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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirraahiim 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat serta ridha-Nya yang telah memberikan kemudahan, 

kesabaran dan kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga 

dapat menyelesikan Modul Media Pembelajaran. Modul ini 

diharapkan dapat membantu mahasiswa calon guru dalam 

memahami dan merancang media pembelajaran. Karena calon guru 

harus memiliki kemampuan dalam membuat atau merancang media 

sehingga materi yang disampaikan dapat mudah dipahami dan 

menjadi daya tarik siswa dalam belajar. Shalawat serta salam semoga 

tetap terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad 

SAW, kepada saudara, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada 

kita selaku umat-Nya. 

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Modul Media Pembelajaran meskipun masih jauh dari 

tarap kesempurnaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penyusunan Modul Media Pembelajaran ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai 

pihak, baik dalam bentuk moril, material, maupun spiritual. Oleh 

karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan 

semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya  

Akhirnya dengan segala kemampuan dan kerendahan hati 

penulis menyadari kekurangan dalam penulisan modul ini. Oleh 

karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pemerhati ilmu pengetahuan dan saya juga 

berharap modul ini menjadi setitik sumbangan yang berarti untuk 

perkembangan ilmu pendidikan di masa mendatang. Aamiin yaa 

robbalalamin. 

Bandung, Agustus 2019 
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Deskripsi Mata Kuliah, Standar Kompetensi dan Capaian 

Pembelajaran Media Pembelajaran disajikan pada tabel berikut: 

 

Standar 

Kompetensi 

: Pengetahuan mengenai media pembelajaran kimia 

sebagai bekal untuk mata kuliah PBM Kimia Lanjut 

dan pengembangan media pembelajaran dalam 

bidang pendidikan kimia, sehingga mampu 

menggunakan berbagai jenis media  serta mampu 

merancang dan terampil membuat beberapa jenis 

media pembelajaran sederhana dan alternatif sebagai 

pengganti alat-alat laboratorium kimia 

Deskripsi Mata 

Kuliah 

: Mendeskripsikan pengertian media pembelajaran, 

tujuan, jenis-jenis, fungsi/kegunaan, Peran media 

pembelajaran dan latihan merancang,/membuat  

media Alternatif strategi mengajar(ASM), media 

grafis, tabel, diagram, bagan, poster, kartun, komik, 

permainan kimia jilid 1 dan 2, media tiga dimensi,  

LKS Eksperimen dan non eksperimen, pengubahan 

informasi  dan mempresentasikannya cara 

menggunakan media tersebut serta melakukan 

observasi terhadap penggunaan media tersebut dalam 

pembelajaran di sekolah.  

Capaian 

Pembelajaran 

Bidang Sikap 

dan Tata Nilai 

(CPSTN) 

: 1. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara mandiri. 

4. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati 

untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan 

peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan 

lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk 

berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan 
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masyarakat pada umumnya. 

Capaan 

Pembelajaran 

Pengetahuan 

Umum (CP-

PU) 

: 1. Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan 

kemampuan berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan 

sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual 

untuk memecahkan masalah pada tingkat individual 

dan kelompok dalam komunitas akademik dan non 

akademik 

Capaan 

Pembelajaran 

Pengetahuan 

Khusus (CP-

PK) 

: 1. Menguasai konsep teoretis tentang teori pendidikan, 

perkembangan peserta didik, pengetahuan pedagogik 

kimia, metodologi pembelajaran, kurikulum, dan 

evaluasi pembelajaran 

Capaan 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Umum (CP-

KU) 

: 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan 

terukur 

3. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan 

kemampuan kerja 

Capaan 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Khusus (CP-

KK) 

 1. Mampu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran kimia di sekolah secara terbimbing 

sesuai dengan karakteristik bahan kajian dan peserta 

didik melalui pendekatan saintifik dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media 

pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi 

lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan 

penilaian; sehingga peserta didik memiliki 

keterampilan proses sains, berpikir kritis, kreatif dan 

pemecahan masalah;  
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BAB  

I 
PENDAHULUAN 

 

 

Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, begitu pula 

dengan kemampuannya dalam menerima pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Hal ini mendasari cara mengajar guru yang harus mampu 

memilih dan memahami kondisi siswanya di dalam kelas, dengan 

demikian pembelajaran di kelas akan menjadi lebih bermakna. Guru 

yang memahami kondisi siswanya akan dapat melayani seluruh 

siswa dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar yang 

dimilikinya.  

