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PEMBELAJARAN 1: 
Menjelaskan Konsep Kemagnetan dan  
Penerapan Induksi Elektromagnetik 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas percobaan sederhana, kalian akan menjelaskan konsep 

kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Kalian juga akan menjelaskan 

penerapan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari melalui 

aktivitas telaah pustaka. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian 

menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, tumbuh semangat literasi dan 

memiliki kemampuan berpikir kritis 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 1. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

Menerapkan konsep 
kemagnetan, induksi 
elektromagnetik, dan 
pemanfaatan medan 

magnet dalam 
kehidupan sehari-hari.

Menjelaskan konsep 
kemagnetan dan 

induksi 
elektromagnetik

Melakukan percobaan 
sederhana

Menjelaskan 
penerapan 

pemanfaatan medan 
magnet dalam 

kehidupan sehari-hari

Mengumpulkan 
informasi secara 

mandiri
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coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. 

Selanjutnya ikutilah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

a. paku besi/ baja 

b. pensil 

c. kabel tembaga 

d. kertas 

e. batu baterai (AA atau AAA) 

f. peniti/ jarum pentul/ trigonal penjepit kertas 

 

2. Berdasarkan alat dan bahan pada nomor 1, rumuskan pertanyaan yang 

muncul dari percobaan yang akan kalian lakukan. (Kata kunci: apa yang terjadi 

jika alat dan bahan dirangkai?) 

 

3. Rangkai alat dan bahan seperti Gambar 2. 

 

Gambar 2. Rangkaian Alat 
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a. Kupas kabel hingga bersih dan tembaga siap digunakan. 

b. Buatlah lilitan tembaga pada paku (sebanyak 10 lilitan). 

c. Hubungkan tembaga dengan ujung baterai. 

d. Dekatkan ujung lilitan dengan peniti/ jarum pentul/ trigonal penjepit 

kertas. 

e. Ulangi langkah (d) dengan mengganti paku dengan pensil dan tanpa inti 

(kosong). 

f. Ulangi langkah (a)sampai (e) dengan jumlah lilitan tembaga sebanyak 20 

lilitan. 

g. Masukkan data ke dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kekuatan Gaya Tarik Magnet 

Percobaan 

ke 
Jumlah Lilitan Inti Lilitan 

Kekuatan Gaya 

Tarik 

1 10 lilitan Inti Besi (Paku/baja)  

2 10 lilitan Pensil  

3 10 lilitan Tanpa inti (kosong)  

4 20 lilitan Inti Besi (Paku/baja)  

5 20 lilitan Pensil  

6 20 lilitan Tanpa inti (kosong)  

Catatan: 

Kekuatan gaya tarik diisi: + (lemah), ++ (sedang), +++ (kuat) 

Dalam melakukan kegiatan ini berhati-hatilah dan selalu menjaga keselamatan 

kerja. 

 

4. Menurut kalian, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Tuliskan 

contoh-contoh benda berdasarkan sifat interaksinya dengan magnet (dari 

lemah ke kuat). Kalian bisa mengeksplorasi telaah pustaka untuk mendukung 

jawabanmu. 
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5. Mengapa gaya tarik dalam percobaan yang telah kalian lakukan berbeda? 

Tuliskan faktor penyebabnya! 

 

6. Penggunaan magnet dan konsep induksi elektromagnetik banyak ditemukan 

dalam berbagai peralatan. Tuliskan daftar alat-alat di rumahmu yang 

menerapkan konsep kemagnetan dan jelaskan prinsip kerja salah satu alat 

tersebut dengan cara menggali informasi kajian pustaka atau melalui interne! 
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7. Prinsip kemagnetan diterapkan dalam teknologi. Pernahkah kalian mendengar 

tentang kereta maglev? Maglev merupakan kependekan dari magnetically 

levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm 

di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang 

super cepat mampu melaju hingga 650 km/jam, tidak akan terjatuh dan 

tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak 

menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. 

Kalian bisa mengamati prinsip kerja kereta maglev dengan melihat video 

simulasi berikut melalui tautan https://youtu.be/J9b0J29OzAU atau membaca 

Buku Paket IPA Kurikulum 2013 Kelas IX halaman 38-39. 

 

https://youtu.be/J9b0J29OzAU
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Gambar 3. Tangkapan Layar Video 

Menurut kalian, apakah kereta maglev mungkin diaplikasikan di Indonesia? 

Jika mungkin, hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? 

(Fokuskan jawaban kalian pada kebutuhan teknologi dan peralatan yang perlu 

disiapkan) 
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Gaya magnet ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik seperti elektron dan 

proton (partikel elementer penyusun magnet). Berdasarkan kekuatan magnet 

untuk menarik benda, bahan magnet dibagi menjadi tiga, yaitu feromagnetik, 

diamagnetik, dan paramagnetik. 

2. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok, induksi (mendekatkan), dan 

induksi magnetik (elektromagnet). Magnet juga dapat dibuat dengan cara 

meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus Direct 
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Current (DC). Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut 

elektromagnet. Arus DC digunakan dalam elektromagnet karena dapat 

menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. 

3. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan 

kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka 

ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan 

menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, 

maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan 

menjadi kutub utara. Perhatikan Gambar 4, dengan pola lilitan tersebut, maka 

ujung A akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. 

 

Gambar 4. Rangkaian Elektromagnet 

4. Induksi elektromagnetik membahas tentang konsep arus listrik yang dapat 

menghasilkan medan magnet dan medan magnet yang mampu 

menghasilkan listrik. Contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam 

kehidupan sehari-hari adalah generator, dinamo Alternating Current (AC)/ 

Direct Current (DC), dan transformator. Prinsip kemagnetan diterapkan 

dalam teknologi Magnetic Resonance Imaging (MRI), kereta maglev, dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Tuliskan faktor yang mempengaruhi besarnya gaya tarik elektromagnet! 

  

2. Perhatikan gambar pembuatan magnet dengan cara elektromagnet beriku!. 

Bagaimana kutub magnet yang dihasilkan? 

 

3. Tuliskan contoh penerapan konsep elektromagnet dalam peralatan yang 

digunakan sehari-hari! 
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H. Umpan Balik Guru 

 

 
DAFTAR PUSTAKA  

AmazingScience. 2014. Kereta Api Elektrik Paling Mudah di Dunia. [online]. 
Tersedia: https://youtu.be/J9b0J29OzAU. Diakses pada 29 Oktober 2020 

 
Zubaidah, Siti, dkk. 2018. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/ MTs Kelas IX Semester 

2. Jakarta: Kemdikbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/J9b0J29OzAU


Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
14 

PEMBELAJARAN 2: 
Membuat Rancangan Karya 
Elektromagnet Sederhana 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan membuat rancangan karya 

sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Berdasarkan kegiatan 

belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa percaya diri dan 

kemampuan mengomunikasikan ide dan gagasan. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 5. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. 

Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

 

Membuat rancangan 
karya sederhana yang 
memanfaatkan prinsip 

elektromagnet dan/atau 
induksi elektromagnetik

Membuat rancangan karya 
sederhana yang 

memanfaatkan prinsip 
elektromagnetik

Menyusun rancangan 
karya secara mandiri
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1. Perhatikan studi kasus berikut. 

 

Sumber gambar: https://image.archify.com/blog/l/mmtqghm2.jpeg  

Keluarga Banu memiliki rumah yang cukup luas dengan banyak ruangan. 

Ketika ada tamu yang mengetuk pintu sering tidak terdengar dan menganggap 

rumah dalam keadaan kosong. Banu kemudian berpikir membuat bel listrik 

yang bisa memberi informasi jika ada tamu. 

Dalam pembelajaran kali ini, bantulah Banu untuk merancang bel listrik yang 

bisa digunakan di rumah Banu. Kalian dapat menerapkan prinsip induksi 

elektromagnetik yang sudah dipelajari sebelumnya. Mulailah dengan 

merencanakan dan merancang desain produk sesuai dengan format 

rancangan yang tersedia. 

Untuk melengkapi data yang diperlukan, kalian dapat melakukan telaah 

pustaka atau menggali informasi dari internet. 

a. Tujuan (tuliskan tujuan merancang karya) 

 

 

https://image.archify.com/blog/l/mmtqghm2.jpeg
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b. Alat dan bahan (tuliskan alat dan bahan yang digunakan) 

 

c. Prinsip kerja dan desain alat (tuliskan prinsip kerja alat, bisa dalam bentuk 

skema/ bagan) 
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d. Cara pembuatan (gambarkan desain alat, bisa dalam bentuk skema/ 

bagan/ diagram alir) 

 

2. Selanjutnya, kalian bisa mengomunikasikan rancangan produk yang kalian 

buat dengan cara membuat infografis rancangan produk atau poster 

rancangan produk. Infografis (poster) dapat kalian gambar menggunakan alat 

gambar yang ada atau jika kalian memiliki perangkat gawai silakan 

menggunakan aplikasi yang sesuai. Sebagai contoh bisa dilihat dalam bahan 

bacaan. Untuk inspirasi contoh infografis (poster) yang lain bisa dilihat dalam 

tautan http://bptba.lipi.go.id/bptba3.1/?u=blog-single&p=577&lang=id  

3. Presentasikan rancangan produk yang kalian buat untuk mendapatkan 

masukan dan penilaian dengan cara: 

a. Presentasi langsung di kelas online sekolahmu. 

b. Mengunggah infografis (poster) di media sosial yang dimiliki. 

c. Mengirimkan infografis (poster) kepada guru melalui LMS atau cara lain 

yang biasa dilakukan. 

 

http://bptba.lipi.go.id/bptba3.1/?u=blog-single&p=577&lang=id
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik searah (DC) yang 

dikenal dengan elektromagnet. Induksi elektromagnetik membahas tentang 

konsep arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet dan medan 

magnet yang mampu menghasilkan listrik. Contoh penerapan induksi 

elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah generator, dinamo 

AC/DC, dan transformator. Lebih lanjut pembahasan mengenai induksi 

elektromagnet dapat dibaca di Buku Paket IPA Kelas IX Kurikulum 2013 Edisi 

2018 halaman 15-17. 

2. Contoh infografis (poster) melalui tautan 

http://bptba.lipi.go.id/bptba3.1/?u=blog-single&p=577&lang=id 

3. Contoh penerapan induksi elektromagnetik dapat dilihat dalam video melalui 

tautan https://www.youtube.com/watch?v=VfIM3oLGeSI  

http://bptba.lipi.go.id/bptba3.1/?u=blog-single&p=577&lang=id
https://www.youtube.com/watch?v=VfIM3oLGeSI
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Gambar 6. Contoh Poster 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Kelistrikan dan kemagnetan memiliki hubungan yang erat, yaitu adanya 

elektromagnet dan induksi elektromagnetik. Berdasarkan pengalaman belajar 

kalian, coba uraikan hubungan antara listrik dan magnet! 

  

 

 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX 

 
 

23 

H. Umpan Balik Guru 
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PEMBELAJARAN 1: 

KONSEP DAN PERAN BIOTEKNOLOGI 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran mandiri, kalian diharapkan mampu menerapkan konsep 

bioteknologi dengan tepat dalam kehidupan dan peran bioteknologi dalam 

mendukung kelangsungan hidup manusia. sehingga kalian menjadi siswa yang 

teliti dan mandiri. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

                           

Gambar 7. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Apa kabar Ananda? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan 

YME dan tetap memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum memulai 

aktivitas pembelajaran, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan 

YME. senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam semua 

aktivitasmu untuk mencari ilmu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan 

dan rajin cuci tangan! 

Menerapkan 
konsep 

bioteknologi dan 
perannya dalam 

kehidupan 
manusia

Menerapkan konsep 
bioteknologi dalam 

kehidupan manusia. melalui 
aktivitas mebut

Melakukan aktivitas  
membuat  produk 

bioteknologi:(Membuat 
Tape  Ketan)

Menerapkan peran 
bioteknologi dalam 

mendukung kelangsungan 
hidup manusia

Mengumpulkan informasi 
tentang peran bioteknologi 

dari  aktivitas membuat 
tape. ketan
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Pernahkah kalian mendengar istilah bioteknologi? Apasaja produk bioteknologi 

yang kalian ketahui? Ya betul, beberapa contoh produk bioteknologi  diantaranya 

tape, roti, yogurt, dan sebagainya.Tahukah kalian, mengapa produk-produk 

tersebut dinyatakan sebagai produk bioteknologi? Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut lakukanlah aktivitas berikut ini: 

 

MEMBUAT TAPE KETAN 

Pada pembelajaran kali ini, kalian akan praktik membuat tape ketan. Silahkan 

kalian mencari informasi  tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dan prosedur 

pembuatan tape ketan kepada orang tua atau kerabatmu. Tuliskan informasi 

yang kalian peroleh pada kolom di bawah ini: 

 

Selanjutnya praktikkan resep yang sudah kalian peroleh. Foto hasilnya, 

kemudian simpan foto tersebut pada kolom berikut ini: 

 

Narasumber(sumber informasi) :  

Bahan-bahan yang dibutuhkan : 

 

Prosedur (cara membuat)  :    
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Berdasarkan aktivitas yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut ini: 

1. Deskripsikan proses pembuatan tape  yang kaliah telah lakukan berdasar 

kan bahan dasarnya, agen pengubah, dan produknya!

