RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Materi/topik
Pertemuan/Alokasi waktu

:
:
:
:
:

SMPN 1 Rajagaluh
IX/Genap
IPA
Kemagnetan dan pemanfaatannya / Konsep Kemagnetan Bahan
Ke-2 / 10 Menit

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

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

3.6.3 Membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan
Diamagnetik
3.6.4 Menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik,
dan diamagnetik
3.6.6 Menjelaskan tiga cara membuat magnet
3.6.10 Menjelaskan tiga cara menghilangkan sifat magnet

TUJUAN PEMBELAJARAN:
Melalui kegiatan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode
eksperimen, literasi, diskusi kelompok dan presentasi :
1. Peserta didik dapat membedakan feromagnetik, paramagnetik dan diamagnetik dengan benar dan tepat.
2. Peserta didik dapat memberikan contoh feromagnetik, paramagnetik dan diamagnetik dengan benar.
3. Peserta didik dapat menjelaskan tiga cara membuat magnet dengan benar dan tepat.
4. Peserta didik dapat menjelaskan tiga cara menghilangkan sifat magnet suatu bahan dengan benar dan tepat.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. Pendahuluan (2 menit)
✓ Guru memberi salam, menanyakan kabar peserta didik dan kehadiran peserta didik .
✓ Guru mengajak berdoa bersama memulai pelajaran .
✓ Guru memberikan apersepsi dan motivasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
✓ Guru menyampaikan topik materi, kegiatan, penilaian dan manfaat pembelajaran .
B. Kegiatan Inti (5 menit)
✓ Peserta didik menonton/ mengamati cara membuat magnet dan menghilangkan sifat kemagnetan
suatu benda melalui video pembelajaran atau melalui tautan :
https://youtu.be/nd93pvYVtQA
✓ Peserta didik dalam setiap kelompok mendiskusikan cara membuat magnet dan cara menghilangkan
sifat kemagnetan suatu bahan berdasarkan video yang ditonton dan literasi berbagai sumber.
✓ Peserta didik secara berkelompok melakukan eksperimen (praktikum) LKPD 6.2 dan berdiskusi secara
berkelompok mengerjakan LKPD 6.2 .
✓ Guru memeriksa eksperimen yang dilakukan peserta didik apakah sudah dilakukan dengan benar atau
belum, jika masih ada yang belum benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan.
✓ Guru meminta salah satu kelompok yang sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
secara klasikal.
✓ Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya.
C. Kegiatan Penutup (3 menit)
✓ Peserta didik (dibimbing oleh guru) membuat kesimpulan dan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan
✓ Guru memberikan Quis 6.2 materi Konsep Kemagnetan Bahan.
✓ Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya pada pertemuan selanjutnya.
✓ Guru mengajak berdo’a bersama dan menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan salam.
SUMBER BELAJAR
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas IX
Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Buku-buku yang relevan dan Internet
3. Media online internet (video youtube)
PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Penilaian Sikap
: Jurnal penilaian sikap (keaktifan dalam berinteraksi dan berkomunikasi )
2. Penilaian Kinerja : Penilaian portofolio (proses dan produk)
3. Penilaian Kognitif : Peserta didik mengerjakan Quis 6.2.
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Lampiran 2. Penilaian Pengetahuan
QUIS 6.2 KONSEP KEMAGNETAN BAHAN
Pilihlah salah satu jawaban, a, b, c, atau d yang dianggap paling benar dan tepat !
1. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti misal besi, baja, kobalt, dan nikel termasuk pada
kelompok benda …...
A. paramagnetik
C. diamagnetik
B. feromagnetik
D. induksi magnet
3. Perhatikan gambar dibawa ini !
Bila magnet batang ( U – S ) digosokkan pada logam baja dengan arah sesuai
gambar, maka kutub-kutub magnet pada logam A – B adalah:
A. A kutub utara, B kutub selatan
B. A kutub utara, B kutub utara
C. A kutub selatan, B kutub utara
D. A kutub selatan, B kutub selatan
3. Perhatikan gambar di bawah ini !
Kedua paku menjadi batang magnet setelah didekatkan dengan magnet,
maka kutub-kutub paku AB dan paku AB dan paku CD adalah ...
A. A = selatan, B = utara, C = selatan, D = utara
B. A = utara, B = selatan, C = utara, D = selatan
C. A = selatan, B = utara, C = utara, D = selatan
D. A = utara, B = selatan, C = selatan, D = utara
4. Perhatikan gambar dibawah ini !
AB menjadi magnet dengan data sebagai berikut....

5. Berikut ini salah satu cara menghilangkan sifat kemagnetan Bahan adalah...
A. cara mengalirkan arus listrik DC
C. cara menggosok
B. cara induksi
D. cara memanaskan dengan api

Lampiran 3. Penilaian Keterampilan
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 6.2
( MEMBUAT DAN MENGHILANGKAN KEMAGNETAN BAHAN )
Nama :.............................................................................

P

Kelas/Kelompok :......................................

Q

Cara menghilangkan sifat magnet benda dilakukan dengan :

1.

…………………………….………………………………………………………………………………………….………………………

2.

…………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………

3.

…………………………….………………………………………………………………………………………………….………………