Menurut Yunita (2014:23) gaya belajar seseorang adalah suatu 

cara memahami dan memproses informasi untuk memperoleh 

pengalaman belajar baru atau memecahkan masalah. Ada gaya 

belajar dimana seseorang akan belajar lebih baik dengan mengetahui 

konsep utuh terlebih dahulu kemudian memahami komponen 

lainnya. Sebaliknya, ada seseorang yang belajar dengan lebih baik 

dengan memahami komponen-komponen pembelajaran hingga 

memahami konsep seutuhnya. Seseorang mungkin menyukai 

mempelajari teori kemudian mengaplikasikannya, seseorang lainnya 

mungkin mengaplikasikannya terlebih dahulu kemudian 

mempelajari teorinya. 

Menurut Kolb dalam Yunita (2014:23-24) gaya belajar seseorang 

terbagi menjadi empat, jika mengetahui sesuatu, yaitu: 

1. Mengapa (Why) sesuatu yang sedang dipelajari itu demikian. 

Misalnya mengetahui relevansi dari sesuatu yang dipelajari 

dengan kehidupan sehari-hari, untuk itu diperlukan seorang 

motivator. 

2. Apa (What) yang sedang atau yang akan dipelajarinya, untuk 

itu diperlukan seorang pakar (expert). 
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3. Bagaimana (How) sesuatu itu bekerja? Untuk itu diperlukan 

seorang pelatih (coach).  

Selama ini guru menyajikan pembelajaran kimia non 

eksperimen dengan cara mentrasfer ilmu secara langsung tanpa 

menghiraukan gaya belajar siswa dan tanpa menggunakan 

pendekatan keterampilan proses. Hal tersebut dikarenakan adanya 

anggapan bahwa pendekatan keterampilan proses hanya untuk 

konsep kimia yang  menggunakan metode eksperimen saja. Guru 

belum memahami pengembangan keterampilan proses dalam 

pembelajaran kimia non eksperimen. 

Keterampilan proses sains merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada bentuk keterampilan untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengkomunikasikan 

perolehannya. Menurut Mohamad Nur keterampilan proses dasar 

yang perlu dimiliki siswa adalah: 

1. Mengamati (observing) 

2. Mengklasifikasikan (classifying) 

3. Mengkomunikasikan (communicating) 

4. Mengukur (measuring) 

5. Memprediksi (predicting) 

6. Menginferensi (infering) 

Keterampilan proses terpadu (keterampilan proses yang lebih 

kompleks) merupakan keterampilan dengan tingkatan yang lebih 

tinggi, yang terdiri dari komponen proses berikut: 

1. Mengidentifikasi variabel 

2. Menyusun tabel adata 

3. Menyusun grafik 

4. Menginterpretasikan data 

5. Melakukan eksperimen 

6. Merancang kegiatan yang disarankan  

7. Merumuskan hipotesa 
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BAB  

II 
MEDIA DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

 

A. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Dalam bahasa arab 

media adalah pengantar  pesan dari pengirim  kepada penerima. 

Menurut Gerlach dan Elly (2971) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian 

yang memabgun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.  

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan (Bovee, 1997). Istilah media dapat kita artikan 

sebagai segala sesuatu yang menjadi perantara atau penyampai 

informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. John D. 

Latuheru menyatakan bahwa media mempunyai fungsi edukatif 

yaitu media tersebut memberikan informasi yang mengandung nilai-

nilai pendidikan. 

Beberapa pendapat di atas memberikan gambaran bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima atau dari guru ke siswa sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta 

didik dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien 

 

B. Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, terdapat dua unsur yang 

amat penting adalah metode mengajaar dan media pembelajaran. 

Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode 
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mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran 

yang digunakan.  

Menurut Darwyn Syah, dkk. fungsi media yaitu: 

1. Sebagai alat bantu. 

2. Sebagai sumber belajar 

3. Menarik perhatian siswa  

4. Mempercepat proses belajar mengajar 

5. Mempertinggi mutu belajar 

Sedangkan menurut Sudarsono dan Evelin, media pembelajaran 

memiliki Fungsi: 

1. Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. 

2. Memotivasi siswa 

3. Menyajikan informasi 

4. Merangsang diskusi 

5. Mengarahkan kegiatan siswa 

6. Melaksanakan latihan dan ulangan 

7. Menguatkan belajar dan 

8. Memberikan pengalaman simulasi 

Manfaat media pembelajaran  adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran memperjelas penyajian pesan pada proses 

komunikasi edukatif. 

2. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, dan daya indera.  

