. Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C. Kemampuan mengajukan pertanyaan  
D. Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman  
E. Kemampuan menggunakan bahan yang baku  
F. Kelancaran berbicara 

 
Cara Penilaian (Rubrik) 
1. Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst 
2. Baik , jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas. 
3. Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat jelas 

 
b. Pemahaman dan penerapan konsep akademis: 

a. Apakah yang dimaksud dengan kalor ? 
b. Dapatkah kamu memanaskan suatu benda tanpa menaikkan suhunya? Jelaskan! 
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     c.  Penilaian kinerja ilmiah ( performance/unjuk kerja ) 
  

ASPEK YANG DINILAI  
No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa A B C D 

  
Skor Maks 

        
 

NO Penjelasan aspek yang dinilai 

 
A 
B 
C 
D 

Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan 
Cara memasukkan air dan es ke dalam bejana 
Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus 
Cara membaca skala termometer 

 
Kriteria skor (Rubrik): 
3:  Tepat, jika : 

a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan tepat  cepat ( trampil ) 
b. Cara memasukkan air dan es ke dalam bejana hati-hati ( air tidak tumpah ) 
c. Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus ( hati-hati dan menutup lampu spiritus ketika akan dimatikan) 
d. Cara membaca skala termometer (pandangan mata tegak lurus) 

2:  Kurang tepat, jika : 
a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan tepat dan tidak cepat          (kurang 

trampil) 
b. Cara memasukkan air dan es ke dalam bejana kurang hati-hati (air tidak tumpah) 
c. Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus (kurang  hati-hati dan menutup lampu spiritus ketika akan 

dimatikan) 
d. Cara membaca skala termometer (pandangan mata kurang tegak lurus) 
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1:  Tidak Tepat, jika : 
a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan tepat lambat (sama sekali tidak 

trampil) 
b. Cara memasukkan air dan es ke dalam bejana tidak hati-hati (air tumpah) 
c. Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus (tidak hati-hati dan tidak menutup lampu spiritus untuk  

mematikan, melainkan ditiup) 
d. Cara membaca skala termometer (pandangan mata tidak tegak lurus/salah membaca) 

 
               Skor  Yang  diperoleh  

NILAI  = ---------------------------     X 100  
                Skor Maxsimal  

 
G. Alat dan bahan : 

• Es 
• Kaki tiga 
• Bejana kaca tahan panas 
• Pembakar spiritus 
• Termometer 
• Air ledeng 

 
H. Sumber Belajar : 

Buku IPA, lingkungan sekitar 
 

E. Langkah Pembelajaran: 
 Pertemuan 2 (Menguap, Mengembun dan Mendidih ) : 2 jam pelajaran 
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Pengetahuan Prasyarat : Kalor dapat menaikkan suhu dan mengubah wujud suatu benda 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •      Motivasi : Peserta didik diminta  diskusi Mengapa badan menjadi dingin sehabis mandi? 
 

Kegiatan Inti •    Peserta didik dibentuk kelompok 
•    Peserta didik diminta  melakukan diskusi tentang “ Menguap, Mengembun dan Mendidih” 
•    Peserta didik diminta  melakukan demonstrasi. untuk menunjukkan bahwa “sewaktu menguap 

zat memerlukan kalor“ 
Contoh LK ” Kalor yang diberikan pada zat padat dapat mengubah suhu dan wujud suatu 
zat ” 
Alat dan bahan : 
Bejana kaca dan larutan alkohol berkadar rendah secukupnya. 
 
Langkah kerja : 
a.  Tuangkan alkohol ke dalam bejana kaca dan celupkan jari telunjuk ke dalam alkohol 

tersebut ! 
b.  Angkat segera jarimu dan perhatikan bagaimana alkohol menguap, apa yang kamu 

rasakan pada jari telunjukmu ketika alkohol menguap  ?  
•   •   •   •   Secara kelompok peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari kegiatan di atas. 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•   •   •   •   Guru membimbing peserta didik untuk menarik  kesimpulan : 
-   Kalor yang diberikan pada suatu benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan wujud 

atau dapat juga menaikkan suhu. 
-  Pada saat terjadi perubahan wujud suhu zat tetap, hal ini disebabkan karena kalor yang 

diberikan tidak untuk menaikkan suhu tetapi untuk mengubah wujud dan ketika zat 
mengalami perubahan suhu, wujud zat tetap karena kalor yang diterima tidak untuk 
mengubah wujud tetapi untuk menaikkan suhu. 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

-2 Diagram perubahan wujud: 
 
                   Gas 
                                    5 
           3                 2                     
                 6 
                          1 
Padat                            Cair 

                         4 
Keterangan : 
Perubahan wujud yang memerlukan kalor : 
1. Melebur adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair.  
2. Menguap adalah perubahan wujud dari cair ke gas 
3. Menyublim  adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas 

 
Perubahan wujud yang melepaskan kalor : 
4.  Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat 
5. Mengembun adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. 
6. Deposisi (mengkristal) adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat 

 
•   •   •   •   Guru membimbing peserta didik untuk menarik  kesimpulan : 

Bukti pada waktu menguap zat memerlukan kalor adalah : 
- tangan terasa dingin sehabis dicelukan ke dalam bensin, karena  bensin yang menempel 

pada tangan akan menguap, menguap memerlukan kalor, kalor diambil dari tangan sehingga 
tangan menjadi dingin. 

- Badan terasa dingin sehabis mandi,  karena  air yang menempel pada badan akan menguap, 
menguap memerlukan kalor, kalor diambil dari badan sehingga badan menjadi dingin.  
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Faktor-faktor yang mempercepat penguapan : 
1. memanaskan 

Dengan enrgi panas molekul-molekul akan lebih cepat bergerak, sehingga pakaian yang 
dijemur akan cepat kering.  

2. memperluas permukaan 
dengan memperluas permukaan berarti memperbanyak molekul-molekul yang zat cair yang 
dekat dengan permukaan, akibatnya molekul=molekul zat cair lebih mudah meninggalkan 
permukaan atau menguap. 

3. meniupkan udara di atas permukaan 
meniupkan udara di atas permukaan juga membawa molekul-molekul zat cair dekat ke 
permukaan, sehingga molekul-molekul tersebut lebih mudah meninggalkan permukaan dan 
menguap. 

4. menyemburkan zat cair 
semburan air memberikan suatu luas permukaan yang sangat besar, sehingga molekul-
molekul mudah menguap. 

5. mengurangi tekanan pada permukaan 
dengan mengurangi tekanan di atas permukaan, berarti memberi jarak antarmolekul 
menjadi renggang. 

•   •   •   •   Prinsip kerja  lemari es menggunakan prinsip proses pendinginan yang disebabkan oleh 
penguapan. 
- Freon digunakan sebagai zat cair yang menguap di dalam lemari es. Freon dipompa 

mengitari mengitari lingkaran pipa, di dalam pipa-pipa sebagian freon berwujud gas dan 
berwujud cair. 

- Ketika freon melalui pipa di luar lemari es, freon dimampatkan dan diubah dari gas menjadi 
cair. Pada saat ini  freon melepaskan kalor maka dinding lelari es terasa panas. Freon cair 
kemudian disalurkan melalui rangkaian pipa di dalam ruang beku, freon cair menguap 
memerlukan kalor, kalor diambil dari ruang sekitar sehingga ruang beku terasa dingin dan 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

makanan, minuman di dalam lemari es pun terasa dingin. 
-   Zat cair dikatakan mendidih apabila gelembung-gelembung uap terjadidi dalam seluruh zat 

cair dan dapat meninggalkan zat cair. 
-   Pada saat mendidih ( terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas ) suhu zat tetap, hal ini 

dibuktikan jika air dipanaskan hingga mendidih yaitu pada suhu 100⁰C suhu air tidak akan 

naik lagi meskipun dipanaskan terus-menerus. 100⁰C disebut titik didih air. Begitu juga jika 
gas berubah wujudnya menjadi cair ( mengembun )saat melepaskan kalor, suhu juga tetap 

dan titik embun pun sama dengan titik didih. Jadi tepat pada suhu 100⁰C air berubah wujud 

dari cair menjadi gas sebaliknya tepat pada suhu 100⁰C gas berubah wujud menajdi cair ( 
mengembun ). Akibatnya titik didih sama dengan titik embut dan kalor uap sama dengan 
kalor embun. 

-  Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik didihnya 
disebut kalor uap.  

-  Besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu zat cair bergantung pada massa  dan besarnya 
kalor uap suatu zat cair.  Dapat dirumuskan : 
Q  = m . U 
Keterangan : 
Q = kalor yang diperlukan (menguap) atau dilepaskan (mengembun). Satuan : joule ( J ) 
M = massa zat cair, satuan : kg 
U = kalor uap, satuan : J/kg 

-  Pengaruh Tekanan terhadap titik didih, titik didih zat cair akan naik jika tekanan di atas 
permukaan dinaikkan. 
Contoh : Panci pemasak bertekanan ( pressure cooker) dapat memasak daging lebih cepat 

empuk, karena air dalam panci mendidih lebih dari 100⁰C atau kira-kira 120⁰C dan 
tekanannya sampai 2 atm. Akibatnya daging cepat empuk 

-   Naiknya titik didih karena tekanan di atas permukaan diperbesar : 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

• Otoklap 
•  ketel uap 

-   Penurunan tekanan di atas permukaan dapat menurunkan titik didih, oleh karena itu makin 
tinggi tempat di permukaan bumi suhunya makin rendah karena makin tinggi tempat 
tekanannya makin rendah. 

-    Ketidakmurnian zat dapat menaikan titik didih. 

-   Contoh : air gula, air garam mendidih lebih dari 100⁰C, oleh karena itu jika memasak 
sayuran menggunakan garam dimaksudkan selain gurih rasanya juga cepat empuk. 

•        Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik 
 
F. Penilaian Pertemuan II 

1  Jenis Tagihan  :  Tes 
2. Teknik   :  Tes harian 
3.  Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
4.  Soal/Instrumen : 

a. Pemahaman dan penerapan konsep 
Pemahaman konsep  berkomunikasi : 

Aspek yang dinilai No 
Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C D E F 

Jumlah Skor  

          
 
 

 
Keterangan aspek yang dinilai : 
A   Kemampuan menyampaikan informasi  
B   Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C   Kemampuan mengajukan pertanyaan  
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D   Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman  
E   Kemampuan menggunakan bahan yang baku  
F   Kelancaran berbicara 
Cara Penilaian (Rubrik) 
1) Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst 
2) Baik , jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas. 
3) Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat jelas 

 
b. Pemahaman dan penerapan konsep akademis 

Mengapa  makanan yang simpan di lemari es tidak cepat busuk ? 
c. Penilaian kinerja ilmiah (performance/unjuk kerja) 
  

ASPEK YANG DIUKUR No 
Urut 

No 
Induk 

 

 
Nama Siswa 

A B C D 

Skor Maks 

        
 

NO Penjelasan aspek yang dinilai 
 

A 
B 
 

Cara menuangkan alkohol ke dalam bejana 
Cara memasukkan jari ke dalam alkohol 

 
Kriteria skor ( Rubrik ) : 
2 :  Tepat, jika:  

• cara menuangkan alkohol ke dalam bejana tepat ( alkohol tidak tumpah ) dan cara memasukkan jari ke dalam 
alkohol tepat. 

1 :  Tidak tepat, jika:  
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• cara menuangkan alkohol ke dalam bejana tidak rapi ( alkohol tumpah ) dan cara memasukkan jari ke dalam 
alkoholpun salah.9 tidak mengerti maksudnya ) 

 
               
                          Skor  Yang  diperoleh  
NILAI = ---------------------------     X 100  
                        Skor Maxsimal  

G. Alat dan bahan : 
1 Bejana kaca  
2 Alkohol berkadar rendah 

 
H. Sumber Belajar : 

1 Buku IPA, lingkungan sekitar 
 
E.  Langkah Pembelajaran: 

Pertemuan 3 (Melebur, membeku dan Penyulingan Air) 2 jp 
Pengetahuan Prasyarat : 
1. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. 
2. Melebur adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Motivasi : Bagaimana cara membuat air mawar yang seringdigunakan untuk kecantikan 
para wanita ? 

 
Kegiatan Inti •   Peserta didik dibentuk kelompok 

•   Peserta didik diminta  melakukan demonstrasi atau percobaan ”Mengamati proses 
melebur dan mebeku “ , mengamati proses ketidakmurnian zat terhadap titik lebur zat “  

•   Peserta didik diminta  melakukan diskusi tentang “ pemanfaatan sifat kalor ”  
Contoh LK  
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1) Mengamati proses melebur dan mebeku 
Alat dan bahan : 
- Bejana, kaki tiga, lampu spiritus, air, lilin termometer, tabung reaksi dan 

penjepit. 
 