 

 

2.  Faktor apakah yang berperan menyebabkan perubahan beras menjadi tape! 

 

3. Jelaskan fungsi  ragi dalam proses pembuatan tape tersebut! Unsur apakah 

yang terdapat dalam ragi?   

     

 

 

Bahan dasar  : 

 

Agen pengubah : 

 

Produk  : 
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4. Adakah perbedaan rasa, aroma, dan teksktur antara bahan dasar dengan 

tape yang dihasilkan? Buatlah deskripsinya! 

 

5. Manakah yang kalian atau angota keluargamu lebih sukai: nasi ketan atau 

tape ketan? Berikan penjelasannya! 

 

6. Apakah manfaat  produk bioteknologi yang kalian buat? 
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Nah, kalian telah membuat salah satu produk bioteknologi. Berdasarkan aktivitas 

yang telah kalian lakukan, definisikanlah konsep/ pengertian bioteknologi! 

 

Andai kalian diberikan modal usaha membuat tape, apa yang akan kalian lakukan 

agar tape yang kalian hasilkan lebih unggul dibandingkan dengan produk lain? 

 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan 

makhluk hidup mikroorganisme (bakteri, fungi, atau virus) untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu 
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yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk 

proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia.  

2. Bioteknologi telah digunakan selama lebih dari 6000 tahun untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan dengan menggunakan 

mikroorganisme, seperti tape, roti, keju, dan lain-lain.  

3. Kemajuan bioteknologi ditandai dengan ditemukannya rekayasa genetika, 

kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, kloning, dan 

lain-lain. Peran bioteknologi dalam kehidupan manusia antara lain di bidang 

kesehatan/kedokteran, pangan, dan lingkungan hidup. 

4. Di bidang kesehatan, bioteknologi  memungkinkan kita untuk memperoleh 

penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat 

disembuhkan, seperti kanker ataupun AIDS. Penelitian di bidang 

pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke ataupun 

penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan 

tubuh dapat sembuh seperti sediakala. Saat ini juga sedang dikembangkan 

vaksin berbahan dasar materi genetik (DNA atau RNA) dari patogen 

(termasuk untuk COVID-19). 

5. Di bidang pangan, bioteknologi berperan menciptakan produk-produk 

pangan yanga baru. Selain itu, beberapa terobosan dalam teknologi 

rekayasa genetika, kultur jaringan dan DNA rekombinan menghasilkan 

tanaman dengan sifat dan produk unggul (mengandung zat gizi yang lebih 

jika dibandingkan dengan tanaman biasa) serta lebih tahan terhadap hama 

maupun tekanan lingkungan  

6. Di bidang lingkungan hidup, bioteknologi berperan pada pelestarian 

lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contoh, penguraian minyak bumi yang 

tertumpah ke laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik 

(racun) di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, mari kerjakan latihan soal berikut: 

1. Jelaskan konsep bioteknologi! 

 

2. Bagaimanakah peran bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup 

manusia? 
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H. Umpan Balik Guru 
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PEMBELAJARAN 2: 

PRODUK BIOTEKNOLOGI  

KONVENSIONAL 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan ini  kalian  akan  membuat salahsatu produk bioteknologi 

konvensional dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan 

sekitar dan menyajikan hasil percobaan kalian dalam bentuk laporan tertulis,  

sehingga kalian menjadi siswa yang teliti, mandiri, dan memiliki keterampilan 

literasi sains. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 8. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. 

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam 

semua aktivitasmu untuk mencari ilmu. Jangan lupa untuk selalu menjaga 

kesehatan dan tetap semangat ya! Selamat belajar! 

Membuat 
salahsatu produk 

bioteknologi 
konvensional yang 
ada di lingkungan 

sekitar

Membuat salahsatu produk 
bioteknologi konvensional 

dengan menggunakan bahan-
bahan yang ada di lingkungan 

sekitar.

Melakukan percobaan 
membuat salahsatu produk 
bioteknologi konvensional 

(Membuat Yogurt)

Menyajikan produk bioteknologi  
konvensional yang telah dibuat  
dalam bentuk laporan tertulis.

Menyajikan hasil percobaan 
dalam bentuk laporan 

tertulis.
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Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami tentang 

konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Untuk lebih 

memperdalam pemahaman kalian mengenai bioteknologi, lakukanlah aktivitas 

berikut ini!  

MEMBUAT YOGURT 

1. Sediakan bahan-bahan yang kalian butuhkan berupa: 1 liter susu murni (bisa 

menggunakan susu kemasan tapi lebih baik susu murni) dan bibit yogurt 

(bisa menggunakan yogurt kemasan tapi lebih baik yogurt plain) sebanyak 

50 mL atau 2 sendok makan. 

2. Panaskan susu murni selama 30 menit di atas api kecil sambil terus diaduk 

agar tidak sampai mendidih agar protein susu tidak rusak. (Berhati-hatilah 

saat melakukan pemanasan). 

3. Angkat susu setelah 30 menit, dinginkan hingga hangat dalam suhu ruangan.  

4. Masukkan bibit yogurt ke dalam susu, aduk sampai rata. Gunakan alat 

pengaduk yang steril. Agar alat pengadukmu steril, panaskan dalam air 

panas terlebih dahulu sebagai proses sterilisasi alat. 

5. Masukkan campuran yogurt tersebut ke dalam wadah tertutup yang steril. 

Tutupi dengan serbet/ kain bersih untuk menciptakan kondisi gelap sebagai 

syarat hidup bakteri. Fermentasi selama 20-24 jam. 

7. Setelah 20-24 jam akan muncul lapisan berwarna kekuningan kental di 

permukaannya. Apabila lapisan yang terbentuk masih kurang kental atau 

kurang asam, bisa dilebihkan lagi waktunya. 

8. Yogurt siap dinikmati! 

 

Setelah kalian melakukan aktivitas ini, tuliskan laporan singkat hasil 

percobaanmu berdasarkan format laporan di bawah ini! 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX 

 
 

37 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Terdapat 4 prinsip dasar dalam bioteknologi, yaitu: 

a. menggunakan  agen hayati/biologi dalam prosesnya 

b. menggunakan metode tertentu 

c. dihasilkan suatu produk turunan 

d. melibatkan beberapa disiplin ilmu.  

2. Beberapa disiplin ilmu yang terlibat dalam bioteknologi antara lain  bidang 

pengolahan makanan, bidang kesehatan, bidang pertaniaan dan 

perkebunan, serta bidang lingkungan. 

3. Terdapat  2 jenis bioteknologi, yakni bioteknologi konvensional (sederhana) 

dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menerapkan biologi, 

biokimia, atau rekayasa masih dalam tingkat yang terbatas. Bioteknologi 

konvensional menggunakan jasad hidup secara utuh.Bioteknologi modern 

telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga 

hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Teknik yang sering digunakan 

Judul Percobaan 

Tujuan Percobaan   : 

Alat dan Bahan yang Digunakan : 

Cara Kerja    : 

Hasil Percobaan   : 

Kesimpulan Hasil Percobaan : 
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adalah dengan melakukan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup secara 

terarah sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. 

4. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain: 

a. Yoghurt: merupakan produk bioteknologi yang berasal dari susu yang 

difermentasi. Mikroorganisme yang terlibat dalam proses pembuatannya 

adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

     

Gambar 9. Contoh Produk Yogurt Kemasan 

b. Keju: berasal dari susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat 

Lactobacillus dan Streptococcus. 

c. Mentega: menggunakan mikroorganisme bakteri Streptococcus lactis 

dan Lectonostoceremoris yang berperan membentuk proses 

pengasaman. 

d. Kecap: menggunakan jamur Aspregillus oryzae yang dibiakkan pada 

kulit gandum terlebih dahulu, bersama-sama dengan bakteri asam laktat. 

e. Tempe: dibuat dengan menggunakan bahan dasar kedelai dan ragi. Ragi 

merupakan kumpuan spora mikroorganisme, dalam hal ini jamur 

mikroskopik. Dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 

jenis jamur  dari genus Rhyzopus,yaitu Rhyzopus oligosporus, Rhyzopus 

stolonifer, Rhyzopus arrhizus, dan Rhyzopus oryzae. Miselium dari jamur 

tersebut akan memfermentasikan kedelai menjadi produk tempe. Proses 

fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada 
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protein kedelai sehingga meningkatkan kadar protein tempe sampai  9 

(sembilan) kali lipat. 

5. Beberapa contoh bioteknolgi moderen antara lain: antibodi monoklonal, bayi 

tabung, hormon insulin, vaksin, dan sebagainya. 

F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum Kamu kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Mengapa peralatan yang digunakan dalam percobaan ini harus disterilkan 

terlebih dahulu? 

 

2. Jelaskan perbedaan produk bioteknologi ini dengan produk bioteknologi 

modern! Carilah jawabanmu dengan melakukan penelusuran informasi dari 

berbagai sumber yang terdapat di lingkungan sekitarmu! 
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H. Umpan Balik Guru 
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Partikel Penyusun 
Benda dan Makhluk 

Hidup 
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PEMBELAJARAN 1: 
Konsep Partikel Materi dan Sifat 
Fisika dan Kimia Bahan 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan menjelaskan konsep partikel materi. 

Selain itu pula kalian akan melakukan telaah pustaka agar dapat menyebutkan 

sifat fisika dan sifat kimia bahan. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan 

kalian menjadi siswa yang teliti dan memiliki keterampilan literasi sains dalam 

mengumpulkan informasi. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 10. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

Menghubungkan konsep partikel materi (atom, ion, dan 
molekul), struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang 

digunakan dalam kehidupan sehari- hari, serta dampak 
penggunaannya terhadap kesehatan manusia

1.Menjelaskan konsep partikel 
materi

1.Mengamati dan mengidentifikasi 
perbedaan model atom

Menyebutkan sifat fisika dan sifat 
kimia bahan

Mengumpulkan informasi melalui 
telaah pustaka



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
46 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. 

Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Amatilah gambar beberapa model atom berikut! 

 

Sumber gambar: https://www.researchgate.net/figure/The-atomic-models-

timeline-sorted-by-the-year-they-were-proposed_fig12_318027503  

 

Kalian juga bisa melihat video dalam tautan berikut 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xQz4GRd8k  atau Bacalah Buku Paket 

IPA SMP Kelas IX Kurikulum 2013 Edisi 2018 Halaman 107-108 

 

2. Setelah mengamati gambar, identifikasilah karakteristik model atom yang 

ada dan masukkan dalam tabel. 

Tabel 2. Identifikasi Karakteristik Model Atom 

Model Atom Karakteristik Model Atom 

Democritus  

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/The-atomic-models-timeline-sorted-by-the-year-they-were-proposed_fig12_318027503
https://www.researchgate.net/figure/The-atomic-models-timeline-sorted-by-the-year-they-were-proposed_fig12_318027503
https://www.youtube.com/watch?v=v4xQz4GRd8k
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Model Atom Karakteristik Model Atom 

John Dalton  

 

 

 

JJ Thomson  

 

 

 

Rutherford  

 

 

 

Niels Bohr  

 

 

 

Schrodinger/ Kuantum  

 

 

 

 

3. Dengan bahasamu sendiri, tuliskan perbedaan paling mendasar di masing-

masing model atom! 
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4. Setiap bahan memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Tuliskan 

contoh-contoh sifat fisika dan sifat kimia bahan dengan menggali informasi 

dari kajian pustaka ataupun pencarian informasi melalui internet! 

No Sifat Fisika Sifat Kimia 

   

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton yang memiliki muatan 

positif, elektron yang memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak 

bermuatan. 

 

Gambar 11. Ilustrasi Gambar Atom 
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2. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang 

berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton 

yang sama di dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan 

dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom 

ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan 

atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang 

berbeda. 

 

3. Sistem Periodik Unsur 

 

Gambar 12. Sistem Periodik Unsur  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Lengkapi jumlah partikel materi pada unsur berikut ini. 

No 
Nama 

Atom 

Lambang 

Atom 

Jumlah Partikel 

Penyusun Atom 
Z A 

Lambang 

𝑿𝒁
𝑨

 e p n 

1 Helium He 2 2 2 2 4 𝐻𝑒2
4  

2 Karbon C 6  6 6  𝐶6
12  

3 Kalsium       𝐶𝑎20
40  

4 Oksigen O     16  

5 Magnesium   12   24  

Keterangan: 

e= elektron, p= proton, n= neutron, Z= nomor atom, A= nomor massa 

2. Sebuah unsur memilki jumlah proton = 35 dan jumlah neutron = 55. Dengan 

melihat sistem periodik unsur, tentukan unsur apa yang dimaksud? 
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H. Umpan Balik Guru 
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https://www.researchgate.net/figure/The-atomic-models-timeline-sorted-by-the-year-they-were-proposed_fig12_318027503
https://www.researchgate.net/figure/The-atomic-models-timeline-sorted-by-the-year-they-were-proposed_fig12_318027503
https://www.youtube.com/watch?v=v4xQz4GRd8k
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PEMBELAJARAN 2: 
Penyelidikan dan Pemanfaatan 
Bahan dalam Kehidupan Sehari-hari 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan menyajikan hasil penyelidikan 

tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin 

tahu, memiliki keterampilan literasi sains dan keterampilan berpikir kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 13. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

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

Menyajikan hasil penyelidikan berbagai jenis bahan dan 
pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

Aktivitas belajar mandiri
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kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. 

Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Kumpulkan 3 macam potongan-potongan kain perca yang terbuat dari bahan 

serat yang berbeda-beda berukuran lebih kurang 2 X 5 cm. 

2. Beri nomor pada potongan bahan serat tersebut. 

3. Teliti dan identifikasi sifat fisik bahan tersebut satu per-satu dengan cara 

berikut. 

a. Rabalah potongan-potongan bahan tersebut dengan tanganmu untuk 

mengidentifikasi kehalusan/kelembutan bahan. 

b. Perhatikan permukaan potongan-potongan bahan tersebut untuk 

mengidentifikasi kemengkilapannya. 

c. Remas-remaslah dengan tangan potongan-potongan bahan tersebut 

untuk mengidentifikasi kekusutannya. 

d. Tarik-tariklah potongan bahan tersebut untuk mengidentifikasi 

elastisitasnya. 

e. Celupkan secara pelan-pelan ke dalam gelas berisi air, mulailah dari 

ujung potongan bahan. Untuk melihat daya serap terhadap air, hitunglah 

waktu yang diperlukan untuk membasahi potongan kain sepanjang 2 cm. 

f. Tarik-tariklah potongan bahan yang basah untuk mengidentifikasi 

kekuatannya. 

4. Catat data ke dalam tabel dengan memberi tanda (√) pada kolom yang 

sesuai.  
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Tabel 3. Sifat-sifat Fisik Bahan dari Serat Alam dan Sintesis 

Sifat Fisik Serat Nomor Kain dari Bahan Serat 

1 2 3 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Lembut       

Mengkilap       

Tahan Kusut       

Elastisitas       

Daya Serap       

Kuat       

Keterangan:  

1 : kain ............ 

2 : kain ............ 

3 : kain ............ 

5. Bakarlah secara hati-hati, potongan-potongan bahan serat di atas nyala lilin 

menggunakan pinset atau penjepit. 

6. Amati bau dan bentuk sisa pembakaran bahan tersebut. Catat datanya ke 

dalam tabel berikut dengan memberi tanda (√) pada kolom yang sesuai 

dengan sifat fisiknya 

 
Tabel 4. Sifat-sifat Bahan dari Serat Alam dan Sintetis Apabila dibakar 

Sifat Fisik Serat Nomor Barang dari Bahan Serat 

1 2 3 

Bau rambut terbakar    

Bau kayu terbakar    

Bau plastik terbakar    
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Sisa berbentuk  serbuk    

Sisa berbentuk gumpalan    

 

 
7. Berdasarkan data pada tabel di atas, kelompokkan bahan-bahan yang 

termasuk serat alami dan buatan. 
 

Tabel 5. Pengelompokkan bahan-bahan berdasarkan  hasil percobaan 

Produk dari Nomor 

bahan 

Sifat-sifat fisik 

   

   

 

   

 

 

7. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mengaitkan 

pengalaman belajar kalian. Lakukan telaah pustaka/ internet untuk 

mendukung jawaban kalian. 

a. Apakah semua jenis bahan yang kalian amati memiliki sifat yang sama? 

Mengapa demikian? 

 

b. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, manakah yang termasuk bahan 

sintesis dan bahan alami? 
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c. Jika ingin membuat pakaian yang anti-air, maka jenis bahan apakah yang 

akan kalian pilih? Mengapa demikian? 

 

d. Bagaimanakah sifat bahan yang kalian pilih untuk membuat kursi dan 

kerangka atap rumah? Berikan alasan memilih bahan tersebut! 

No Bahan Bahan yang 

Dipilih 

Alasan Pemilihan Bahan 

1 Kursi  

 

 

 

2 Kerangka atap 

rumah  

 

 

 

 

 

8. Tuliskan kesimpulan dari aktivitas belajar yang sudah kalian lakukan! 
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri-

ciri dan komposisi suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan 

zat baru, misalnya kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, viskositas, 

kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. 

2. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut 

mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain, misalnya kestabilan, 

korosiftas, dan kereaktifan. 

3. Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam keseharian manusia adalah besi, 

aluminium, karet, plastik, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan sifat 

benda yang digunakan.  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Perhatikan kabel listrik berikut. 

 

Sebutkan beberapa bahan yang sesuai digunakan untuk membuat kabel listrik 

tersebut. Jelaskan sifat fisika dan kimia yang mendukung pemilihan bahan 

tersebut! 

 

2. Mengapa tisu lebih banyak menyerap air dibandingkan kertas? Jelaskan 

jawabanmu! 

 

 
 
 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
64 

H. Umpan Balik Guru 
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Tanah dan 
Keberlangsungan 

Kehidupan 
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PEMBELAJARAN 1: 
Penyelidikan tentang  
Sifat-sifat Tanah 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui percobaan sederhana, kalian akan mengidentifikasi sifat tanah dan 

menyebutkan komponen-komponen penyusun tanah. Berdasarkan kegiatan 

belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, 

memiliki keterampilan literasi sains dalam mengumpulkan informasi dan mampu 

berpikit kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 14. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

Menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang 
hidup dalam tanah,  dengan  pentingnya  tanah untuk 

keberlanjutan kehidupan

Mengidentifikasi sifat tanah

Melakukan percobaan sederhana

Menyebutkan komponen penyusun 
tanah

Melakukan percobaan sederhana
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. 

Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

a. Tanah (dari berbagai tempat di sekitar rumah) 

b. Wadah 

c. 4 gelas air 

d. Plastik/ kertas 

e. Penggaris 

2. Ikutilah langkah-langkah percobaan berikut: 

a. Ambil tanah dan taruh di dalam wadah. 

b. Bentuk tanah menjadi kepalan berbentuk bola seperti gambar. 

 

c. Tambahkan air sedikit demi sedikit menjadi lembab (lembek). 
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d. Bentuk pilinan tanah yang pipih dan panjang seperti pita (gunakan plastik 

sebagai alas). 

   

e. Ukur panjang pilinan tanah dan karakteristik pilinan tanah yang dibuat. 

f. Masukkan data ke dalam tabel pengamatan. 

Tabel 6. Karakteristik Tanah 

No Sampel Tanah Panjang Pilinan Karateristik Pilinan 

    

    

    

 

3. Perhatikan informasi berikut. 

Klasifkasi Tekstur Tanah Berdasarkan Ukuran Butiran Penyusun 

a. Jika tanah dapat dibuat menjadi pita yang panjang dan tipis, maka 

disebut tanah liat (panjang pita lebih dari 5 cm). 

b. Jika tanah dapat dibentuk menjadi pita panjang tetapi dapat patah 

dengan mudah, maka disebut tanah lempung liat (panjang pita sekitar 

2,5 cm-5 cm). 

c. Jika tanah sulit dibentuk menjadi pita panjang, maka disebut tanah 

lempung (panjang pita maksimal 2,5 cm). 
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d. Jika tanah tidak dapat dibuat pita (0 cm) maka disebut tanah pasir 

(Kemdikbud, 2018: 165) 

Berdasarkan informasi yang ada, tentukan jenis tanah yang kalian temukan.  