3. Media pembelajaran meningkatkan motivasi dan minat siswa 

untuk belajar 

4. Media pembelajaran membuktikan aktivitas mental siswa untuk 

berfikir dan berusaha mempelajari materi secara sungguh-

sunggu 

5. Media pembelajaran memberikan kesan yang sama dalam 

mempelajari materi 
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6. Media pembelajaran dapat mengurangi verbalisme (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan) dan meletakkan dasar-dasar 

konkrit dalam berfikir 

7. Media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman sehingga 

tidak mudah dilupakan yang akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa 

8. Media pembelajaran dapat menjembatani konsep-konsep yang 

abstrak menjadi lebih konkrit 

 

C. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Menurut Gerlach & Ely media pembelajaran meiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa 

atau objek. Peristiwa atau objek dapat disusun urut kembali 

dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket 

komputer, dan film 

2. Manipulatif 

Ransformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 

produk media pembelajaran memiliki ciri manipulatif. Fenomena 

yang membutuhkan yang lama berhari-hari bahkan berjuta-juta 

tahun lamanya dapat disajikan dengan media pembelajaran 

dengan lebih singkat 2-3 menit saja namun tidak menghilangkan 

esensi utama dari apa yang disajikan sehingga peserta didik tetap 

mampu mengerti fenomena yang dimaksud dengan teknologi 

time-lapse 

3. Distributif 

Ciri distributif media pembelajaran memungkinkan objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama. Distribusi media pembelajaran 
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tidak hanya dalam satu kelas saja namun juga pada kelas lain, 

sekolah bahkan hingga secara global. Apalagi dengan adanya 

sistem pembelajaran online (e-learning) saat ini, distribusi dan 

penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan secara massive 

dan global di seluruh dunia bahkan hampir tanpa adanya delay 

atau penundaan. 

 

D. Jenis-Jenis Media 

Jenis-jenis media pembelajaran Nana Syaodih Sukmadinata 

mengelompokan media pembelajaran yaitu: 

1. Interaksi insani (merupakan komunikasi langsung antara dua 

orang atau lebih baik melalui komunikasi verbal atau non 

verbal),  

2. Realita (merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang-

orang, binatang, benda-benda, peristiwa dan sebagainya yang 

diambil siswa) 

3. Pictorial (merupakan penyajian berbagai bentuk variasi gambar 

dan diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau tidak, dibuat 

di atas kertas, film, kaset, disket dan media lainnya),  

4. Simbol tertulis (merupakan penyajian informasi yang paling 

umum),  

5. Rekaman (bentuk informasi yang dapat disampaikan kepada 

anak dalam bentuk rekaman suara)  

Menurut Arief S. Sadiman bahwa media yang lazim digunakan 

dalam proses belajar antara lain : 

1. Media Grafis, media merupakan media visual yang dapat 

menyampaikan pesan berupa pesan-pesan komunikasi visual. 

Contohnya ; gambar, sketsa, diagram,  bagan, grafik, kartun, 

poster, peta, komik dll. 

2. Media Audio. Media ini menitikberatkan pada indera 

pendengaran. Contohnya; radio, tape rcorder, piringan hitam 

dll. 
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3. Media Proyeksi Diam (Still Proyected Medium). Media ini memiliki 

persamaan dengan media grafis. Perbedaannya terletak pada 

media grafis langsung digunakan siswa, sementara media 

proyeksi diam membutuhkan alat penampil yakni proyektor. 

Contohnya OHP. 

4. Media Audio Visual. Media ini merupakan media yang 

menggintegrasikan indera penglihatan dan indera pendengaran. 

Dengan kata lain baik unsur suara berasal dari sumber yang 

sama. Contohnya ; Film, TV, Video dll. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mendorong upaya pemanfaatan hasil teknologi dalam proses 

pembelajaran. Guru memiliki tuntutan untuk mampu menggunakan 

hasil teknologi tersebut sebagai media pembelajaran dalam upaya 

mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Selain itu juga, guru 

dituntut dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran. Hamalik (1994:6) meyebutkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang media pembelajaran yang meliputi:  

1. media sebagai alat komunikasi gunalebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar; 

2. fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan; 

3. seluk beluk proses belajar; 

4. hubungan antara metode mengajar dan metode pendidikan; 

5. nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran; 

6. pemilihan atau penggunaan media pendidikan; 

7. berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan; 

8. media pendidikan dalam setiap mata pelajaran; 

9. usaha inovasi dalam media pendidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa media tidak dapat dipisahkan dari 

proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan 

pembelajaran. Konsep yang bersifat abstrak dalam pembelajaran 

mendorong upaya guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan 

dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat membantu 
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memperjelas makna ilmu yang disampaikan pada saat proses 

pembelajaran yaitu digunakannya media pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik (Kustandi, 2013:8). 