Langkah kerja : 
a. Melebur  

Panaskan air dalam bejana kaca tahan panas, celupkan sebuah tabung yang 
mengandung lilin padat ke dalam air. Baca suhu lilin setiap setengah menit sampai 
semua lilin melebur. 
 

b. Membeku 
Keluarkan tabung yang telah berisi lilin cair dari air mendidih dalam bejana, 
biarkan lilin mendingin di udara an bacalah suhu lilin setiap setengah menit. 

  
c. Mengamati proses ketidakmurnian zat terhadap titik lebur zat 

-   masukkan butir-butir es ke dalam gelas, tambahkan air ke dalam gelas sehingga 
es dan air kira-kira sama banyak 

-    aduk campuran es dan air, amati apa yang terjadi dan  ukur suhunya! 
-   masukkan sesendok garam dapur ke dalam campuran air dan es itu, amati apa 

yang terjadi dan aduk hingá merata dan ukur kembali suhunya 
-    bandingkan suhu nomor 2 dengan nomor 3  
 
 

2) Penyulingan air  ( bisa didemontrasikan ) 
Alat dan bahan : 
Alat penylingan air yang terdiri atas: 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

- Labu didih 
-    Kondensator 
- Bejana  
-    Thermometer 
-    Lampu spirtus 
-    Kaki tiga dan air tidak murni secukupnya 

 
Urutan kerja : 
(1) Pasanglah alat dan bahan seperti gambar ! 
(2) Iisi labu didih dengan air tidak murni kemudian dipanaskan di atas lampu spiritus 

sampai mendidih. 
(3) Tampung uap air murni hasil sulingan ke dalam bejana ( gelas ) 

•  Secara kelompok peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari kegiatan di atas. 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

• Guru membimbing peserta didik untuk menarik  kesimpulan  : 
-  Untuk melebur memerlukan kalor, pada saat melebur suhu zaat tetap. Sebaliknya 

untuk membeku zat melepaskan kalor dan pada saat membeku suhu zat tetap. 
-   Kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada 

titik leburnya disebut kalor lebur, Sebaliknya kalor yang dilepaskan pada waktu 1 kg 
zat cair menjadi 1 kg zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. 

-  Untuk zat yang sama titik lebur sama dengan titik bekunya, sehingga kalor lebur 
sama dengan kalor beku. 

-   Kalor yang diperlukan untuk melebur sebanding dengan massa benda dan besarnya 
kalor lebur , sehingga dapat ditulis rumus : 
Q = m x l 
Keterangan : 
Q : banyaknya kalor untuk melebur, satuan = joule ( J ) 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

m : massa benda, satuan = kg 
L : kalor lebur, satuan = J/kg 

-    Pengaruh tekanan terhadap titik lebur : Titik lebur zat akan turun jika tekanan di atas 
permukaan zat diperbesar 
Contoh : Peristiwa regelasi ( regelation ), adalah meleburnya balok es yang diberi 
beban dan membeku kembali sesaat setelah beban dihilangkan 

-   Pengaruh ketidakmurnian terhadap titik lebur zat. Titik lebur zat akan turun dengan 

menambah garam pada campuran es dengan air hingga – 20 ⁰C. 

Contoh : Pembuataan es krim, karena penambahan garam es melebur di bawah  0 ⁰C. 
Untuk melebur zat memerlukan kalor, kalor diambil dari dalam es itu sendiri karena 

tidak ada suplai dari luar. Akibatnya suhu es akan turun di bawah   0 ⁰C meskipun 
sudah dalam wujud cair, Penyulingan air 

- Penyulingan (destilasi) memanfaatkan prinsip penguapan pada titik didihnya. 
Penyulingan termasuk cara memisakan campuran melalui titik didihnya. Penyulingan 
dengan cara seperti dapat digunakan untuk membuat air mawar. Caranya air tidak 
murni tadi ditambah bunga mawar, maka uap air yang ditampung menjadi air mawar. 
Contoh lain penggunaan penguapan adalah cara membuat garam dari air  laut.   Cara 
membuat garam dari air   laut: 
� Air laut dibendung di areal tertentu, kemuadian terkena sinar matahari  
� uap air menguap sehingga terjadilah garam yang dikenal dengan garam dapur.  

-    Azas Black 
Apabila dua zat yang berbeda suhunya dicampur, maka kedua zat yang bercampur 
akan memiliki suhu yang sama. Hal ini disebakan kalor akan berpindah dari zat yang 
suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Berdasarkan hukum kekekalan 
energi tidak ada energi yang hilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalor yang 
diperlukan sama dengan kalor yang diterima. 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Qterima  = Qlepas 

Azas ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah menghitung suhu 
akhir campuran, dan dapat dirumuskan : 
Qterima  = Qlepas 

M x c x ( ta – suhu awal zat yang suhunya lebih rendah ) = m x c x ( suhu awal zat yang 
suhunya lebih tinggi - ta ) 

• Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik 
 

  
 

F. Penilaian Pertemuan III 
1 Jenis Tagihan  :  Tes 
2. Teknik   :  Tes harian 
3.  Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
4.  Soal/Instrumen : 

a. Pemahaman dan penerapan konsep 
Pemahaman konsep  berkomunikasi : 

Aspek yang dinilai  
No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama 
Siswa 

A B C D E F 

 
Jumlah Skor  

          
Keterangan aspek yang dinilai  : 
A   Kemampuan menyampaikan informasi  
B   Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C   Kemampuan mengajukan pertanyaan  

               D   Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman  
               E   Kemampuan menggunakan bahan yang baku  
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               F   Kelancaran berbicara 
 

Cara Penilaian (Rubrik) 
1 : Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst 
2 : Baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas. 
3 : Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat   
       jelas 

 
b. Pemahaman dan penerapan konsep akademis 

(1) Jelaskan bahwa penguapan dapat digunakan untk memisahkan campuran! 
(2) Apa pengaruh ketidakmurnian zat terhadap titik beku suatu zat? 
(3) Bagaimana prinsip pembuatan es krim? 

 
c. Penilaian kinerja ilmiah (performance/unjuk kerja) 
  

Aspek yang dinilai  
No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa 

A B C D 

 
Skors Maks 

        
 
 
Melebur dan membeku : 
NO Penjelasan aspek yang dinilai 

 
A 
B 
C 
D 
 

Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan 
Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus 
Cara mencelupkan dan mengangkat tabung reaksi yang berisi lilin dari air dalam bejana 
Cara membaca skala termometer 
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Kriteria skor (Rubrik) : 
3 : Tepat, jika : 

                    a    Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan tepat terlihat trampil. 
b    Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus tepat dengan aturan . 
c    Cara mencelupkan dan mengangkat tabung reaksi yang berisi lilin dari air dalam bejana, hati-hati dan  
      tidak salah atau tumpah 
d    Cara membaca skala thermometer, pandangan mata tegak lurus 

2 : Kurang Tepat, jika : 
a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan, kurang mantap (ragu-ragu) 
b. Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus, kurang tepat 
c. Cara mencelupkan dan mengangkat tabung reaksi yang berisi lilin dari air dalam bejana, kurang hati-hati 

sehingga ada air tumpah 
d. Cara membaca skala thermometer, kurang tepat 
 

1: Tidak Tepat, jika : 
a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan, ada kesalahan 
b. Cara menyalakan dan mematikan lampu spiritus, salah 
c. Cara mencelupkan dan mengangkat tabung reaksi yang berisi lilin dari air dalam bejana, tidak hati-hati sehingga 

ada air tumpah 
d. Cara membaca skala thermometer, salah 

 
 
Penyulingan: 

No Penjelasan aspek yang dinilai 

A 
B 

Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan 
Cara memasukkan air tidak murni ( air ledeng ke dalam labu didih ) 
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C 
D 

Cara membaca skala pada termometer 
Cara menampung uap air murni dalam suatu wadah 

Kriteria skor  Rubrik) : 
3:  Tepat, jika : 

a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan tepat dan terlihat trampil  
(tidak ragu-ragu ) 

b. Cara memasukkan air tidak murni ( air ledeng ke dalam labu didih), hati-hati tidak tumpah-tumpah. 
c. Cara membaca skala pada thermometer ( pandangan tegak lurus kea rah skala thermometer. 
d. Cara menampung uap air murni dalam suatu wadah dengan hati-hati tidak ada yang tumpah. 

2 :  Kurang Tepat, jika : 
a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan kurang tepat dan terlihat kurang 

trampil (ragu-ragu), tetapi benar. 
b. Cara memasukkan air tidak murni (air ledeng ke dalam labu didih), kurang hati-hati tidak tumpah-tumpah. 
c. Cara membaca skala pada thermometer (pandangan tegak lurus kea rah skala thermometer tetapi tidak tepat). 
d. Cara menampung uap air murni dalam suatu wadah dengan kurang  hati-hati ada yang tumpah. 

1 : Tidak Tepat, jika : 
a. Cara menyiapkan dan memasang alat-alat dan bahan yang akan digunakan tidak tepat dan terlihat ragu-ragu 

dan salah. 
b. Cara memasukkan air tidak murni ( air ledeng ke dalam labu didih ), tidak hati-hati sehingga ada yang tumpah-

tumpah. 
c. Cara membaca skala pada thermometer ( pandangan tidak tegak lurus kea arah skala thermometer sehingga 

salah ). 
d. Cara menampung uap air murni dalam suatu wadah dengan ceroboh ada yang tumpah. 

  
  
                          Skor  Yang  diperoleh  

NILAI =           ---------------------------     X 100  
                              Skor Maxsimal  
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G. Alat dan bahan : 
Alat penylingan air yang terdiri atas: 
1 Labu didih 
2 Kondensator 
3 Bejana  
4 Thermometer 
5 Lampu spirtus 
6 Kaki tiga 
7 Dan air tidak murni secukupnya 

 
H. Sumber Belajar : 

Buku IPA, lingkungan sekitar 
 

I.  Strategi Pembelajaran 
Pertemuan 4 (Reaksi kimia): 2 jp 
 
Pengetahuan Prasyarat : Sifat zat 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •    Motivasi : Tahukah kamu bagaimana cara mempercepat kematangan buah, misalnya buah 
mangga, buah pisang sehingga selain warnanya menjadi bagus juga cepat matang ? 

 
Kegiatan Inti •   Peserta didik dibentuk kelompok 

- Peserta didik diminta  melakukan percobaan tentang “perubahan fisika dan perubahan 
kimia”  serta ” Mengenal ciri-ciri reaksi kimia ”. 

- Secara kelompok peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari kegiatan di atas. 
Contoh LK   
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1) Perubahan fisika dan  perubahan kimia 
Alat dan bahan : lilin, kawat, lampu spiritus 
Langkah kerja : 
a. Panaskan kawat dengan lampu spiritus, setelah beberapa saat biarkan kawat menjadi 

dingin! 
b. Amati apa yang terjadi setelah kawat itu dingin kembali ? Patahkan lilin menjadi 

beberapa potong, apakah fisik lilin berubah ? 
c. Bakarlah kertas, sampai menjadi abu amati apa yang terjadi! Apakah menghasilkan zat 

yang baru? 
d. Buat kesimpulan dari kegiatan di atas! 

Informasi : 
Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau tidak merubah identitas zat disebut 
perubahan fisika, sedangkan perubahan yang menghasil.kan zat yang baru ( berbeda ) 
disebut perubahan kimia. 
 

2) Mengenal ciri-ciri reaksi kimia  
Alat dan bahan : Pb ( NO3 ) , KL, gelas kimia, karbit, air secukupnya, termometer 
 
Langkah kerja :  
a. Reaksi antara Pb ( NO3 ) dengan  KL 

1. Ambil 20 ml larutan Pb ( NO3 ) , masukkan dalam gelas kimia 100 ml 
2. Ambil 20 ml larutan Kl , campurkan dengan larutan Pb ( NO3 ) , dalam gelas kimia 

100 ml 
3. Amati perubahan yang terjadi ! 
 

b. Reaksi antara karbit  dengan  air 
1. Ambil 20 ml air , masukkan dalam gelas kimia 100 ml 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

2. Ukur suhu air tersebut! 
3. Ambil cuplikan karbit dan masukkan dalam air yang telah disiapkan 
4. Amati perubahan yang terjadi dan ukur suhu air pada saat reaksi berlangsung! 

 
     3) Analisa : 

a. Reaksi manakah yang menghasilkan endapan? 
b. Reaksi manakah yang menghasilkan perubahan warna? 
c. Reaksi manakah yang menghasilkan gas? 
d. Apakah reaksi antara karbit dan air mengakibatkan perubahan suhu? 

 
Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•   Guru membimbing peserta didik untuk menarik  kesimpulan  : 
1. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau tidak merubah 

identitas zat. 
Contoh: 
- Besi dipanaskan sampai memabara, setelah dingin menjadi besi kemabli 
- Semua perubahan; membeku, mendidih, menguap, sublimasi, mengembun termasuk 

perubahan fisika. 
2. Perubahan kimia adalah  perubahan yang menghasil.kan zat yang baru ( berbeda ). 