 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Menurut kalian, mengapa terdapat perbedaan sifat tanah? 

 

b. Tanah yang kalian amati memiliki kandungan yang berbeda-beda. 

Berdasarkan pengamatan kalian, tuliskan komponen-komponen apa 

saja yang menyusun tanah! 
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c. Berdasarkan sifatnya yang berbeda, tuliskan kegunaan masing-masing 

tanah! 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Tanah berperan penting bagi tumbuhan dan hewan karena menyediakan 

nutrisi bagi tumbuhan dan merupakan habitat beberapa organisme seperti 

cacing, serangga, jamur, dan alga. Tanah juga merupakan penunjang 

kesehatan dan penyedia keperluan manusia di bumi. 

2. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya 

berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan 

mikroorganisme. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan secara biologis, 

fisikawi, dan kimiawi. 

3. Tekstur tanah ditentukan oleh besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun 

tanah berdasarkan proporsi relatif berbagai ukuran butiran yang menyusun 

suatu tanah. 
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4. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda, oleh karena itu 

digolongkan berdasarkan jenisnya seperti tanah lempung, tanah liat, pasir, 

atau campuran dari ketiganya. 

5. Komponen tanah berupa batuan, udara, air, humus, mineral, dan komponen 

organik. 

6. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, 

jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut 

menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga 

menghasilkan material organik di dalam tanah. 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
74 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Tuliskan peranan tanah bagi makhluk hidup. 

 

2. Dalam identifikasi komponen penyusun tanah, seorang siswa menemukan: 

a. Kerikil 

b. Air 

c. Cacing 

d. Semut 

Klasifikasikan komponen organik dan anorganik tanah tersebut! 

Komponen Organik Komponen Anorganik 
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H. Umpan Balik Guru 
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PEMBELAJARAN 2: 
Peran Organisme yang  
Hidup di Dalam Tanah 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui percobaan sederhana, kalian akan menjelaskan peran organisme yang 

hidup di dalam tanah. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi 

siswa yang memiliki rasa ingin tahu, memiliki keterampilan literasi sains dalam 

mengumpulkan informasi dan mampu berpikit kritis. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 15. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

Menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, 
organisme yang hidup dalam tanah,  dengan  

pentingnya  tanah untuk keberlanjutan kehidupan

Menjelaskan peran organisme yang hidup di dalam 
tanah

Melakukan percobaan sederhana
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coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan. 

Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini.  

1. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut: 

a. Tanah berumput 

b. 4 buah botol plastik bekas air mineral 

c. 1 buah gunting atau cutter 

d. 1 buah cetok (sekop kecil) 

e. 4 buah karet 

f. 1 buah papan (meja) 

2. Ikutilah langkah-langkah percobaan berikut: 

a. Sediakan dua botol plastik bekas. 

b. Potonglah tiap-tiap botol seperti pola pada gambar Ilustrasi. Lakukan 

dengan hati-hati! 

  

c. Isilah kedua botol yang telah kalian potong dengan tanah. 

d. Isilah salah satu botol dengan tanah yang terdapat rumput atau tanaman 

lain, kemudian isilah botol yang lain dengan tanah saja sehingga kalian 

akan memperoleh hasil seperti Gambar. 
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e. Potonglah 2 botol yang lain pada bagian ujungnya. Gunakan botol 

tersebut sebagai penampung. 

f. Pasanglah penampung pada ujung tiap-tiap botol yang telah berisi tanah 

dengan menggunakan karet, seperti terlihat dalam gambar. 

 

g. Letakkan botol pada sebuah papan. Atur papan dengan kemiringan 

tertentu. Upayakan agar botol- botol tidak terjatuh.  

h. Siramlah kedua botol dengan segelas air secara bersama. Usahakan 

agar alirannya deras, bukan secara perlahan-lahan. 

i. Air yang keluar dari kedua mulut botol akan tertampung dalam botol di 

bawahnya. Ukurlah volume air yang tertampung dalam botol di 

bawahnya (diukur dengan gelas yang digunakan menyiram). 

j. Tuliskan hasil pengamatanmu pada Tabel 7!  
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Tabel 7. Perbedaan volume, warna, dan endapan lumpur 

Variabel Botol yang ditumbuhi 

rumput 

Botol yang tidak 

ditumbuhi rumput 

Volume air   

Warna   

Endapan Lumpur   

 

3. Berdasarkan aktivitas yang kalian lakukan, mengapa terdapat perbedaan 

volume air dan warna yang dihasilkan? 

 

4. Berikan gambaran bagaimana hubungan antara adanya tanaman dengan 

peristiwa erosi atau tanah longsor sesuai percobaan yang telah kalian 

lakukan. 
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5. Menurut kalian, bagaimana cara mencegah terjadinya erosi atau tanah 

longsor? Lakukan penggalian informasi melalui telaah pustaka/ internet 

untuk mendukung jawaban kalian. 

 

6. Presentasikan ide/ gagasan kalian tentang pencegahan erosi atau tanah 

longsor untuk mendapatkan masukan dan penilaian dengan cara: 

a. Presentasi langsung di kelas online sekolahmu 

b. Mengunggah infografis (poster) di media sosial yang dimiliki 

c. Mengirimkan infografis (poster) kepada guru melalui LMS atau cara lain 

yang biasa dilakukan 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Erosi tanah yaitu berpindahnya sebagian lapisan tanah karena angin, air, 

atau es. Erosi sebenarnya merupakan proses alami, tetapi dapat diperparah 

oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk. Erosi tanah yang 

terjadi di Indonesia biasanya akibat derasnya arus air yang melewati suatu 

kawasan bertanah sehingga mengikis lapisan tanah teratas yang subur dan 
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banyak dihuni oleh organisme tanah. Setelah erosi, yang tersisa adalah 

tanah yang kurang subur dan kualitas tanah menjadi kurang baik. 

2. Agar tanah terhindar dari bahaya erosi, upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengadakan reboisasi atau penanaman kembali di tanah yang 

gundul dan tanah yang banyak dilewati arus air. Selain itu, dengan 

menerapkan terasering, yang dapat menjaga hilangnya tanah akibat aliran 

air pada lahan-lahan yang miring. 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Menurut kalian, bagaimana cara pencegahan erosi atau tanah longsor di 

daerah pegunungan atau perbukitan. 

 

2. Perhatikan kutipan informasi berikut! 

Jakarta, CNN Indonesia -- Tanah longsor kerap kali terjadi saat curah hujan 

lebat dan banjir menerjang sejumlah daerah rawan. Fenomena ini biasanya 

dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan. 