Secara harfiah media merupakan bentuk jamak dari medium 

yang artinya perantara atau pengantar. Media menyalurkan pesan 

dan merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga 

dapat terjadinya proses belajar merupakan tujuan digunakannya 

media pembelajaran. Menurut Munadi (2011:58) mengemukakan 

bahwa ada empat jenis media yang sering digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu:  

1. Media visual, yaitu media yang terdiri atas media yang dapat 

diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan, 

misalnya berupa gambar diam atau gambar bergerak. Lubis dan 

Harahap (2015:381) berpendapat bahwa salah satu contoh media 

visual yang dapat dibuat dalam pembelajaran yaitu media 

monopoli. Menurut Purwati, dkk. (2014:9) monopoli merupakan 

salah satu opsi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

kimia. Media monopoli merupakan media yang mudah dibuat 

sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan materi 

yang ingin dibutuhkan. Penelitian Mulyana (2011:72) mengenai 

pengembangan cerpen kimia juga dapat dijadikan media 

pembelajaran. Dimana konsep-konsep kimia yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari dapat dimuat dalam bentuk cerpen 

sehingga siswa tidak merasa bosan membacanya. 

2. Media audio, yaitu media yang dapat merangsang pikiran, 

perasaaan, perhatian, dan kemauan seseorang untuk mempelajari 

bahan ajar menggunakan pesan dalam bentuk audio. Misalnya, 

program kaset dan program radio. Dalam pembelajaran kimia 

media audio dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Contohnya 

pada konsep penguasaan tabel periodik, siswa lebih cepat 

menghafal terhadap materi dibanding harus menghafal lewat 

buku.  
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3. Media audio-visual, yaitu media yang sering disebut media 

pandang-dengar. Media ini merupakan hasil kombinasi dari media 

audio dan visual, salah satu contohnya yaitu program televisi 

instruksional, program televisi pendidikan program slide suara 

(sound slide). Dalam pembelajaran kimia, Asmara (2014:157) 

berpendapat bahwa dengan adanya media audio-visual siswa 

akan lebih mudah memahami materi dibandingkan dengan media 

audio. Media audio-visual merupakan media yang dapat di dengar 

serta dapat dilihat sehingga lebih memudahkan dibandingkan 

dengan media yang hanya mengandakan indra pendengaran saja. 

Salah satu contohnya yaitu pada penggunaan media audio-visual 

sebagai media untuk memudahkan praktikum reaksi redoks dan 

elektrokimia. Siswa menjadi lebih mudah memahami tentang 

materi praktikum tersebut 

4. Media interaktif berbasis komputer. Karakteristik media ini yaitu 

mampu menuntut siswa berinteraksi selama proses pembelajaran, 

artinya siswa tidak terfokus hanya memperhatikan media atau 

ojek saja. Media ini mampu memuat media-media lain 

kedalamnya sehingga media lebih menarik dan tidak 

membosankan. Dalam pembelajaran kimia, Berlina, dkk. (2014:8) 

berpendapat bahwa media berbasis komputer merupakan media 

yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Dimana 

keterbatasan waktu dan tempat untuk siswa bertemu dengan guru 

mampu diatasi dengan adanya media ini. Siswa akan mempunyai 

pengalaman belajar dengan berbagai variasi sumber dan media 

belajar. Menurut Nugroho, dkk. (2017:176) salah satu contohnya 

yaitu elektronik modul (e-modul). Dengan adanya media ini siswa 

mampu lebih cepat mengerti materi yang dipelajari karena dalam 

media ini dimuat semua aspek yang terkait. 
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E. Kelebihan Dan Kekurangan Media Pembelajaran 

1. Media Audio 

Kelebihan dari media audio adalah dapat memusatkan 

perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatia, Harga relatif 

murah, Sifatnya mudah dipindahkan, Bisa mengatasi masalah waktu 

jika digunakan bersama-sama, Dapat mengembangkan daya 

imajinasi anak, Dapat merangsang partisipasi aktif dan Dapat 

memusatkan perhatian siswa. 

Kekurangan dari media audio adalah sifat komunikasinya satu 

arah, biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat 

mengontrol dan Penjadwalan pelajaran dan siaran sering 

menimbulkan masalah. 

2. Alat Perekam Pita Magnetik 

Alat perekam pita magnetic Kelebihannya: Memiliki fungsi 

ganda yang efektif untuk merekam menampilkan rekaman dan 

menghapusnya., Pita rekam dapat diputar berulang-ulang, Rekaman 

dapat dihapus secara otomatis, Pita rekam dapat digunakan sesuai 

jadwal yang ada. Program kaset memberikan efisiensi dalam 

pembelajaran bahasa. Kekurangannya: Daya jangkau terbatas, Dari 

segi biaya pengadaan bila untuk sasaran yang banyak menjadi lebih 

mahal, Laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi  

Proyeksi Film Bingkai Kelebihannya: Materi yang sama dapat 

disebarkan ke seluruh siswa secara bersamaan. Perhatian anak dapat 

dipusatkan pada objek tertentu. Fungsi berpikir penonton dirangsang 

dan dikembangkan secara bebas. Film bingkai berada  di bawah 

kontrol Guru. Penyimpanannya mudah. Film bingkai dapat 

mengatasi keterbatasan ruang. Film bingkai adalah media yang relatif 

sederhana. Kekurangannya:Karena bersifat lepas, maka film bingkai 

lebih mudah hilang, Hanya mampu menyajikan objek-objek secara 

diam. Memerlukan ruang yang gelap. Proyeksi Transparansi 

Kelebihannya: Pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada 

ruangan yang terang. Dapat menjangkau kelompok yang besar. Guru 
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selalu dapat bertatap muka dengan siswa karena OHP dapat 

diletakkan di depan kelas. Transparansi dapat dengan mudah dibuat 

sendiri oleh guru baik yang dibuat secara manual maupun yang 

lainnya. Memiliki kemampuan untuk menampilkan warna. Dapat 

disimpan dan digunakan berulang kali. 