- Contoh: 
- Besi berkarat, telor membusuk, rati dibakar , kembang api meledak dst. 

3. Ciri-ciri reaksi kimia: 
a. menghasilkan endapan 

Contoh: Air kerus diberi tawas, akan terjadi pengendapan, sehingga air menjadi jernih. 
b. menghasilkan perubahan warna 

Contoh: Besi bereaksi dengan udara dan air warnanya berubah menjadi kehitaman.  
c. menghasilkan gas 

Contoh: Karbit dicampur akan menghasilkan gas, gas ini yang digunakan untuk 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

mempercepat pemasakan buah. 
d. mengakibatkan perubahan suhu 

Contoh : petasan yang meledak menghasilkan perubahan suhu, ledakan itulah hasil 
reaksi kimia. 

4.  Reaksi kimia yang menghasikan energi disebut reaksi eksoterm. 
Contoh: semua pembakaran 

5. Reaksi kimia yang memerlukan energi energi disebut reaksi endoterm. 
Contoh: fotosintesis 

•  Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik 
 

 
 

F. Penilaian Pertemuan IV 
1. Jenis Tagihan :  Tes 
2.  Teknik   :  Tes harian 
3.  Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
 
4.  Soal/Instrumen: 

a. Pemahaman dan penerapan konsep 
Pemahaman dan penerapan konsep  berkomunikasi : 
 

Aspek yang dinilai  
No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa 

A B C D E F 

Jumlah Skor 
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Keterangan aspek yang dinilai  : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi  
B. Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C. Kemampuan mengajukan pertanyaan  
D. Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman  
E. Kemampuan menggunakan bahan yang baku  
F. Kelancaran berbicara 

 
Cara Penilaian (Rubrik) 
1) Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst 
2) Baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas. 
3) Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat jelas 

      
     Pemahaman dan penerapan konsep akademis 

1. Sebutkan contoh sehari-hari yang termasuk perubahan fisika maupun perubahan kimia ! 
2. Jelaskan bagaimana cara agar buah cepat matang! 

 
     b. Penilaian kinerja ilmiah ( performance/unjuk kerja ) 

Aspek yang dinilai  
No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa A B 

 
Jumlah Skor  

      
      

 

No Penjelasan aspek yang dnilai 
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A 
B 
 

Cara membakar kawat di atas lampu spiritus 
Cara membuat reaksi pada Pb (NO3) dengan  KL 
 

 
Kriteria skor ( Rubrik ): 
3 : Tepat, jika:  

2 Cara membakar kawat di atas lampu spiritus, benar baik cara memegang maupun cara mematikan dan 
menyalakan lampu spiritus. 

3 Cara membuat reaksi pada Pb ( NO3 ) dengan  KL, terlihat trampil baik ukuran maupun cara mencampurnya. 
 
2 : Kurang Tepat, jika:  

1 Cara membakar kawat di atas lampu spiritus, benar baik cara memegang  maupun cara mematikan dan 
menyalakan lampu spiritus kurang tepat. 

2 Cara membuat reaksi pada Pb ( NO3 ) dengan  KL, terlihat kurang trampil  ( ragu-ragu ) baik ukuran maupun cara 
mencampurnya. 

 
2 : Tidak Tepat, jika:  

1 Cara membakar kawat di atas lampu spiritus, benar baik cara memegang  maupun cara mematikan dan 
menyalakan lampu spiritus.salah. 

2 Cara membuat reaksi pada Pb ( NO3 ) dengan  KL, terlihat tidak  trampil  ( sangat ragu-ragu )  
            Skor  Yang  diperoleh  
NILAI =         ---------------------------     X 100  

              Skor Maxsimal  
 

G. Alat dan Bahan: 
lilin, kawat, lampu spiritus, Pb (NO3) , KL, gelas kimia, karbit, air secukupnya, termometer 

 
H. Sumber Belajar: 

Buku IPA, lingkungan sekitar 
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Mata Pelajaran  : IPA/MTs 
Satuan Pelajaran : SMP 
Kelas / Semester : VIII dan IX 
Tema : Bunyi dan Cahaya dalam hubungannya dengan indera manusia 
 
A. Standar Kompetensi 

Fisika (2) :   Memahami konsep bunyi dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-
hari. 

Biologi (1) : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator 

Fisika :   Mendeskripsikan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari 
1.  Membedakan infrasonik dan audiosonik 
2.  Memaparkan karkateristik gelombang bunyi 
1. Menunjukkan gejala resonansi dalam kehidupan sehari-hari 
2. Menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik 
3. Menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina 
4. Menjelaskan beberapa cacat mata dan penggunaan kaca mata 
5. Menyelidiki ciri-ciri kamera sebagai alat optik 
6. Menjelaskan konsep lup sebagai alat optik 

 
Biologi        :    Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya dengan    
                            kesehatan  

1. Mengidentifikasi macamorgan penyusun sistem kordinasi dan indera pada manusia 
2. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada alat indera yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari dan upaya mengatasinya 
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C. Tujuan 

Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan daerah frekuensi yang biasa didengar manusia dan hewan 
2. Memaparkan timbulnya bunyi, sampai terdengar oleh indera pendengar 
3. Menjelaskan organ penyusun indera pendengaran dan fungsinya 
4. Menjelaskan resonansi berdasar pengamatan 
5. Menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik dengan menggunakan carta / model mata 
6. Menjelaskan cacat mata dan penggunaan kaca mata 
7. Menjelaskan kamera sebagai alat optik 
8. Menjelaskan konsep lup sebagai alat optik 
9. Menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina 

 

D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 
Pendekatan : Kontekstual 
Metode : - Eksperimen 

-    Diskusi 
 

E.  Langkah Pembelajaran 

      1.    Pertemuan  : 2 x 40 menit 
2.  Prasyarat Pengetahuan : Getaran dan Gelombang 
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No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

1 Kegiatan Awal -  Motivasi:  Guru membunyikan sesuatu, misal percobaan balon, bernyanyi (cara : 
lihat lampiran). Kemudian guru bertanya kepada peserta didiknya: 
“Bagaimana proses yang terjadi sampai kita dapat mendengar bunyi?”. 

 

2 Kegiatan Inti -    Dibentuk kelompok peserta didik secara heterogen: 

-    Kelompok peserta didik mendiskusikan: 

o Daerah frekuensi yang biasa didengar manusia 

o Proses terdengarnya bunyi: dari mulai timbulnya bunyi sampai terdengar oleh 
indera pendengar 

- Kelompok peserta didik mengamati gejala resonansi 

- Kelompok  peserta didik (misal 1 kelompok) mempresentasikan proses 
terdengarnya bunyi dan gejala resonansi 

-  Kelompok peserta didik melakukan percobaan fungsi mata sebagai alat optik, 
macam organ mata dengan menggunakan model mata 

-  Kelompok peserta didik mendiskusikan: fungsi mata, cacat mata, kemudian 
menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina 

-    Kelompok peserta didik menyelidiki ciri-ciri kamera sebagai alat optik 

-    Kelompok peserta didik mendiskusikan konsep lup sebagai alat optik 

 

3 Kegiatan Akhir  -    Guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan: 

-     Daerah frekuensi yang biasa didengar manusia adalah 20 Hz – 20 Khz 
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No Tahapan Kegiatan Kegiatan 

-    Bunyi merupakan gelombang longitudinal, dimana arah rambat sama dengan arah 
getaran 

-    Bunyi merambat memerlukan zat perantara / medium 

-   Telinga sebagai indera pendengar terdiri atas telinga luar, telinga tengah, dan 
telinga bagian dalam 

-    Proses terdengarnya bunyi: 

      Bunyi bergetar-telinga luar menangkap-menggetarkan selaput genderang-
duteruskan tulang mertil, landasan dan sanggurdi (tulang pendengar)-tingkap 
jorong, tingkap bunder, saluran setengah lingkaran, dan rumah siput-cairan 
rumah siput bergetar-saraf-otak besar-mendengar 

-  Resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda terhadap benda   
lainnya yang sedang bergetar. 

-    Resonansi dapat terjhadi pada senar yang sama tegangannya 

-   Mata sebagai indera penglihatan terdiri atas: kornea, iris, pupil, lensa mata, 
retina, bintik kuning dan bintik bulat 

-    Daya akomodasi mata merupakan peristiwa lensa mata untuk mencembung atau 
memipih/mencekung agar dapat melihat 

-   Kelainan atau gangguan mata: Miopi (rabun jauh), hipermetropi (rabun dekat), 
presbiopi (gangguan mata yang dikarenakan faktor usia) 

-   Di dalam kamera SLR (Single Lens Reflex) cahaya masuk kamera melalui lensa 
utama. Cermin memantulkan cahaya ke prisma dan keluar dari pencari/pengatur 
objek pandang. Dengan menekan tombol buka tutup akan menaikkan cermin, 
sehingga cahaya mengenai film digian belakang dari kamera. 
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G. Penilaian 

      1. Jenis tagihan  : Tes  

      2. Teknik   : Tes tertulis  

     3. Bentuk instrumen :  Soal uraian, unjuk kerja (performance) 

a. Penilaian sikap 

Aspek yang dinilai No 
Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C D E 

Jumlah Skor 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Ket:   

Aspek yang dinilai :   
A. Keterampilan menyampaikan informasi 
B. Keterampilan mengajukan pertanyaan 
C. Keterampilan mengajukan argementasi 
D. Keterampilan memberikan pendapat 
E. Keterampilan bekerjasama  
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     Cara pemberian skor: 3 : sangat baik 
                                 2 : baik  

                                                1 : tidak baik  
       

     Rentang nilai :  
     Untuk 5 aspek yang dinilai, maka nilai maksimum 15, nilai minimum 3 

 
     Scheme :  13 – 15 = A = amat baik 
       10 – 12 = B = baik 
                       6 – 9  = C = cukup 
                                     < 6           = D = kurang 

 
 

c. Pemahaman dan penerapan konsep akademis  
1. Frekuensi suatu bunyi sebesar 10 Hz. Apakah manusia dapat mendengar bunyi tersebut? Jelaskan! 
2. Dua orang astronot berada di bulan. Seorang astronot meniup peluit. Apakah teman astronot tersebut yang 

berjakar 10 m dari astronot pertama dapat mendengar bunyi pluit? Jelaskan! 
3. Bagaimana proses terdengarnya bunyi? 
4. Garpu tala yang bernada C memiliki frekuensi 440 Hz, agar terjadi resonansi udara kedua pada cepat rambat 340 

Mhz. Berapa kolom udaranya? 
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya akomodasi mata! 
6. Gambarkan bagaimana mata normal dapat melihat! 
7. Miopi merupakan rabun jauh, jelaskan! 
8. Bagaimana kerja kamera sebagai alat optik? 
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      Pedoman Penskoran                                                                                                                    Skor  
1. Manusia tidak dapat mendengar bunyi yang frekuensinya 10 Hz 2 

 2. Karena manusia dapat mendengar bunyi pada 20 Hz – 20 Khz 2 

           3. Tidak dapat mendengar bunyi peluit 2 

4.  Karena di bulan hampa udara jadi tidak ada zat perantara/medium  2 

5. Proses terdengarnya bunyi: 

Bunyi bergetar – telinga luar menangkap – menggetarkan selaput genderang – diteruskan 

tulang martil, landasan dan sanggurdi – tingkap jorong, tingkap bunder, saluran setengah 

lingkaran dan rumah siput – cairan rumah siput bergetar – saraf – otak besar mendengar. 5,5 

6. L = 1 λ (2 n – 1)  3 
               4 

λ= V  = 340 m jadi  L   = 1 λ (2 n – 1) 
λ 440 4 

                = 0,7727 m = 1 x 0,7727 m (2 x 2 – 1) 
    4 

   = 0,57900 m 

                    = 0,579 m 
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7. Daya akomodasi mata merupakan peristiwa lensa mata untuk mencembung atau mencekung 

agar dapat melihat  1,5 

           8. Miopi yaitu mata tidak dapat melihat benda jauh karena lensa mata tidak dapat mencekung, sehingga bayangan benda 

jatuh di depan retina  1 

9. Kerja kornea sebagai alat optik: 

Cahaya masuk melalui lensa utama – cermin memantulkan cahaya ke prisma – keluar  dari 

pengatur objek pandang – tekan tombol buka, tutup akan menaikan cermin – cahaya 

menganai film.   2,5 

 
   Jumlah skor : 25 
 

 
Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
  25 
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c. Penilaian unjuk kerja 

Aspek yang dinilai No 

Urut 

No 
Induk 

Nama Siswa 
A B C 

Jumlah Skor 

       

 
Keterangan aspek yang dinilai :  

A. cara menggunakan balon pada percobaan balon bernyanyi 

B. cara menggunakan garpu tala 

C. cara menggunakan model mata 

 

Kriteria skor:  

3 : tepat 

2 : kurang tepat 

1 : tidak tepat 
 
           Nilai = Skor yang diperoleh x 100  
                         Skor maksimal 
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H. Alat dan Bahan Pembelajaran 

        Alat dan bahan : balon, garpu tala, model mata 

        Sumber belajar : buku-buku IPA 

  
Contoh:  
 
Balon yang Bernyanyi 
Tiuplah sebuah balon, lalu lepas dan pencet ujungnya….! Aneh …, balon mengeluarkan bunyi yang mencicit seperti bernyanyi. 
 