Melalui situs resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk memelihara 

tanaman Vetiver. Tujuannya, untuk mencegah tanah longsor dan erosi sebagai 

bentuk mitigasi bencana. 

Menurut unggahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tanaman 

Vetiver yang memiliki nama latin Chrysopogon zizanioides ini disebut mampu 

mengurangi erosi pada tanah yang mudah terkikis dan tidak stabil, khususnya 

pada lereng yang curam. 
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Akar Vetiver diketahui sangat dalam dan masif, panjangnya dapat mencapai 3-

4 meter hanya dalam kurun satu tahun setelah ditanam. Hal itu membuat Vetiver 

mampu mengikat tanah dan sulit dihanyutkan oleh arus yang deras. 

Saat Vetiver ditanam rapat, tanaman pagarnya yang lebat berguna untuk 

menyaring sedimen sebagai penyebar air. Selain itu, tanaman ini juga tahan 

terhadap tanah, penyakit, dan api. 

Manfaat lain ialah menyerap karbon, pakan ternak, mengusir hama, bahan atap 

rumah, dan bahan dasar kertas. 

Ketika ditanam pada tanah yang mudah terkikis dan tidak stabil, Vetiver akan 

melakukan sejumlah proses yakni mengurangi erosi, menstabilkan tanah yang 

terkikis. Oleh karena kelembapan dan nutrisi yang tersimpan di dalam tanaman, 

maka tanaman lain bisa ditanam setelahnya. Oleh karena itu, Vetiver dijuluki 

'tanaman perawat pada tanah yang sakit'. 

Menurut BNPB, Vetiver mudah dikendalikan karena tidak menghasilkan bunga 

dan biji yang cepat menyebar liar seperti alang-alang atau rerumputan lainnya. 

Akar tanaman mampu menembus lapisan setebal 15 sentimeter (Cm) yang 

sangat keras. Cara kerja akar seperti besi kolom yang masuk ke dalam, 

menembus lapisan tekstur tanah dan pada waktu yang bersamaan dapat 

menahan partikel-partikel tanah dengan akar serabutnya. 

Akar tanah juga dapat merangsek masuk ke tanah sedalam lebih dari 3 meter 

yang berfungsi seperti kolom-kolom beton lalu menahan tanah agar tidak 

longsor. Barisan akar tanaman juga dapat menahan material erosi di belakang 

tubuhnya sehingga mengurangi kecuraman dan akhirnya membentuk teras-

teras yang lebih landai.  

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200109172435-199-

463971/mengenal-tanaman-vetiver-yang-dapat-kurangi-erosi-tanah  

 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200109172435-199-463971/mengenal-tanaman-vetiver-yang-dapat-kurangi-erosi-tanah
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200109172435-199-463971/mengenal-tanaman-vetiver-yang-dapat-kurangi-erosi-tanah
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Berdasarkan kutipan informasi tersebut, tuliskan keunggulan tanaman Vetiver 

dalam pencegahan erosi tanah. 

 
 

H. Umpan Balik Guru 
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Teknologi Ramah 
Lingkungan 
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PEMBELAJARAN 1: 
PROSES DAN PRODUK TEKNOLOGI 
RAMAH LINGKUNGAN  

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan ini  kalian diharapkan akan mampu menganalisis proses dan 

produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. sehingga 

kalian menjadi siswa yang teliti, mandiri, dan peduli lingkungan serta memiliki 

keterampilan literasi sains. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

    

                       

Gambar 16. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, 

semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam 

semua aktivitasmu untuk mencari ilmu. Jangan lupa untuk selalu menjaga 

kesehatan dan tetap semangat ya! Selamat belajar! 

Pernahkah kalian mendengar istilah teknologi ramah lingkungan? Apakah  di 

lingkungan kalian terdapat banyak sampah plastik? Salahsatu contoh teknologi 

ramah lingkungan adalah pemanfaatan sampah plastik tersebut menjadi barang 

Menganalisis proses dan 
produk teknologi ramah 

lingkungan untuk 
keberlanjutan kehidupan

Menganalisis proses  dan 
produk teknologi ramah 

lingkungan untuk 
keberlanjutan kehidupan

Membandingkan  
proses dan produk 

teknologi ramah 
lingkungan dengan 

teknologi tidak ramah 
lingkungan
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yang bernilai. Untuk memahami mengenai teknologi ramah lingkungan, 

lakukanlah aktivitas di bawah ini! 

1. Perhatikan gambar berikut ini: 

NO PRODUK A PRODUK B 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

 

2. Cobalah kalian bandingkan antara produk A dengan produk B! Apakah 

perbedaan antara produk-produk pada kolom A dengan kolom B?  
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3. Produk-produk yang manakah yang berperan mendukung keberlanjutan 

kehidupan, pada kolom A atau kolom B? 

 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

E. Bahan Bacaan 

1. Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dalam pembuatan 

dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan 

menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan (mengacu pada wawasan 

lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya.  
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2. Ada 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan, 

yaitu: 

a. Refine, yang berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta 

melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. 

b. Reduce, yang berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara 

mengoptimalkan penggunaan bahan. 

c. Reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai 

atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. 

d. Recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle 

menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan 

cara yang sama. 

e. Recovery, yang berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk 

diproses demi keperluan yang lain. 

f. Retrieve energy, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses 

produksi. 

3. Salah satu contoh penerapan  teknologi ramah lingkungan di bidang arsitek 

bangunan adalah bangunan terapung The Science Barge di  kota New York, 

Amerika Serikat. Bangunan ini merupakan tempat edukasi lingkungan 

sekaligus rumah kaca  yang terapung di atas sungai Hudson River, New 

York. Rumah kaca ini dilengkapi tenaga surya yang digunakan untuk 

menggerakannya dengan bantuan angin dan bahan bakar bio. Karena 

sulitnya mendapatkan  tanah yang subur dan sehat di daerah ini, 

tanamannya dikembangkan dengan cara hidroponik sehingga tanaman tetap 

mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkannya dari air bukannya dari 

tanah.  
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Gambar 17. Bangunan terapung The Science Barge New York  

(sumber foto: ryerson.ca) 

F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

https://environment-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/03/58-Science-Barge-NYC.jpg
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3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, mari kerjakan latihan soal berikut. 

1. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan? 

 

2. Sebutkan beberapa contoh produk teknologi ramah lingkungan yang kalian 

ketahui! Jelaskan proses pembuatan produk tersebut!  