Kekurangannya: Fasilitas OHP harus tersedia. Listrik pada 

ruang atau lokasi harus tersedia. Tanpa layar yang dapat dimiringkan 

sulit untuk mengatasi distorsi tayangan yang berbentuk trapesium. 

Harus memiliki teknik khusus untuk pengaturan urutan baik dalam 

hal penyajian maupun penyimpanan. 

Proyeksi Tak Tembus Pandang Kelebihannya: Bisa langsung 

memproyeksikan pesan yang ada di buku, koran, majalah, foto, 

bahkan cetak lainnya. Kekurangannya: Harus digunakan pada 

ruangan yang gelap. 

4. Media Tiga Dimensi (3D)  

Media tiga dimensi memiliki kelebihan yaitu: Siswa seakan-

akan melihat benda yang nyata dengan media 3D. Menimbulkan 

ketertarika siswa untuk berpikir dan menyeledikinya. Pembelajaran 

akan berjalan dengan lebih sempurna karena siswa dapat belajar 

langsung dengan menggunakan bahan-bahan replika atau mirip 

dengan aslinya. Siswa dapat memahami tentang sifat bentuk serta 

pergerakan suatu benda itu dengan baik. Memberi pengalaman 

tentang keadaan sebenarnya sesuai banda atau bahan itu. 

Menggalakkan murid membuat kajian lebih lanjut mengenai 

pembelajaran melalui media. Memberi lebih banyak peluang kepada 

murid berinteraksi diantara satu sama lain. 

Kekurangannya: Biaya pembuatannya mahal dan 

membutuhkan banyak waktu. Membutuhkan keterampilan dalam 

pembuatannya. Siswa tidak akan memahami jika bentuk 3D tidak 

sama dengan nyatanya. Terbentur alat untuk membuat media 3D. 
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5. Media Berbasis Manusia 

Media Berbasis Manusia kelebihannya: Membantu siswa 

dalam menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan 

terdahulu. Membantu siswa membentuk dan menginternalisasi 

representasi masalah atau tugas. Membantu siswa mengidentifikasi 

persamaan antara masalah baru dan pengalaman yang lalu yang 

berisikan masalah yang serupa. Membiarkan eksplorasi siswa tak 

terintangi. Kekurangannya: Membuat siswa menjadi lebih cepat 

bosan. Tidak efektif penyampaiannya jika terlalu banyak audiens. 

Penyampain materi tidak akan dipahami oleh siswa jika suara tidak 

terdengar. 

6. Media Visual 

Media Visual Kelebihannya: Meningkatkan keefektifan 

pencapaian tujuan pengajaran. Memungkinkan terjadinya proses 

pengajaran yang lebih mudah dan cepat. Memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan. Dapat menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Kekurangannya: Memerlukan pengamatan yang ekstra 

hati-hati. Pesan atau informasi yang panjang/rumit mengharuskan 

untuk membagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca 

dan mudah dipahami. Perlu adanya keterpaduan yang mengacu 

kepada hubungan yang terdapat diantara elemen-elemen visual 

sehingga ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. 

7. Media Audio Visual 

Media Audio-Visual Kelebihannya: Menarik dan memotivasi 

siswa untuk mempelajari materi lebih banyak menjadikan model 

yang akan ditiru oleh siswa. Menyiapkan variasi yang menarik dan 

perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan 

atau sesuatu masalah. Kemampuan media ini dianggap lebih baik 

dan menarik karena dua unsur media, yaitu audio dan visual. 

Kekurangannya: Terlalu menekankan pada penguasaan materi 
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daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi 

audio visual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. 