Jawab: 
Menurut fisika, bunyi terdengar jika ada sumber yang bergetar. Ujung balon yang dipencet akan bergetar ketika udara keluar. 
Getaran ini menggetarkan udara sehingga terdengar bunyi mencicit yang membuat balon seperti bernyanyi. 
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Mata Pelajaran  : IPA 
Satuan Pelajaran : SMP 
Kelas/semester : VII semester 1 dan 2 
Alokasi waktu : 2 X 40 menit 
Tema : Dampak Limbah Rumah Tangga terhadap Lingkungan  
 
A. Standar Kompetensi 

Kimia  (4)  : Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan. 
 
Biologi  (7) : Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator 
Kimia    (4.1) : Mencari  informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 

• Menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia yang digunakan sebagai pembersih, pemutih, pewangi, 
dan pembasmi serangga. 

• Menjelaskan efek samping penggunaan dan pencegahan bahan kimia yang biasa digunakan sehari-hari seperti pembersih, 
pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. 

 
Biologi   (3.3) : Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 
• Menjelaskan efek samping bahan kimia rumah tangga. 

 
C. Tujuan 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu: 
1. membedakan bahan kimia di sekitar berdasarkan fungsi dan kegunaannya sebagai pembersih, pemutih, pewangi, dan 

pemabsmi serangga. 
2. menentukan bahan kimia di sekitar yang berpotensi bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
3. membiasakan sikap dan tingkah laku yang peduli terhadap lingkungan sekitar. 
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D. Pendekatan dan metode pembelajaran 
1. Pendekatan : Kontekstual 
2. Metode  : Eksperimen, diskusi informasi, ceramah, tanya jawab. 

 
E. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 
Prasarat Pengetahuan 
Tahukah kamu apa bahayanya bila bahan makanan terkena pembasmi serangga? 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

•     Mengadakan tanya jawab dengan peserta didik “Bila gula dimasukkan ke dalam air, apa yang 
dapat kalian lihat?” 

Kegiatan Inti •    Κegiatan berkelompok antara 4 – 5 peserta didik secara heterogen.  
•    Guru membagikan beberapa bahan kimia, seperti garam, gula, dan lainnya. 
•    Peserta didik melakukan kegiatan dengan mencampurkan zat-zat tersebut ke dalam air dan 

mengamati hasil yang diperoleh dari larutan tersebut. 
•    Peserta didik mempresentasikan hasilnya 

Kegiatan Penutup •   Guru dan peserta didik membuat rangkuman hasil kegiatan.  
•   Guru memberi penghargaan pada kelompok yang mempunyai kinerja baik. 
•   Guru melakukan uji kompetensi 

 
F. Alat dan sumber belajar 

Alat dan bahan  
Beberapa kemasan bahan kimia di sekitar, seperti deterjen, parfum, pembasmi nyamuk dan lainnya 
1    Sumber Belajar 
2 Buku IPA  
3 Lingkungan sekitar 

 
G. Penilaian 

1. Tes lisan  
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2. Kinerja percobaan 
3. Kinerja presentasi 
4. Produk hasil percobaan 
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Mata Pelajaran : IPA 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas / Semester : VII dan VIII   
Tema   : Energi dalam kehidupan 
 
 
A. Standar Kompetensi : 
     Fisika (3)   :  Memahami wujud zat dan perubahannya 

 
     Kimia (4)   :  Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia 
 
B.  Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator :  
     Fisika (3.4) :     Mendeskripsikan  peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
                              ●  Menyelidiki pengaruh kalor terhadap : 

- perubahan suhu benda 
- perubahan wujud zat 

●  Menyelidiki : 
    - faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan 
    -  banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat 
    -  kalor yang dibutuhkan pada saat mendidih dan melebur 
●  Menerapkan :  

hubungan Q = m . c . ∆t; Q = m . U  dan  Q = m . L  untuk memecahkan masalah sederhana. 
 

Kimia (4.4) :      Mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui percobaan  sederhana 
• Menunjukkan terjadinya reaksi kimia berdasarkan perubahan suhu (reaksi eksoterm dan reaksi endoterm). 
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C. Tujuan : 
     Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat : 

1. menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat 
2. menyelidiki faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan 
3. menerapkan hubungan Q = m . c . ∆t 
4. menunjukkan terjadinya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. 

 
D. Pendekatan dan metode pembelajaran: 

- Pendekatan : Konstekstual 
- Metode  : Eksperimen, Diskusi 

 
E. Langkah Pembelajaran: 

Pertemuan I: Kalor 
Prasyarat  Pengetahuan: Suhu dan wujud zat 
Tahap Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal Motivasi : apa yang terjadi jika air dipanaskan? Suhu air akan meningkat atau menurun 
Kegiatan Inti  -   Peserta didik perkelompok melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh terhadap : 

• Perubahan suhu benda 
• Perubahan wujud zat 

-    Dilanjutkan dengan menyelidiki : 
• Faktor-faktor yang dapat mempercepat penmguapan 
• Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat 
• Banyaknya kalor untuk mengubah wujud zat 

Setelah praktikum selesai, hasil praktikum didiskusikan kemudian membuat kesimpulan. 
Kegiatan Akhir -     Peserta didik membuat kesimpulan tentang : 

      Kalor dapat menaikkan suhu, dan mengubah wujud zat. 
Mengembun  : uap air (gas) melepas kalor 
Membeku      : air (zat cair) melepas kalor 
Menyublim   : kamper (kapur barus) yang berupa gas melepas kalor menjadi padat 
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F. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Alat dan bahan percobaan = gelas kimia, thermometer, stopwatch, air dan zat lain yang diperlukan (misal minyak 

goreng). 
2. Sumber belajar = buku-buku IPA 

 
G. Penilaian Pertemuan 1 

1.  Jenis Tagihan : Tes Tertulis 
2.  Teknik   : Tes Harian 
3.  Bentuk Instrumen : Soal Uraian, unjuk kerja 
4.  Soal/instrumen:   

a.  Penilaian 
Aspek yang dinilai  

No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa 

A B C 

 
Jumlah Skor 

 
 
 
 

      

Ket :  Aspek yang dinilai : 
A. Cara membaca thermometer 
B. Cara membaca stop watch (waktu) 
C. Cara mengukur volume air 

 
-  Kriteria skor : 
    3 = tepat 
    2 = kurang tepat 
    1 = tidak tepat 
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-  Nilai = 
100

maksimalskor 

diperoleh yangskor 
×

 
 
b.  Pemahaman dan penerapan konsep akademis         Skor 

1.  Pada saat air menerima kalor, suhu air akan ……           1   
2.  Pada percobaan pemanasan air diperoleh data sebagai berikut :   

Waktu (mnt) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Suhu (°C) 30 34 38 42 47 51 55 60 65 
Tulis kesimpulan dari data tersebut!                                                                                                    2 

3. Diperoleh data dari percobaan pemanasan air 
 Gelas A Gelas B 

Isi / massa 50g air 100g air 
Pemanasan 60°C 60°C 

Waktu 8 menit 16 menit 

 Tulis kesimpulan dari data tersebut!                                                                                                   2 
4. Pada percobaan pemanasan air dan pemanasan minyak goreng diperoleh data sebagai berikut : 

 Gelas A Gelas B 
Massa 50g 50g 

Macam Zat Air Minyak goreng 
Pemanasan 30°C 30°C 

Waktu 8 menit 6,5 menit 
 Tulis kesimpulan dari data tersebut!                                                                                                  3 

5. Kapur barus dipanaskan akan berubah wujud menjadi ……                
Dan peristiwa ini disebut ……                                                                                                             2  
                                                               Jumlah Skor   = 10 
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Pedoman Penskoran           Skor 
 
 
1. Suhu air naik              1 
 
2. Banyaknya kalor yang diberikan sebanding dengan suhu (makin banyak kalor  

yang diberikan makin besar suhunya)        2 
 

3. Banyaknya kalor yang diperlukan sebanding dengan massa zat (makin banyak  
zat yang dipanaskan memerlukan waktu yang makin lama untuk jumlah kalor  
yang sama)               2 
 

4. Kalor yang diperlukan oleh suatu zat unutk menaikkan suhunya bergantung  
kepada macam / jenis zat          3 
 

5. Kapur barus dipanaskan berubahn menjadi gas, peristiwanya disebut menyublim   2 
 

Jumlah skor = 10 

 Nilai = 
100

10

diperoleh yangskor 
×

 
 
 

Langkah Pembelajaran 2 
Pertemuan 2 = 2 x 45 menit 
Prasyarat pengetahuan = Perpindahan kalor 

Tahap Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal Motivasi : Bagaimana pengaruh kalor terhadap suatu zat? Dan bagaimana hubungan kalor dan 
perubahan suhu suatu zat? 

Kegiatan Inti -  Peserta didik perkelompok mendiskusikan hubungan kalor dan perubahan suhu zat-zat sesuai Azas 
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Tahap Kegiatan Kegiatan 

Black. 
Q = banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepas (j) 
m = massa zat (kg) 
c = kalor jenis zat (j/kg°C) 
∆t = perubahan kalor yang diterima = banyaknya kalor yang diberikan =  

-    Kemudian guru memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai azas black , peserta 
didik diminta menyelesaikannya dan dikumpulkan. 

Kegiatan Akhir -    Guru memberikan pertanyaan secara lisan tentang azas black 
 
 

Alat, Bahan dan Sumber Belajar: buku-buku IPA 
 
Penilaian Pertemuan 2 
Jenis tagihan : tugas 
Diskusikan dengan temanmu dalam kelompok permasalahan berikut ini : 
1. Banyaknya kalor untuk memanaskan alumunium adalah 88.00 joule dari suhu 30°C sampai 40°C dengan kalor jenis 

8,8x102j/kg°C. Berapa massa alumunium? 
2. Andri ingin mandi air hangat dengan mencampur 2 kg air 100°C dengan 4 kg air dingin 20°C. berapa air yang diperoleh? 

Kunci Jawaban : 
1. Banyaknya kalor = Q = 88.000 j 

Perubahan suhu (∆t) = 40°C - 30°C = 10°C 
Kalor jenis (C) = 8,8, x 102j/kg°C 

Q = m . c . ∆t sehingga tc.

Q
m

∆
=

  = Cx10j/kg8,8x10

j 88.000
o2

 
 

               = 800.8

000.88

kg  = 10 kg 
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Q1 = Q2       200 + 80 = 4 ta + 2 ta  

2. M1 . C1 . ∆t1 = M2 . C2 . ∆t2    280 = 6 ta 

2 . cair . ( 100 –ta) = 4 . cair . (ta-20)   ta = 6

280

 = 46,67 
200 – 2 ta = 4 ta – 80 

 
Langkah Pembelajaran 3 
Pertemuan 3 = 2 x 40 menit 
Prasyarat Pengetahuan : Perubahan suhu 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 
Kegiatan Awal Motivasi = Jika 2 zat dicampur menjadi satu, apakah suhunya akan berubah ? 
Kegiatan Inti • Peserta didik perkelompok merancang percobaan sesuai kerja ilmiah dan 

melakukan percobaan “Perubahan suhu pada reaksi kimia” (Contoh LKS 
terlampir) 

• Mendiskusikan hasil reaksi dan mengambil kesimpulan 
Kegiatan Akhir Guru menanyakan perubahan suhu yang terjadi pada reaksi kimia dalam percobaan 

 
Penilaian Pertemuan 3 
1.   Jenis tagihan : tugas dan tes 
2.   Teknik : penugasan dan ulangan harian 
3.   Bentuk Instrument = Soal uraian, dan unjuk kerja (performance) 
4.   Soal / Instrumen 
  Permohonan dan Penerapan Konsep 
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  a.   Penilaian Sikap 
Aspek Yang Dinilai 

No  
Urut 

 

No  
Induk 

 

 
Nama Siswa 

A B 

 
Jumlah Skor 

 
 
 
 
 
 

     

  
Ket. Aspek yang dinilai     Rentang nilai = untuk dua aspek yang dinilai, maka nilai 
       A. Kerjasama        maka nilai maksimum 6, nilai minimum 2  
       B. Kejujuran mencatat data       Skor   = 5 – 6 = A = Amat Baik 
 
Cara penilaian :           3 – 4 = B = Baik 

3 = Sangat baik            < 2  = K = Kurang 
2 = Baik 
1 = Tidak baik 

 
 b.   Pemahaman dan penerapan konsep akademis       Skor 

1.   Bagaimana cara mewujudkan reaksi endoterm?          2  
            
2.    Perhatikan peristiwa berikut ini! 
          (i)   (ii)             
       lar. NaOH        lar. Hcl 
         t = 36°C                    t = 35°C 
        Kemudian laruitan (i) dan (ii) dicampur ternyata suhu campuran 41°C 
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Peristiwa tersebut tergolong reaksi endoterm atau eksoterm?                 4  
Jelaskan jawabanmu! 