 

H. Umpan Balik Guru 

 

 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
98 

DAFTAR PUSTAKA 

Zubaidah, Siti, dkk. 2018. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas IX Semester 

2. Jakarta: Kemdikbud 

Link: 

https://youtu.be/Sl4_eJ83AiM diakses pada tanggal 28 Oktober 2020  

https://environment-indonesia.com/articles/konsep-teknologi-ramah-lingkungan/ 

diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 

https://media4.picsearch.com/is?BOX7E83wHI48xEYYAJurPJIEJyxLD-

suxdP8Y7ceyQk&height=160 diakses pada tanggal 28 Oktober 2020  

https://www.99.co/blog/indonesia/daur-ulang-plastik/ diakses pada tanggal 28 
Oktober 2020  

https://youtu.be/Sl4_eJ83AiM
https://environment-indonesia.com/articles/konsep-teknologi-ramah-lingkungan/
https://media4.picsearch.com/is?BOX7E83wHI48xEYYAJurPJIEJyxLD-suxdP8Y7ceyQk&height=160
https://media4.picsearch.com/is?BOX7E83wHI48xEYYAJurPJIEJyxLD-suxdP8Y7ceyQk&height=160
https://www.99.co/blog/indonesia/daur-ulang-plastik/


Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX 

 
 

99 

PEMBELAJARAN 2: 
Menyajikan Karya Produk Teknologi  
Ramah Lingkungan 

A. Tujuan Pembelajaran 

Dalam aktivitas  ini  kalian akan menyajikan produk teknologi sederhana yang 

ramah lingkungan dalam bentuk laporan tertulis. Melalui kegiatan ini kalian 

diharapkan menjadi siswa yang teliti, mandiri, dan peduli lingkungan serta 

memiliki keterampilan literasi sains. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

                           

Gambar 18. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, 

semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam 

semua aktivitasmu untuk mencari ilmu. Jangan lupa untuk selalu menjaga 

kesehatan dan tetap semangat ya! Selamat belajar! 

Pernahkah kalian mendengar istilah biopori? Salahsatu cara untuk mengolah 

sisa sampah organik di rumahmu dengan halaman yang terbatas adalah dengan 

membuat lubang biopori. Biopori adalah lubang-lubang silindris yang dibuat 

secara vertikal ke dalam tanah dan digunakan sebagai lubang resapan air. 

Menyajikan karya tentang proses 
dan produk  teknologi sederhana 

yang ramah lingkungan.

Menyajikan karya produk  
teknologi  sederhana 

yang ramah lingkungan  
dalam bentuk laporan 

tertulis;

Membuat Biopori
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Biopori bertujuan mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya 

resapan air pada tanah.  

 

Gambar 19. Model Biopori 

Agar kalian lebih memahaminya, lakukanlah aktivitas berikut ini: 

MEMBUAT LUBANG BIOPORI 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan berupa: bor tanah (linggis), Pipa PVC yang 

sudah dilubangi dengan bor/solder dengan diameter 10-15 cm dan panjang 

10-20 cm, dan tutup lubang biopori. (Catatan: Mintalah bantuan orang 

dewasa untuk membuat lubang pada pipa) 

2. Tentukan lokasi lubang resapan. Idealnya jarak antar lubang adalah 50-100 

cm. Pastikan berjarak agak jauh dengan sumur/sumber air. 

3. Sirami lokasi yang diinginkan dengan air agar tanah menjadi gembur dan 

empuk. 

4. Lubangi tanah dengan diameter 10-15 cm dengan menggunakan bor biopori 

atau  linggis. Gali lubang dengan kedalaman 80-100 cm. (Catatan: Mintalah 

bantuan orang dewasa dalam melakukan aktivitas ini). 
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5. Masukkan pipa PVC ke dalam lubang tanah. Pipa PVC ini berfungsi sebagai 

penyangga jika struktur tanah mudah ambrol/longsor. Bila tekstur tanah 

cukup kuat/keras, maka pipa PVC ini tidak diperlukan 

 

Gambar 20. Struktur Lubang Biopori 

6. Pasang tutup casing biopori. Biopori siap digunakan. Agar biopori kalian 

bertahan lama/ tidak longsor, kalian dapat memberi sedikit semen di sekitar 

permukaan lubang. 

7. Isi lubang biopori dengan sampah organik (sampah dapur, sisa tanaman, 

atau dedaunan) hingga penuh. Diamkan selama kurang lebih 2-3 bulan, 

maka akan berubah menjadi pupuk kompos yang siap digunakan untuk 

tanaman kalian. 

Setelah kalian melakukan aktivitas ini, tuliskan laporan singkat hasil 

percobaanmu berdasarkan format laporan di bawah ini! Sertakan foto 

kegiatanmu dalam laporan tersebut! 
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Berdasarkan aktivitas yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan berikut ini: 

1. Apakah manfaat dari  produk teknologi ramah lingkungan yang kalian buat? 

 

2. Bagaimanakah peran dari produk teknologi ramah lingkungan yang kalian 

buat terhadap lingkungan sekitar kalian? 

 

Judul Percobaan 

Tujuan Percobaan   : 

Alat dan Bahan yang Digunakan : 

Cara Kerja    : 

Hasil Percobaan   ; 

Kesimpulan Hasil Percobaan : 
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3. Tuliskan contoh lain produk tekonologi ramah lingkungan selain biopori? 

 

  

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: Buku IPA SMP/MTs Semester 2 dan internet 

Media: Aplikasi WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom (atau aplikasi 

sejenis) 

 

E. Bahan Bacaan 

1. Teknologi ramah lingkungan mengilhami lahirnya bermacam-macam 

teknologi terapan yang aman sekaligus bersahabat dengan makhluk hidup di 

bumi ataupun dengan lingkungan alam di sekitarnya 

2. Salah satu contoh produk teknologi ramah lingkungan adalah lubang 

resapan biopori. Biopori pertama kali dicetuskan oleh Dr. Kamir Raziudin 

Brata, peneliti Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB). Lubang ini temuan Dr, Kamir mulai 

didengar ketika peristiwa banjir di Jakarta pada tahun 2007. 

3. Biopori memiliki segudang manfaat secara ekologi dan lingkungan, yaitu 

memperluas bidang penyerapan air, sebagai penanganan limbah organik, 
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dan meningkatkan kesehatan tanah. Selain itu, biopori juga bermanfaat 

secara arsitektur lanskap sehingga telah digunakan sebagai pelengkap 

pertamanan di berbagai rumah mewah dan rumah minimalis yang 

menerapkan konsep rumah hijau. Biopori kini menjadi pelengkap penerapan 

kebijakan luas minimum ruang terbuka hijau di perkotaan bersamaan dengan 

pertanian urban.  

F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX 

 
 

105 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
106 

G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, mari kerjakan latihan soal berikut: 

1. Jelaskan prinsip-prinsip yang digunakan pada teknologi ramah lingkungan!  

 

2. Menurutmu, apakah yang membedakan teknologi ramah lingkungan dengan 

teknologi yang tidak ramah lingkungan? 
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H. Umpan Balik Guru 
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