8. Media Komputer 

Media Komputer Kelebihannya: Sebagai peranan supervisi 

dan meringankan beban pendidik terhadap berbagai tanggug jawab 

managerial yang memakan waktu. Memungkinkan siswa untuk 

belajar lebih lama dan dapat mengungkapkan berbagai kebutuhan 

khusus siswa. Komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban 

menerima pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih 

efektif dengan cara yang lebih individual tidak pernah lupa, tidak 

pernah bosan sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang 

diinginkan program yang digunakan. Komuter dapat merangsang 

siswa untuk mengerjakan latihan dan melakukan kegiatan 

laboratorium atau simulasi. hal ini karena tersedianya animasi grafik 

warna dan musik dalam komputer sehingga dapat menambah 

realisme. Kendali berada di tangan siswa, sehingga tingkat kecepatan 

belajara siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 

Dapat berhubungan dan mengendalikan peralatan lain seperti 

compact disc video tape dan lain-lain  

Kekurangannya: Meskipun harga perangkat keras komputer 

cenderung semakin menurun (murah) namun pengembangan 

perangkat lunaknya masih relatif mahal. Untuk menggunakan 

komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang 

komputer. Keragaman model komputer (hardware) sering 

menyebabkan program (software) yang tersedia untuk satu model 

tidak cocok dengan model yang lainnya. 

9. Media Cetak 

Media Cetak Kelebihannya: Siswa dapat belajar dan maju 

sesuai dengan kecepatan masing-masing. Materi pelajaran dirancang 

sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa baik 

yang cepat maupun yang lamban membaca dan memahami. Namun 

pada akhirnya semua siswa diharapkan dapat menguasai materi 
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pelajaran itu. Di samping dapat mengulangi materi dalam media 

cetakan siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis. Perpaduan 

teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah daya tarik 

serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan 

dalam dua format verbal dan visual. Meskipun isi informasi media 

cetak harus diperbaharui dan direvisi sesuai dengan perkembangan 

dan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu itu materi tersebut 

dapat direproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan 

mudah.  

Kekurangannya: Sulit menampilkan gerak dalam halaman 

media cetakan. Biaya pencetakan akan mahal jika ingin menampilkan 

ilustrasi gambar atau foto yang berwarna-warni. Proses pencetakan 

media seringkali memakan waktu beberapa hari bahkan berbulan-

bulan tergantung kepada peralatan percetakan dan kerumitan 

informasi pada halaman cetakan. Jika tidak dirawat dengan baik 

media cetakan cepat rusak atau hilang. 

 

F. Kriteria Memilih Media  

Pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar 

mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk 

membantu penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa 

terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi 

oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. 

Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik 

agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses 

belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan 

penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan 

media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran 

efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. 

Arsyad (2013: 74) menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan 

bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa 

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/prinsip-umum-menentukan-media-pembelajaran
https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/prinsip-umum-menentukan-media-pembelajaran
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kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai Dengan Tujuan 

Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional dimana akan lebih baik jika mengacu setidaknya dua 

dari tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini bertujuan 

agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng 

dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu 

mempengaruhi aspek intelegensi siswa, namun juga aspek lain yaitu 

sikap dan perbuatan. Tepat Mendukung Materi yang Bersifat Fakta, 

Konsep, Prinsip, dan Generalisasi.  

Tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang melalui 

media pembelajaran, terkadang harus disajikan dalam konsep atau 

simbol atau sesuatu yang lebih umum baru kemudian disertakan 

penjelasan. Ini memerlukan proses dan keterampilan khusus dari 

siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. 

Media pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan 

menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi 

materi. 

2. Praktis, Luwes, dan Bertahan 

Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu 

berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang 

sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan 

media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah 

dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama serta 

dapat digunakan secara terus menerus patut menjadi salah satu 

pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. 

Apapun media yang dipilih. guru harus mampu menggunakan 

media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat 

ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media 

pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media 

pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa 
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sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media 

pembelajaran yang dipilih. 

3. Pengelompokan Sasaran 

Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. 

Antara kelompok satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. 

Untuk itu pemilihan media pembelajaran tidak dapat disama ratakan, 

memang untuk media pembelajaran tertentu yang bersifat universal 

masih dapat digunakan, namun untuk yang lebih khusus masing-

masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media 

pembelajaran untuk masing-masing kelompok. 

Hal yang perlu diperhatikan mengenai kelompok belajar siswa 

sebagai sasaran ini misalnya besar kecil kelompok yang bisa 

digolongkan menjadi 4 yaitu kelompok besar, kelompok sedang, 

kelompok kecil, dan perorangan. Latar belakang secara umum tiap 

kelompok perli diperhatikan seperti latar belakang ekonomi, sosial, 

budaya, dan lain-lain. Kemampuan belajar masing-masing siswa 

dalam kelompok juga wajib diperhatikan untuk memilih mana media 

pembelajaran yang tepat untuk dipilih. 