3.   Apa yang dimaksud dengan reaksi eksoterm?                    2 
4.   Apa yang dimaksud dengan reaksi endoterm?                    2      
               Jumlah skor = 10 

 
Pedoman Penskoran                               Skor 
1. Reaksi endoterm dapat ditunjukkan dengan adanya penurunan suhu (jika dipegang terasa dingin).    2 
2. Peristiwa tersebut merupakan reaksi eksoterm.                     4 

Reaksi eksoterm ditandai dengan adanya kenaikan suhu dari  

2

)3536( CC
oo

+

 = 35,5°C menjadi 41°C 
3. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan energi. Suhu zat yang bereaksi akan naik.              2 
4. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap energi. Suhu zat yang bereaksi akan turun.              2           

      Nilai = 
100

10

diperoleh yangskor 
×

                   Jumlah Skor = 10 
                 
                 c. Penilaian Unjuk Kerja 

Aspek Yang Dinilai  
No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa A B C 

 
Jumlah Skor 
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Ket : 
A. Cara menggunakan thermometer 
B. Cara mengambil larutan dengan pipet tetes 
C. Cara mencampurkan dua larutan 
 
Cara Penilaian : 
3 = Sangat baik 
2 = Baik 
1 = Tidak baik 

 
G.3) Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
 A.   Alat dan Bahan 
        Alat dan bahan lab seperti tabung reaksi, thermometer, lar. NaOH, lar. Hcl, kapur, air dll. 
 B.   Sumber Belajar 
        Buku-buku IPA 
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Contoh : LKS 
Reaksi Yang Mengalami Perubahan Suhu 

 
1. Materi dapat mengalami perubahan dengan cara perubahan fisis dan perubahan kimia. Perubahan kimia disebut juga 

reaksi kimia. 
2. Salah satu gejala reaksi kimia adalah timbulnya perubahan suhu. Untuk menyelidiki perubahan suhu pada reaksi kimia 

lakukanlah hal-hal berikut ini : 
3. Rancanglah suatu percobaan perubahan suhu pada reaksi kimia dengan menggunakan bahan-bahan kapur, air, larutan 

NaOH, larutan HCl 
Rancangan percobaan 

• Tujuan percobaan : 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

• Rumusan Masalah 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

• Hipotesis 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

• Alat dan Bahan 
Alat dan 
Bahan 

Ukuran Jumlah 

   
 
• Urutan Kerja 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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1. Diskusikan rancangan percobaanmu! 
2. Lakukan percobaan setelah didiskusikan! 
3. Tulis kesimpulan! 
4. Buat laporan percobaan! 
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Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas   : VIII 
Tema   : Bahan Kimia dalam Makanan 
 
 

A. Standar Kompetensi 
          Kimia   (4)    : Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 

  
          Biologi (1)    : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

  
B. Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator 

Kimia (4.3)   : Mendeskripsikan  bahan kimia alami dan buatan dalam kemasan yang terdapat dalam bahan makanan 
                      ●   Mengidentifikasi contoh bahan kimia alami yang dapat digunakan sebagai pewarna, pemanis, pengawet 

dan penyedap. 
   ●   Mengidentifikasi bahan kimia buatan dalam kemasan. 

           Biologi (1.4) : Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan 
                       ●   Mengidentifikasi berbagai jenis makanan yang sehat bagi pencernaan.  
    ●   Mendeskripsikan jenis makanan berdasarkan kandungan zat yang ada didalamnya. 

 
 

C. Tujuan : 
Setelah melakukan kegiatan belajar-mengajar, peserta didik dapat : 

1. Mengidentifikasi bahan kimia alami. 
2. mengidentifikasi bahan kimia buatan 
3. membedakan bahan kimia alami dan bahan kimia buatan 
 

D. Pendekatan dan metode pembelajaran 
- Pendekatan : Kontekstual 
- Metode : Diskusi 
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E. Langkah Pembelajaran 
Prasyarat pengetahuan : Jenis zat yang dibutuhkan manusia 
 

Tahap Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal Motivasi : Pernahkan kaliam memperhatikan bahan apa saja yang terjandung dalam 
sebuah kemasan makanan atau minuman? 

Kegiatan Inti •1 Sebelum jam pelajaran / hair sebelumnya peserta didik perkelompok diberi tugas 
untuk membawa kemasan makanan dan minuman. 
Setiap kelompok membawa kemasan kosong yang berbeda-beda. 

•2 Kegiatan di kelas : 
     a. Peserta didik perkelompok mengidentifikasi bahan kimia yang terdapat pada 

kemasan makanan dan minuman, mencatatnya dan mendiskusikan serta 
mempresentasikan, sehingga semua peserta didik memiliki data bahan kimia yang 
terkandung dalam semua kemasan makanan dan minuman. 

     b.   Guru menunjukkan bahan-bahan kimia alami. 
Kemudian peserta didik perkelompok mendiskusikan bahan kimia alami yang 
dapat digunakan pada bahan makanan. Dan menggantikan bahan kimia alami dan 
bahan kimia buatan 

      Peserta didik perkelompok mendiskusikan berbagai jenis makanan yang sehat. 
Kegiatan Akhir / Penutup Peserta didik diminta membuat kesimpulan.  

Contoh kesimpulan : 
I. Bahan kimia alami : 

1. Bahan kimia alami yang dibuat sebagai pewarna : 
a. Daun suji : warna hijau 
b. Kunyit : warna kuning 
c. Daun Jati : warna merah kecoklatan 
d. Keluak : warna coklat kehitaman 
e. Bit : warna merah dll. 
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Tahap Kegiatan Kegiatan 

2. Bahan kimia alami sebagai pemanis : 
a. gula pasir 
b. gula jawa, gula aren 
c. gula batu 

3. Bahan kimia alami sebagai pengawet : 
a. gula 
b. garam dapur dll 

4. Bahan kimia alami sebagai penyedap : 
a. kayu manis : biasanya untuk minuman 
b. daun pandan : membuat aroma dalam makanan kecil dll 

II. Bahan kimia buatan dalam kemasan : 
5. Bahan kimia kemasan sebagai pewarna : 

a. Tartrazine 
b. Carmoisine 
c. F D & C Yellow no.5 
d. F D & C Red no.2 
e. F D & C Blue no.1 
f. F D & C Green no.2 dll 

6. Bahan kimia kemasan sebagai pemanis 
a. Aspartam 
b. Siklamat 
c. Sakarin dll. 

7. Bahan kimia kemasan sebagai pengawet 
a. Asam benzoat : pengawet minuman sari buah, minuman karbonat, sambal botol 

dll. Sebagai anti mikroba. 
b. Asam cuka 25% : pengawet acar, asinan dll. Menghambat pertumbuhan jamur. 
c. Asam sorbat : pengawet minuman sari buah, produk keju dll. Mencegah 
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Tahap Kegiatan Kegiatan 

pertumbuhan jamur. 
d. Garam nitrat dan nitrit : pengawet daging. 

8. Bahan kimia kemasan sebagai penyedap : 
a. monosodium glutamat (MSG) 

MSG atau vetsin berasal dari glutamat yang terbuat dari sisa pembuatan gula 
tebu, jagung, tapioka. Komposisi MSG terdisi dari natrium, glutamat dan air. 

 
F. Penilaian 

1. Jenis tagihan     : Tes 
2. Teknik      : Tes kajian 
3. Bentuk Instrumen  : Soal uraian 
4. Instrumen 

a. Penilaian pemahaman konsep komunikasi 
Aspek yang Dinilai No  

Urut 
No  

Induk 
Nama Siswa 

A B C D 
Jumlah Skor 

        
 

Keterangan aspek yang dinilai : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi 
B. Kemampuan mengajukan pertanyaan 
C. Kemampuan mengajukan argumentasi 
D. Kelancaran berbicara 

 
Cara penilaian : 

                    3 : Sangat baik 
2 : Baik 
1 : Kurang baik 
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Nilai :              Skor yang diperoleh x 100            Range nilai :  80 – 100 = A 
                     Skor maksimal                    70 – 85   = B 
                              ≤ 69  = C 
 

b. Penilaian pemahaman dan penerapan konsep         Skor 
 
1. Bahan pewarna alami apa yang menghasilkan warna ………… 

a.  Hijau                1 
b.  merah kecoklatan              1 
c.   kuning                  1 

2. Untuk membuat segelas the manis, air teh dapat ditambahkan pemanis buatan, yaitu …………  1 
3. Jenis makanan dan minuman apa yang biasa ditambah 

a. garam nitrat                                1 
                         b. asam benzoat                      1 
                    4. Mengapa pemakaian MSG harus dibatasi?                    2 
                    5. Bagaimana cara mengawetkan ikan?                     2 
                                                                                                                                                     Total Skor  = 10 

Nilai : Skor yang diperoleh    x 100 
   10 

 
G. Alat, bahan dan sumber balajar 

1. Alat dan bahan :   
              - Beberapa kemasan kosong makanan dan minuman 
              - Beberapa bahan kimia alami : kunyit, daun suji, daun pandan dll. 
            2. Sumber belajar : buku IPA 
 
 

        Mengetahui,        Jakarta, …………………… 
        Kepala SMP………       Guru IPA 



 129 

Mata Pelajaran : IPA 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas/Semester : IX/1 
Tema  : Proses Terjadinya Muatan Listrik 
 
A. Standar Komptensi: 
      Fisika (3)  :  Memahami  konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
 

     Kimia (3) :   Menjelaskan konsep partikel materi 
   

B. Komptensi Dasar dan Indikator: 
     Fisika (3.1) :  Mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kkaitannya dalam kehidupan 

sehari-hari 
• Menjelaskan benda dapat bermuatan listrik dengan cara digosok 
• Memberi contoh peristiwa yang menghasilkan benda yang bermuatan listrik, dan secara  
• sederhana proses terjadinya 
• Melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan sifat  muatan listrik  
• Menjelaskan secara kualitatif hubungannya antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak 

antara benda bermuatan listrik  
• Menjelaskan konsep gaya gerak listrik (GGL) sumber arus listrik 

           (3.3)    :  Mendeskripsikan prinsip kerja  elemen dan arus listrik yang ditimbulkannya serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Menjelaskan susunan dan cara kerja elemen listrik primer dan sekunder 
••••    Mengukur tegangan antara kutub-kutub sumber tegangan dan tegangan jepit (tegangan terpakai)  
••••    Menjelaskan konsep arus listrik dan beda potensial listrik 
 

  Kimia(3.1) : Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul  
• Mendefinisikan pengertian partikel materi (atom, ion, dan molekul). 
• Memberikan contoh materi tertentu yang terdiri atas ion-ion 
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C. Tujuan : 
Setelah melakukan percobaan tentang proses terjadunya muatan listrik, peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan cara memberi muatan listrik pada suatu benda 
2. Menjelaskan proses terjadinya muatan listrik 
3. Menjelaskan bahwa arus listrik adalah aliran muatan listrik 
4. Menjelaskan muatan listrik adalah ion-ion  
5. sehubungan dengan kalor 
 

D. Pendekatan dan metode pembelajaran : 
- Pendekatan : Kontekstual 
- Metode : Eksperimen 
                           Diskusi Impormasi  

 
E. Langkah Pembelajaran : 

Pertemuan 1 ( Benda dapat Bermuatan Listrik ) 1 jp 
 
Pengetahuan Prasyarat : Teori atom (Setiap benda tersusun atas zat, setiap zat tersusun atas atom-atom, setiap atom 

tersusun atas inti atom dan elektron yang bergerak mengelilinginya) 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Motivasi : Mengapa bulu-bulu tanganmu terasa berdiri ketika kamu dekatkan dengan baju yang 
habis digosok ? 

 
Kegiatan Inti •    Peserta didik dibentuk kelompok: 

   - Peserta didik melakukan percobaan untuk membuat benda benda bermuatan listrik ( 
misalnya dengan menggosok penggaris plastik dengan kain wool, menggosok kaca dengan kain 
sutera ) 

   -  Secara kelompok peserta didik membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil kesimpulan 
itu dibimbing oleh guru 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•    Guru membimbing peserta didik untuk menarik  kesimpulan  : 
-  Listrik adalah sesuatu yang dapat menarik benda-benda kecil dan  ringan yang ada di    
  sekitarnya 
-  Benda dikatakan bermuatan listrik apabila dapat menarik benda-benda yang kecil dan ringan 
yang ada di dekatnya. 

-  Setiap atom tersusun atas proton, netron dan electron 
-  Proton dan netron berada di dalam inti atom sedangkan electron berada di kulit atom, 
karena: massa proton ( muatan positip ) lebih besar daripada massa elektron ( muatan 
negatif ) gaya tarik antar partikel proton lebih besar daripada gaya tarik antara proton dan 
elektron 

-  Benda dikatakan netral apabila jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya 
-  Benda dikatakan bermuatan listrik negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak daripada 
jumlah protonnya. 

-  Benda dikatakan bermuatan listrik positif apabila jumlah elektronnya lebih sedikit daripada 
jumlah protonnya 

-  Cara memberi muatan listrik pada benda dapat dilakukan dengan dua cara :  menggosok dan 
induksi. 

-  Plastik digosok dengan kain woll, maka elektron-elektron dari kain wool berpindah ke plastik 
sehingga kain kekurangan elektron dan disebut bermuatan listrik positif sedangkan plastik 
bermuatan negatif. 

-  Kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron-elektron dari kaca berpindah ke kain sutra 
sehingga kaca kekurangan elektron dan disebut bermuatan listrik positif sedangkan kain sutra 
bermuatan negatif. 

•    Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik 
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F. Penilaian Pertemuan I . 
1  Jenis Tagihan :  Tes 
2.  Teknik   :  Tes harian 
3.  Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
4.  Soal/Instrumen : 

 
a. Pemahaman dan penerapan konsep 

Pemahaman konsep  berkomunikasi : 
 

Aspek yang dinilai No 
Urut 
 

No 
Induk 
 

 
Nama Siswa 

A B C D E F 

 
Jumlah Skor 

 
 
 
 
 

         

Keterangan aspek yang dinilai : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi  
B. Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C. Kemampuan mengajukan pertanyaan 
D. Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman 
E. Kemampuan menggunakan bahan yang baku 
F. Kelancaran berbicara 
  
Cara Penilaian ( Rubrik ) 
3. Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat jelas 

               2. Baik , jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas 
               1. Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst 
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b. Pemahaman dan penerapan konsep akademis 
1. Sebutkan benda-benda yang dapat diberi muatan listrik ! 
2. Mengapa benda-benda seperti besi, alumunium tidak bisa diberi muatan listrik ? 
3. Bagaimana cara memberti muatan listrik suatu benda ? 
4. Tunjukkan bagaimana cara memberi  muatan listrik suatu benda ? 

c. Penilaian ( kinerja ilmiah ) 
ASPEK YANG Dinilai  

No 
Urut 

 
No 

Induk 

 
Nama Siswa A B 

 
Jumlah Skor 

 
 
 

     

 
NO Penjelasan aspek yang dinilai 

 
A 
B 

Cara menyiapkan alat dan bahan ( penggaris plastik, kain wool ) 
Cara menggosok penggaris plastik dengan kain woll 
 

Kriteria skor ( Rubrik ) : 
3:  Jika tepat, jika cara menggosoknya ke satu arah dimana penggaris plastik digosok dengan kain woll dan kaca 

digosok dengan kain sutera. 
2:  Kurang tepat, jika menggosoknya kadang satu arah kadang semabarang arah, namun  cara menggosok penggaris 

plastic digosok dengan kain woll dan kaca digosok dengan kain sutera ( sudah benar ) 
1: Tidak tepat ( salah ), jika cara menggosoknya salah dan penggaris plastik digosok kain sutera, kaca digosok dengan 

kain woll ( kebalik ) 
                        Skor  Yang  diperoleh  

NILAI = ---------------------------     X 100  
                             Skor Maxsimal  
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     d. Alat dan bahan :  
          Alat                   : penggaris (sampul ) plastik yang bersih atau yang masih baru, batang kaca, kain wool, kain sutera, 

sobekan kertas, serbuk kapur 
    Sumber Belajar   : buku IPA, lingkungan sekitar 

 
E. Langkah Pembelajaran : 

 
Pertemuan 2 (Sifat Muatan Listrik) 1 jp 
Pengetahuan Prasyarat : 

• Benda yang digosok bisa bermuatan 
• Plastik digosok kain woll akan bermuatan listrik negatif 
• Kaca digosok kain sutera akan bermuatan listrik positif  
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Motivasi : Mengapa penggaris plastik yang telah digosok dapat menarik sobekan-sobekan kertas ? 
 

Kegiatan Inti •    Peserta didik dibentuk kelompok 
   -  Peserta didik melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat muatan listrik ( misalnya dengan 

menggantung penggaris plastik yang telah diggosok dengan kain wool, kemudian didekatkan 
dengan penggaris plastik lain juga yang telah diggosok dengan kain wool . Atau didekatkan 
dengan kaca yang telah digosok dengan kain sutera ) 

 
•    Secara kelompok peserta didik membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil  kesimpulan 

itu dibimbing oleh guru 
Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•   Guru membuat kesimpulan berdasarkan masukan dari peserta didik,  sifat muatan listrik : 
muatan sejenis tolak-menolak dan muatan tidak sejenis saling tarik menarik ) 

•   Guru membimbing menjawab pertanyaan motivasi yang belum tuntas terjawab ( Mengapa 
penggaris plastik yang telah digosok dapat menarik sobekan-sobekan kertas ?) 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

•   Sobekan kertas sebelum didekatkan penggaris plastik yang telah digosok adalah netral, ketika 
didekati penggaris plastik yang telah digosok maka terjadilah pemisahan muatan pada sobekan 
kertas, sehingga muatan-muatan yang tidak sejenis saling berdekatan dan sobekan kertas 
menempel pada penggaris plastik yang telah digosok. 

•   Guru membuat pengembangan dari materi pelajaran 
 •   Guru memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik 

 
F. Penilaian Pertemuan 2. 

1. Jenis Tagihan :  Tes 
2. Teknik :  Tes harian 
3.  Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
4.  Soal/Instrumen : 

Pemahaman dan Penerapan Konsep 
a. Pemahaman konsep  berkomunikasi : 

 
Aspek yang dinilai No  

Urut 
 

No 
Induk 

 
Nama Siswa A B C D E F 

 
Jumlah Skor 

 
 
 
 
 

         

Keterangan aspek yang dinilai  : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi  
B. Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C. Kemampuan mengajukan pertanyaan  
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D. Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman  
E. Kemampuan menggunakan bahan yang baku  
F. Kelancaran berbicara 

 
Cara Penilaian  (Rubrik) 
1 : Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi idedst 
2 : Baik , jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas. 
3 : Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat jelas 

 
b. Pemahaman dan penerapan konsep  Akademis 

1. Jelaskan sifat-sifat muatan listrik! 
2. Mengapa benda yang bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik jika didekatkan? 

 
c. Penilaian Kinerja Ilmiah (psikomotor)  

Bagaimana cara menunjukkan sifat muatan listrik? 
 

Aspek yang dinilai 
 
No 
Urut 

 
No 

Induk 
 

 
Nama Siswa 

A B C D 

 
Jumlah Skor 
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N0 Penjelasan aspek yang  dinilai 

 

A 
B 
C 
D 

Cara menyiapkan alat dan bahan ( penggaris plastik, kain wool, kaca, kain sutra ) 
Cara menggosok penggaris plastik dengan kain woll, kaca dengan kain sutra 
Cara menggantungkan salah satu benda misalnya plastik atau kaca 
Cara mendekatkan dua benda yang telah digosok, yang mana salah satu benda dalam keadaan digantung 
 

 
               Kriteria skor ( Rubrik ) : ikuti seperti contoh pertemuan 1 

    4 : Jika tepat 
    3.: Jika agak tepat  
    2.: tidak tepat   
    1.: Sangat tidak tepat  

 
 
                         Skor  Yang  diperoleh  

NILAI = ---------------------------     X 100  
                            Skor Maxsimal  

 
       d. Alat dan bahan : Penggaris (sampul) plastik yang bersih atau yang masih baru, batang kaca kain wool, kain sutera, statip 

 
       e. Sumber Belajar : Buku IPA, lingkungan sekitar 
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E. Langkah Pembelajaran : 
 
Pertemuan 3 (Sel Listrik) 1 jp 
Pengetahuan Prasyarat : 

• Adanya proton dan electrón dalam atom, pengertian konduktor  
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •    Motivasi : Bagaimana caranya baterai bisa menyalakan lampu senter, radio,        kalkulator dan 
sebagainya ? 

 
Kegiatan Inti •   Peserta didik membentuk kelompok untuk mendiskusikan “ Sel Listrik dan Sejarah” Penemuan 

Sel Surya ” , “ Macam-macam Sel Listrik kemudian melalukan percobaan “ Membuat sendiri sel 
Listrik Sederhana” dan percobaan “ Memahami Prinsip Kerja Aki” 

•    Secara kelompok peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan dari diskusi percobaan 
tersebut 

•    Secara kelompok peserta didik membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil kesimpulan 
itu dibimbing oleh guru 
Contoh Lk : “ Membuat sendiri sel Listrik Sederhana” 
Alat dan bahan  : 
Satu buah jeruk melon dan sebuah paku ( sekrup ) dan sebuah batu baterai bekas. 
Langkah kerja  : 
1. Buka batu baterai bekas dengan hati-hati, ambil bungkus luarnya yang terbuat dari seng, 

kemudian potong seng itu dan cuci bersih serta biarkan kering! 
2. Tekan –tekan jeruk sehingga berair, kemudian tusukkan keping seng dan paku besi (sekrup), 

jarak antara paku dengan seng kira-kira 5 mm! 
3. Sentuh ujung seng dan ujung paku, jika lidah terasa geli ringan maka kalian sudah berhasil 

membuat sel listrik sendiri. 
Contoh Lk : “ Memahami Prinsip Kerja Aki” 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Alat dan bahan  : 
Dua pelat timbal, bejana kaca, larutan asam sulfat encer dan sebuah voltmeter 2 volt. 
Langkah kerja : 
1. Susun alat dan bahan seperti gambar ! 
2. Celupkan kedua pelat timbal ( kedua elektroda ) ke dalam larutan asam sulfat encer, 

kemudian hubungkan kedua pelat timbal ( kedua elektroda ) dengan voltmeter 
3. Amati apa yang terbaca pada voltmeter 
4. Buat kesimpulan, presentasikan hasil percobaan tersebut ! 

 
Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•    Melalui diskusi guru membimbing untuk menyimpulkan : 
1. Sumber arus listrik adalah alat yang menghasilkan perbedaan potensial antara dua titik 

dalam suatu rankaian. 
Contoh :  batu baterai dan aki 

2. Sejarah penemuan sel listrik : 
Sel listrik pertama kali ditemukan oleh Aleksandro Volta . Yaitu dengan pembuktian sebagai 
berikut : 
ujung-ujung kabel dikupas, kemudian ujung kabel yang satu dihubungkan dengan tumpukan 
cakram logam paling atas dan ujung kabel yang satunya lagi dihubungkan dengan tumpukan 
cakram paling bawah. Ternyata akan dihasilkan beda potensial 24 volt yang dideteksi 
dengan menyentuh lidahnya ke sambungan kedua kabel tersebut.  
Kesimpulan : 
• Setiap logam memiliki potensial yang berbeda 
• dua jenis logam dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan timbul beda 

potensial 
• adanya beda potensial ini yang menyebabkan adanya arus listrik 
• sebuah sel minimal terdiri atas elektroda positif (katoda), elektroda negatif (katoda) 

dan zat yang dapat menghantarkan arus listrik ( elektrolit ). 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

• Susunan seri dari beberapa  sel disebut baterai. 
3. Dalam sel sederhana, terdiri atas sebuah pelat tembaga sebagai anoda, sebuah pelat seng 

sebagai katoda dan asam sulfat sebagai larutan elektrolit.  
Kelemahan sel sederhana : polarisasi, yaitu terbentuknya gelembung-gelembung gas 
hidrogen di sekitar pelat tembaga, sehingga menghalangi kontak langsung antara pelat 
tembaga dan larutan elektrolit. Ini menghentikan reaksi kimia dan sel tidak menghasilkan 
arus listrik.  

4. Baterai adalah sel kering. Sel kering terdiri atas batang karbon sebagai anoda,  seng dan 
campuran mangan dioksida dan serbuk karbon sebagai polarisator. Bungkus seng sebagai 
katoda, pasta amomium sebagai larutan  elektrolit. 