4. Mutu Teknis 

Pemilihan media yang akan digunakan harum memenuhi 

persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja 

menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria 

sebelumnya. Tiap produk yang dijadikan media pembelajaran tentu 

memiliki standar tertentu agar produk tersebut laik digunakan, jika 

produk tersebut belum memiliki standar khusus guru harus mampu 

menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan 

untuk media pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yang memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan 

menghasilkan atau menemukan media pembelajaran yang 

berkualitas dan sesuai atau tepat digunakan untuk masing-masing 

materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih juga mampu 

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/prinsip-psikologis-pemilihan-dan-penggunaan-media-pembelajaran
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dengan mudah membantu guru menyampaikan materi kepada siswa, 

siswa juga dapat lebih mudah menerima dan memahami materi 

pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang sudah 

dipilih berdasarkan kriteria diatas. 

Beberapa nilai tambah lain juga bisa didapat jika tepat dalam 

pemilihan media pembelajaran. Misalnya saja siswa mampu 

menambah atau meningkatkan keterampilan tertentu seperti 

mendengarkan dan konsentrasi. Dari segi ke-ekonomis-an pemilihan 

media pembelajaran yang mampu digunakan berkali-kali juga sangat 

dapat menekan biaya atau anggaran untuk pengadaan dan produksi 

media pembelajaran 
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BAB  

III 

BERBAGAI CONTOH MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

 

A. LKS Eksperimen 

LKS eksperimen menurut Maryati dkk., (2015) adalah LKS yang 

dijadikan pedoman untuk melaksanakan eksperimen dan dapat 

memuat semua jenis keterampilan proses. 

Contoh LKS eksperimen:  

 

LEMBAR KERJA SISWA   

Materi   : Pembentukan gas CO2     

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

Indikator  :  

• Siswa mampu membuktikan adanya pembentukan gas 
karbondioksida dalam kehidupan sehari-hari   
    

M1  (Mengamati) 

 Perhatikanlah gambar dan bacalah wacana berikut! 
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Agar kita tetap hidup salah satunya dengan bernafas (respirasi), 

ketika bernafas kita menghirup udara yakni oksigen dan 

menghembuskan udara yakni karbondioksida. Adapun persamaan 

kimia dari respirasi adalah  C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6H2O + 

675 kalori 

 
M 2  (Menanya) 

Berdasarkan fenomena diatas maka jawablah pertanyaan 

berikut! 

➢ Mengapa kita harus bernafas? Apa manfaat dari bernafas 

untuk kita? 

➢ Apakah kalori yang dihasilkan akan tetap sama ketika kita 

bernafas?  

➢ Mengapa saat bernafas kita menghembuskan 

karbondioksida? Mengapa tidak yang lain? 

➢ Lalu dalam proses apa saja gas karbondioksida terbentuk? 

 

M 3  (Melakukan Percobaan) 

Untuk membuktikan fenomena di atas maka lakukanlah 

percobaan berikut! 

1. Alat dan Bahan 

No. Alat dan Bahan Jumlah 

1 Gelas Kimia 250 mL 2 buah 

2 Kaca Arloji 1 buah 

3 Sarung Tangan Karet 1 pasang 

4 Larutan HCl 150 mL 

5 Telur Ayam 1 butir 

2. Cara Kerja 

- Masukkan telur ke dalam gelas kimia. 

- Tambahkan larutan HCl 4 M ke dalam gelas kimia hingga 

telur terendam. 

- Amati apa yang terjadi pada telur di dalam gelas kimia 

setelah beberapa saat. 
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3. Tabel Pengamatan 

No. Hal yang diamati 
Keadaan 
sebelum 
bereaksi 

Keadaan 
setelah 

bereaksi 

1 Kulit Telur   

2 Warna Kulit Telur   

3 Posisi Kulit Telur   

 

M 4  (Mengasosiasi)  

Berdasarkan data hasil pengamatan maka jawablah pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini! 

Pertanyaan: 

1) Bagaimana keadaan telur setelah direndam HCl? 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

2) Senyawa apa yang dihasilkan pada percobaan? Jelaskan 

dengan persamaan reaksinya! 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................  

3) Bagaimana cara kalian mengidentifikasi dihasilkannya gas 

CO2 dalam percobaan? 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................  

4) Menurut pandanganmu jika pelarutnya diganti akankah 

dihasilkan produk sejenis? Jika ya pelarut apa?   

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................  
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M 5  (Mengkomunikasikan) 

Persentasikanlah hasil praktikum kalian didepan kelas dan 

mintalah tanggapan teman-teman kalian! 

 

Tugas  

Diskusikanlah hasil percobaan kalian didepan kelas! 

1) Buatlah kesimpulan berdasarkan diskusi yang telah 

dilakukan! 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 ..........................................................................................................  

 

B. LKS Non Eksperimen 

LKS noneksperimen adalah LKS yang dijadikan pedoman untuk 

memahami konsep atau prinsip tanpa melakukan eksperimen dan 

hanya memuat keterampilan proses tertentu (Maryati dkk., 2015). 