5. Sel listrik terbagi dua, yaitu : 
• Sel primer adalah sel yang tidak dapat dimuatio ulang. 

Contoh : sel sederhana, sel kering karbon-seng, sel alkalin.  
• Sel sekunder adalah sel yang reaksi kimianya dapat dibalikan, sehingga ia dapat dimuati 

( disetrom ) ulang.  
Contoh : sel tombal-asam ( aki ) dan sel Nicad ( nikel-cadmium ) 

6. Macam-macam sel listrik : 
• Sel kering 
• Sel Alkalin 
• Sel-sel sekunder 
• Sel timbal-asam 
• Sel Nicad  
• Sel Natrium-Sulfida 
• Fuel Cell 
• Sel Surya  
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F. Penilaian Pertemuan 3. 
1. Jenis Tagihan :  Tes 
2.  Teknik   :  Tes harian 
3.  Bentuk Instrumen :  Soal Uraian, unjuk kerja ( performance ) 
4.  Soal/Instrumen : 

   
Pemahaman dan penerapan konsep 
a. Pemahaman konsep  berkomunikasi : 

 
ASPEK YANG DINILAI No  

Urut 
 

No 
Induk 

Nama Siswa 

A B C D E F 

Jumlah Skor 

 
 
 
 
 

         

Keterangan aspek yang dinilai  : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi  
B. Kemampuan memberikan pendapat/ide 
C. Kemampuan mengajukan pertanyaan  
D. D   Kemampuan mengajukan argumentasi untuk menolak pendapat teman  
E. Kemampuan menggunakan bahan yang baku  
F. Kelancaran berbicara 

 
Cara Penilaian  (Rubrik) 
1   : Tidak baik, jika  salah baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst 
2  : Baik , jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar tetapi kurang jelas. 
3  : Sangat baik, jika baik cara menyampaikan impormasi maupun memberi ide dst sudah benar dan sangat jelas 
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b. Akademis  ( pemahaman dan penerapan konsep ) 
1.   Jelaskan kelemahan pada sel buatan sendiri ! 
2.   Bagaimana perubahan kimia dan perubahan energi pada saat : 

                 -  Aki bekerja 
- Aki dimuati ulang 

          
c. Penilaian Kinerja ilmiah (psikomotor)  

” Membuat sel listrik sederhana ” 

Aspek yang dinilai 
No  
Urut 
 

No  
Induk 

Nama Siswa 
 

A B C 

 
Jumlah Skor 

 
 
 
 
 

      

 
 
NO Penjelasan aspek yang dinilai 

 

A 
B 
C 

Cara memotong batu baterai 
Cara mencuci keeping seng 
Cara memasangkan dua keping ke dalam jeruk lemon dan merasakan adanya teganga pada sel sederhana 
tersebut! 
 

 
Kriteria skor (Rubrik) :ikuti seperti pertemuan 2 
4 : Jika tepat 
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3.: Jika agak tepat  
2.: tidak tepat   
1.: Sangat tidak tepat  
 
“ Memahami Prinsip Kerja Aki” 

Aspek yang dinilai 
No  
Urut 
 

No  
Induk 

Nama Siswa 
 

A B C 

 
Jumlah Skor 

 
 
 
 
 

      

 
 
No Penjelasan aspek yang dinilai 

 

A 
B 
C 
D 

Cara menyusun alat dan bahan 
Cara menuangkan asam sulfat ke dalam bejana kaca 
Cara menghubungkan kedua elektroda dengan voltmeter 
Cara membaca skala pada voltmeter 

 
Kriteria skor (Rubrik) :ikuti seperti pertemuan 2 
4.  : Jika tepat 
3. : Jika agak tepat  
2. : tidak tepat   
1. : Sangat tidak tepat  
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  Skor  Yang  diperoleh  
NILAI  = ---------------------------     X 100  

     Skor Maxsimal  
 

G. Alat dan bahan : 
1 Satu buah jeruk melon dan sebuah paku ( sekrup ) dan sebuah batu baterai bekas. 
2 Dua pelat timbal, bejana kaca, larutan asam sulfat encer dan sebuah voltmeter 2 volt. 

 
H. Sumber Belajar : 

Buku IPA, lingkungan sekitar 
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Satuan Pendidikan  : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas   : VIII 
Tema   : Bahan Kimia dalam Makanan 
 
 

A.  Standar Kompetensi 
           Kimia  (4)   :  Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 
           Biologi  (1) :   Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

 
B. Kompetensi Dasar dan Contoh Indikator 

Kimia (4.3)   : Mendeskripsikan  bahan kimia alami dan buatan dalam kemasan yang terdapat dalam bahan makanan  
 ●   Mengidentifikasi contoh bahan kimia alami yang dapat digunakan sebagai pewarna, pemanis, pengawet    
                           dan penyedap. 
 ●   Mengidentifikasi bahan kimia buatan dalam kemasan. 

           Biologi (1.4) :  Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan 
                       ●   Mengidentifikasi berbagai jenis makanan yang sehat bagi pencernaan.  
    ●   Mendeskripsikan jenis makanan berdasarkan kandungan zat yang ada didalamnya. 

 
C. Tujuan: 

Setelah melakukan kegiatan belajar-mengajar, peserta didik dapat : 
1. Mengidentifikasi bahan kimia alami. 
2. mengidentifikasi bahan kimia buatan 
3. membedakan bahan kimia alami dan bahan kimia buatan 

 
D. Pendekatan dan metode pembelajaran 

- Pendekatan : Kontekstual 
- Metode : Diskusi 
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E. Langkah Pembelajaran 
Prasyarat pengetahuan : Jenis zat yang dibutuhkan manusia 

Tahap Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal • Motivasi : Pernahkan kaliam memperhatikan bahan apa saja yang terjandung dalam 
sebuah kemasan makanan atau minuman? 

Kegiatan Inti •   Sebelum jam pelajaran /hari sebelumnya peserta didik perkelompok diberi tugas untuk 
membawa kemasan makanan dan minuman. 
Setiap kelompok membawa kemasan kosong yang berbeda-beda. 

•   Kegiatan di kelas : 
     Peserta didik perkelompok mengidentifikasi bahan kimia yang terdapat pada kemasan 

makanan dan minuman, mencatatnya dan mendiskusikan serta mempresentasikan, 
sehingga semua peserta didik memiliki data bahan kimia yang terkandung dalam semua 
kemasan makanan dan minuman. 

• Guru menunjukkan bahan-bahan kimia alami. 
• Kemudian peserta didik perkelompok mendiskusikan bahan kimia alami yang dapat 

digunakan pada bahan makanan. Dan menggantikan bahan kimia alami dan bahan 
kimia buatan 

• Peserta didik perkelompok mendiskusikan berbagai jenis makanan yang sehat. 
Kegiatan Akhir / Penutup Peserta didik diminta membuat kesimpulan.  

Contoh kesimpulan : 
I. Bahan kimia alami : 

1. Bahan kimia alami yang dibuat sebagai pewarna : 
a. Daun suji : warna hijau 
b. Kunyit : warna kuning 
c. Daun Jati : warna merah kecoklatan 
d. Keluak : warna coklat kehitaman 
e. Bit : warna merah dll. 

2. Bahan kimia alami sebagai pemanis : 
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Tahap Kegiatan Kegiatan 

a. gula pasir 
b. gula jawa, gula aren 
c. gula batu 

3. Bahan kimia alami sebagai pengawet : 
a. gula 
b. garam dapur dll 

4. Bahan kimia alami sebagai penyedap : 
a. kayu manis : biasanya untuk minuman 
b. daun pandan : membuat aroma dalam makanan kecil dll 

II. Bahan kimia buatan dalam kemasan : 
1. Bahan kimia kemasan sebagai pewarna : 

a. Tartrazine 
b. Carmoisine 
c. F D & C Yellow no.5 
d. F D & C Red no.2 
e. F D & C Blue no.1 
f. F D & C Green no.2 dll 

2. Bahan kimia kemasan sebagai pemanis 
a. Aspartam 
b. Siklamat 
c. Sakarin dll. 

3. Bahan kimia kemasan sebagai pengawet 
a. Asam benzoat : pengawet minuman sari buah, minuman karbonat, sambal botol 

dll. Sebagai anti mikroba. 
b. Asam cuka 25% : pengawet acar, asinan dll. Menghambat pertumbuhan jamur. 
c. Asam sorbat : pengawet minuman sari buah, produk keju dll. Mencegah 

pertumbuhan jamur. 
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Tahap Kegiatan Kegiatan 

d. Garam nitrat dan nitrit : pengawet daging. 
4. Bahan kimia kemasan sebagai penyedap : 

a. monosodium glutamat (MSG) 
MSG atau vetsin berasal dari glutaman yang terbuat dari sisa pembuatan gula 
tebu, jagung, tapioka. Komposisi MSG terdisi dari natrium, glutamat dan air. 

 
F. Penilaian 

1. Jenis tagihan   : Tes 
2. Teknik   : Tes kajian 
3. Bentuk Instrumen : Soal uraian 
4. Instrumen 

 
   a.  Penilaian pemahaman konsep komunikasi 

Aspek Yang Dinilai No 
Urut 
 

No 
Induk 

Nama Siswa 

A B C D 

Jumlah Skor 

 
 
 

       

 
Keterangan aspek yang dinilai : 
A. Kemampuan menyampaikan informasi 
B. Kemampuan mengajukan pertanyaan 
C. Kemampuan mengajukan argumentasi 
D. Kelancaran berbicara 
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Cara penilaian : 
 3 : Sangat baik 
 2 : Baik 
 1 : Kurang baik 

 
Nilai :           Skor yang diperoleh x 100    Range nilai :  80 –100  = A 

                     Skor maksimal                 70 – 85   = B 
                                  ≤ 69   = C 
 

b. Penilaian pemahaman dan penerapan konsep         Skor 
1.  Bahan pewarna alami apa yang menghasilkan warna ………… 

a. Hijau                   1 
b. merah kecoklatan                  1 
c. kuning                    1 

1. Untuk membuat segelas the manis, air teh dapat ditambahkan pemanis buatan, yaitu …………      1 
2. Jenis makanan dan minuman apa yang biasa ditambah 

a. garam nitrat                      1 
b. asam benzoat                      1 

3. Mengapa pemakaian MSG harus dibatasi?              2 
4. Bagaimana cara mengawetkan ikan?               2 

Total Skor  = 10 
Nilai : Skor yang diperoleh    x 100 

   10 
 

           d. Alat, bahan dan sumber balajar 
          Alat dan bahan :   

                    - Beberapa kemasan kosong makanan dan minuman 
     - Beberapa bahan kimia alami : kunyit, daun suji, daun pandan dll. 

          Sumber belajar : buku IPA 
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Mata Pelajaran : IPA 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas/Semester : VIII 
Tema  : Rokok dan Kesehatan 
 
 
A. Standar Komptensi: 
     Kimia (4)   : Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 

 
     Biologi (1) : Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

 
B.  Komptensi Dasar dan Contoh Indikator: 

Kimia (4.5) : Menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika 
• Mendeskripsikan dampak negatif zat adiktif dalam rokok 
• Menunjukkan ciri-ciri fisik korban ketergantungan zat adiktif dan psikotropika 
• Mengidentifikasi berbagai cara pecegahan dan penyembuhan akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika 

 
Biologi (1.5) : Mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan 

• Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari 

• Menerapkan cara dan upaya mengatasi berbagai kalainan dan penyakit pada sistem pernaspasan 
 
C. Tujuan : 

Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu : 
1. Mengidentifikasi kandungan yang berbahaya dalam rokok dan pengaruhnya tehadap kesehatan 
2. Mengindarkan diri dari pengaruh rokok dan zat adiktif serta zat psikotropika 
3. Mendeskripsikan penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan olah zat adiktif 
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D. Pendekatan dan metode pembelajaran : 
- Pendekatan : Kontekstual 
- Metode : diskusi 

 
E. Langkah Pembelajaran : 

 
Pengetahuan Prasyarat : kandungan zat yang terdapat dalam rokok dan zat adiktif lainnya 
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Mengadakan tanya jawab dengan anak tentang “siapa yang merokok, ciri-ciri fisik perokok, dan 
pengaruhnya terhadap kesehtan 

 
Kegiatan Inti •     Guru memberikan tugas ke peserta didik secara berkolompok untuk mendentifikasi zat adiktif 

dalam rokok berdasarkan buku-buku IPA atau sumber lainnya 
•     Peserta didik mendiskusikan cara pencegahan dan akibat penggunaan zat adiktif dan 

psikotropika 
•     Peserta didik mendiskusikan penyakit pada pernapasan yang disebabkan oleh rokok 
•     Secara bekelompok peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan kelompok 

lain menanggapinya. 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

• Peserta didik membuat kesimpulan darih hasil diskusi yang sudah dipresentasikan dan membuat 
leaflet 
Contoh kesimpulan: 

   -   zat adiktif adalah kelompok zat atau obat-obat keras yang mempengaruhi susunan saraf 
pusat, dan dapat menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang 

   -  contoh zat adiktif adalah rokok, kopi, minuman keras 
   -  rokok mengandung nikotin dalam tembakaunya dan asap hasil pembakaran menadung gas 

CO2, CO yang  membahayakan kesehatan 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

 - kopi, mengandung kadein yang dapat menimbulkan ketergantungan 
  - minuman keras adalah semua jenis minuman yang mempunyai kandungan alkohol  
  - akibat rokok, kopi, dan minuman keras bagi kesehatan diantaranya adalah:  

1. asap rokok mengandung zat-zat penyebab kanker 
2. rusaknya alveoli dalam paru-paru, karena endapan nikotin yang masuk bersama asap rokok, 

menyebabakan darah tidak dapat mengikatt oksigen (O2) dengan sempurna 
3. bronkitis, merupakan peradangan pada bronkus atau saluran pernapasan yang terinfeksi 

oleh bakteri. Karena nikotin yang dihasilkan oleh rokok memperlemah sayaraf bronkus 
sehingga mudah terkena infeksi 

4. Jantung koroner, disebabkan oleh pnimbunan lemak di dalam pembuluh darah. Nikotin 
memepengaruhi keraj lemak sehingga terjadi penimbunan lemak dalam pembuluh darah, 
sehinggan terjadi penyempitan pembuluh darah 

5. imsomnia, atau sulit tidur disebabkan oleh kafein yang berlebihan 
6. penyakit kekurangan gizi, disebabkan oleh alkohol karena sifat akohol yang menghalangi 

penyerapan zat gizi. Pemakaian alkohol yang berlebihan menyebabkan tibulnya komplikasi 
pada hati, muntah darah, atau gagas fungsi hati, koma dan bahkan meninggal dunia secara 
mendadak. 

-  Obat-obat psikotropika mempunyai pengaruh pada susunan syaraf pusat 
-  Ciri-ciri fisik korban ketergantungan zat adiktif dan psikotropika diantaranya adalah sebagai  

berikut: 
Jenis zat akdiktif dan obat psikotropika dan ciri-ciri korban 

 
Opioda 
• Sembelit 
• Mengurangi nafsu makan 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Ganja 
• Menurunkan kekebalan tubuh 
• Mengganggu keterampilan berbicara, membaca, dan berhitung 
• Keracunan pada janin 
• Menimbulkan bronkitis 
 
Kokain 
• Menimbulkan ganguan pada jantung 
 
Amfetamin 
• Menimbulkan ganguan pada jantung 
 

 
F. Penilaian Pertemuan I . 

1  Jenis Tagihan :  Non Tes 
2.  Teknik   :  Tugas 
3.  Bentuk Instrumen :  Hasil diskusi 
4.  Soal/Instrumen  : 

a. Materi presentasi 
leaflet pangaruh zat adiktfi dan obat psikotropika bagi kesetahan 
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Mata Pelajaran : IPA 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas/Semester : VII, VIII dan IX 
Tema  : Pemanasan Global 
 
A. Standar Komptensi: 
     Fisika (5) : Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya 
 
     Kimia (4)  : Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 
 

 
    Biologi (7) :  Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

  
B.  Komptensi Dasar dan Contoh Indikator: 

Fisika (5.5) : Menjelaskan hubungan antar proses yang terjadi di lapisan lithosfer dan atmosfer dengan kesehartan dan    
                     permasalahan lingkungan 

• Menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan 
• Menjelaskan proses pemanasan globas dan pengaruhnya pada lingkungan di bumi 
• Menjelaskan pengaruh proses-proses di lingkungan terhadap kesehatan manusia 

 
Kimia (4.2)  : Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan zaherí-hari 

• Mendata bahan kimia yang dipakai dalam bidang  industri (misalnya: cat), pertaninian (misalnya: pupuk), 
dan kesehatan (misalnya: obat-obatan) berdasarkan kemasan yang ada 

• Menjelaskan kegunaan bahan kimia dalam bidan industri (misal: belerang), pertanian (misal: insektisida), 
dan kesehatan (misal: zat radioaktif) sesuai dengan informasi yang ada. 
 

      Biologi (7.3) : Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan 
• Menjelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhdap kerusakan lingkungan 
• Mendelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan lingkuangan (misalnya 
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kondisi tanah, kaenekaragaman hayat, dll) dan upaya mengatasinya 
                 (7.4) :   Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 
• Menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara, dan tanah kaitannya dengan aktivitas manusai, dan upaya 

mengatasinya 
• Mengusulkan usaha untuk penanggulangan peneemaran dan kerusakan lingkungan 
• Membuat karya tulis tentang penanggulanan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

C. Tujuan : 
Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu : 
1. menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi 
2. mendapatkan informasi tentang bahan kimia yang berperan dalam proses pelapukan 
3. mendapatkan informasi tentang bahan kimia yang menimbulkan pencemaran 
4. menghubungkan antara pencemaran lingkungan dengan pemanasan global 
5. mendapatkan cara untuk mencegah penyebab pemanasan global 
6. menulisakan tentang pencemaran lingkungan dan hubungannya dengan pemanasan global sera penanggulannya. 
 

D. Pendekatan dan metode pembelajaran : 
- Pendekatan : pendekatan konsep dan Kontekstual 
- Metode  : diskusi 

 
E. Langkah Pembelajaran : 

Pertemuan I  (2 x 40 menit) 
Pengetahuan Prasyarat : senyawa, populasi manusai, bumi dan bagiannya, dan komposisi udara bersih 
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •      Mengadakan tanya jawab dengan anak tentang “apakah udara di temap ini tercemar?, 
bagaimana komposisi udara bersih?, apakah kepadatan populasi manusai mempengaruhi 
pencemaran udara? 
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Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Inti Peserta didik perkelompok mendiskusikan: 
1. Bumi dan bagian-bagiannya; bagian udara (amosfer), air (hidrosfer), tanah, dan batuan 

(litosfer). Batuan terdiri atas baguan beku, batuan endapan, sedeimen, dan batuan malihan 
atau metamorf. Bagian-bagian bumi yang berupa batuan dapat mengalami pelapukan, proses 
pelapukan terdiri atas: 
a. proses mekanika: 

pelapukan yang terjadi secara fisik karena adanya perubahan suhu, panas, dingin, erosi, 
vulkanik, dan gempa bumi. 

b. Proses kimia 
Pelapukan yang terjadi melalui proses perubahan zat oleh bantuan air, dan zat lainnya. 
Misalnya terbentuknya daerah kapur yang mengandung sanyawa Ca O akibat terbentuknya 
batuan sedimen dari hewan karang 

c. Proses biologis terjadi karena makhluk hidup seperti lumut, bakteri, sehinggan batuan 
menjadi hancur 

2.  Udara bersih 
Susunan udara bersih 

 
No. 
 

Komponen (Gas) 
 

% Volume 
 

1 Nitrogen 78,0840 
 

2 Oksigen 
 

20,9476 
 

3 Argon 
 

0,9430 
 

4 Karbondiosida 
 

0,0314 
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5 Neon 
 

0,001818 
 

6 Helium 
 

0,000524 
 

7 Metana 
 

0,0002 
 

8 Kripton 
 

0,000114 
 

9 Belerang dioksida 
 

0,0001 
 

10. 
 

Hidrogen 
 

0,00005 
 

11 Nitrogen monoksida 
 

0,00005 
 

12 Xenon  
 

0,0000087 
 

13 Ozon 
 

0,000007 
 

14 Nitrogen dioksida 
 

0,000002 
 

15 Iodin  
 

0,000001 
 

16 Karbon monoksida 
 

0,1-0,2ppm 
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3. Udara tercemar 
Kegiatan manusai dengan menggnakan beberapa zat tertentu seperti penggunaan BBM (bahan 
bakar minyak), kegiatan industri dapt mengakibatkan udara tercemar. Zat  pencemar yang 
terdapat di udara antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, oksida belerang, oksida 
nitrogen, dan partikel padat. Gas kargom diosida dapt menimbulakan efek rumah kaca atau 
dapat mengakibatkan pemanasan global. Gas karbon monoksida merupakan racun bagi manusia 
dan hewan karena gas tersebut membentuk persenyawaan dengan haemglobin dalam darah. 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

• Peserta didik dibimbing guru membut keseimpulan dan diberi tugas mencari informsi tentang 
pemanasan global dan cara/usaha penanggulangannya di rumah 

 
 

F. Penilaian Pertemuan I . 
1  Jenis Tagihan :   Non Tes 
2.  Teknik   :   Tugas 
3.  Bentuk Instrumen :   Hasil diskusi 

 
G. Alat, bahan dan sumber balajar 

a. Alat dan bahan :   
OHP, CD, dan buku-buku relevan 

b. Sumber belajar : buku IPA 
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Pertemuan II (2 x 40 menit) 
Pengetahuan Prasyarat : Zat pencemar udara (polutan udara) 
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Mengadakan tanya jawab dengan anak tentang “apakah akibat zat pencemar udara bagi 
lingkungan? 

 
Kegiatan Inti • Peserta didik perkelompok mendiskusikan hasil tugas di rumah yaitu tentang pemansan global 

dan usaha penanggulangannya/ 
• Secara berkelompok mempresentasikannya di depan kelas, dan kelompok lainnya memberikan 

tanggapannya 
 

Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•    Peserta didik dibimbing menyimpulkan pemanasan global dan cara penanggulannya 
Pemanasan global 
Beberapa polutan udra berdapak meningkatkan suhu di bumi secara menyeluruh. Peningkatan 
suhu di bumi dapat menyebabkan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air lau yang 
disebabkan pemanasan global. 
Pemanasan global yaitu naiknya suku di bumi disebabkan oleh adanya penggunaan zat CFC 
(klorofluorokarbon) yang merusak dan melubangi lapisan ozon, serta adnya efk samping rumah 
kaca. 
CFC adalah zat kimia contohnya feon yang digunakan untuk kulkas dan AC (air  conditioning). 
CFC bila digunakan akan menguap dan melepaskan klor. K lor tersebut akan merusak lapisan 
azon, sehingga menipis dan berlubang. Akibatnya cahaya matahari langsung sampai di bumi 
tanpa ada yang menyaring. 
Efek samping rumah kaca, di bumi disebabkan oleh peningkatan gas karbon dioksida (CO2) di 
atmosfer. Karena gas CO2 membentuk lapisan transparan (tembus pandang) di atmosphere 
yang mengisolasi di sekeliling bumi. Hal ini mengakibatkan suhu udara di bawah lapisan gas 
CO2 dan dipermukaan bumi semakin tinggi. 
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•    Usaha untuk mengatasi dampak pembakaran bahan bakar yang mengakibatkan pemanasan 
globas atara lain dengan cara: 
1. Pengijauan, tumbuh-tumbuhan memerlukan gas CO2 untuk fotosintesis. 
2. memanfaatkan turbin angin dan sel tenaga matahari sebagai sumber energi 

•    Peserta didik perkelompok diminta membuat tulisan tentangn pencemaran lingkungan dan 
hubungannya dengan pemanasan global serta usah penanggulannya. Kemudian tulisan tersebut 
di tempelkan di  karton dan ditempelkan di majalah dinding sekolah. 

 
 

F. Penilaian Pertemuan I . 
1  Jenis Tagihan :  Non Tes 
2.  Teknik   :  Tugas 
3.  Bentuk Instrumen :  Hasil diskusi 

 
G. Alat, bahan dan sumber balajar 

 Alat dan bahan :  OHP, CD, komputer dan buku-buku relevan 
 Sumber belajar : buku IPA dan CD tentang pencemaran udara dan dampaknya. 

 
Pertemuan III (2 x 40 menit) 
Pengetahuan Prasyarat : zat pencemar udara (polutan udara) 
 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal •     Mengadakan tanya jawab dengan anak tentang “dapatkah kita mengatasi pemanasan global dan 
bagaimana caranya 

Kegiatan Inti • Peserta didik perkelompok diminta menempelkan hasil tugas pertemuan 2, dan di tempelkan di 
depan kelas. 
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• Lakukan “galery walk” setiap hasil kelompok dijaga oleh satu peserta didik dari kelompoknya 
yang bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. 

• Setiap peserta didik dalam kelompok mengunjungi hasil kelompok lain saling mengamati hasil 
dan membuat catatan/temuan  dan memberikan komentar terhadap setiap hasil kelompok dan 
menempelkan masukan tersebut di dekat hasil kelompok. 

• Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan komentar dan memberikan penilaian, 
respon guru dituliskan di kertas kecil dan ditempelkan pada hasil yang dikomentari  

 
Kegiatan Akhir/ 
Penutup 

•   Peserta didik dibimbing menyimpulkan pemanasan global dan cara penanggulangannya 
•   Setiap kelompok ditugaskan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari hasil kelompok 

berdasarkan masukan dari kelompok lain dan guru. 
 

 
F. Penilaian Pertemuan I . 

1  Jenis Tagihan :  Non Tes 
2.  Teknik   :  Tugas 
3.  Bentuk Instrumen :  Hasil diskusi 

 
G. Alat, bahan dan sumber balajar 

Alat dan bahan :  OHP, CD, komputer dan buku-buku relevan 
Sumber belajar : buku IPA dan CD tentang pencemaran udara dan dampaknya. 

 
 

 