LKS non eksperimen juga bisa merupakan lembar kegiatan dari 

Alternatif Strategi Mengajar (ASM). Berikut ini adalah beberapa 

Alternatif Strategi Mengajar dalam Pembelajaran Kimia: 

1. Mengurutkan Tulisan (Scramble) 

Mengurutkan tulisan (scramble) disajikan beberapa kata atau 

huruf acak,selanjutnya ada instruksi agar siswa menyusun kata-kata 

atau huruf-huruf tersebut menjadi suatu yang bermakna. Huruf atau 

kata-kata sebaiknya ditempatkan dalam suatu kota atau lingkaran 

dan sajian yang menarik. Selain itu ada instruksi agar siswa 

menyusun huruf menjadi kata-kata, sedangkan kata-kata menjadi 

suatu kalimat. Mengurutkan tulisan atau scramble ini menuntut siswa 

untuk mampu membaca dengan baik dan memaknai bacaan tentang 

kata-kata kunci (konsep-konsep yang ada pada buku tersebut). 
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Contoh LKS non eksperimen: 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.7 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah) 

3.8 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 

3 dan unsur golongan transisi (periode 4) 

Indikator   :  

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama dan 

transisi di alam. 

• Siswa mengindentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan 

utama unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi manfaat unsur-unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi produk-produk yang menggunakan 

unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan 

periode 4. 

• Siswa menganalisis sifat dan kegunaan unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 
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Ayo bermain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A W H E L I U M G C V I O N E 

M A D F H Y I N A T R I U M O 

Q R E G L I T H I U M J H I K 

A D I S K O M U I S E N G A M 

B R O M I N K S R N I K E L L 

A L U M U N I U M F R E W S T 

L I G B R O F S O F G L T N I 

B J H B B I E H B T X E N O N 

H O K S I G E N T T N U M I U 

G K A I N O M A M O N I L A K 

Petunjuk :  

Jawablah pertanyaan dari  no 1 sampai 10 dengan 

bantuan kotak  disebelah kanan kemudian 

susunlah huruf acak tersebut  menjadi jawaban 

yang benar, lalu temukan kata itu dalam kotak 

(bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri) 

 

1. Digunakan untuk pengisi balon udara 

2. Pengisi lampu reklame berwarna merah  

3. Digunakan untuk baterai Kalkultor  

4. Mencegah Mag  

5. Bahan perhiasan  

6. Digunakan untuk badan pesawat  

7. Untuk membuat kepala korek api 

8. Digunakan untuk obat bius 

9. Sebagai nafas bantuan bagi yang 

terkena asma 

10. Kandungan terbanyak pada pupuk urea 

1. ELIMUH 

2. TRIMANU 

3. IHITLMU 

4. MMSGNUIEA 

DASIKO 

5. KLNEI 

6. MMUUNUALI 

7. OROSFF 

8. EOXNN 

9. SENIKOG 

10. KAMINOA 
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No. 
Nama 

Unsur 

Lambang 

Unsur 
Manfaat 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

a. Paling banyak di alam :  .....................................................................  

b. Unsur Logam :  .....................................................................................  

c. Unsur Non Logam :  ............................................................................  

d. Senyawa :  .............................................................................................  

  

Tuliskan kembali jawaban tersebut ke dalam tabel di 

bawah ini, kemudian carilah lambang serta salah satu  

manfaatnya ! 

Berdasarkan unsur dan senyawa di atas, isilah pertanyaan berikut 
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Kunci Jawaban 

Mengurutkan Tulisan (Scramble) 

No. Nama Unsur 
Lambang 

Unsur 
Manfaat 

1 HELIUM He 
Gas He untuk mengisi balon 
udara 

2 NATRIUM Na 
Lampu penerang jalan raya 
berwarna kuning 

3 LITHIUM Li 
Logam Li digunakan untuk 
baterai Kalkulator 

4 
MAGNESIUM 
OKSIDA 

Mg(OH)2 
Untuk mencegah Mag 

5 NIKEL Ni Sebagai bahan perhiasan 

6 ALUMUNIUM Al 
Digunakan di industry bahan 
pesawat 

7 FOSFOR P 
Bahan pembuat kepala korek 
api 

8 XENON Xe Sebagai obat bius 

9 OKSIGEN O 
Untuk nafas bantuan 
penderita asma 

10 AMONIAK NH3 
Bahan untuk membuat pupuk 
urea 

 

a. Paling banyak di alam :  Helium 

b. Unsur Logam : Natrium, Lithium, Nikel, Alumunium,  

c. Unsur Non Logam : Helium, Fosfor, Xenon, Oksigen 

d. Senyawa : Magnesium Oksida, Amoniak 
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Contoh scramble mata pelajaran PAI: 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT 

Kelas   : III 

Jenis LKS  : LKS Non Eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.3. Mengetahui adanya kitab-kitab Allah SWT. Sebagai 

implementasi dari pengamalan rukun iman ke-3 (tiga) 

Indikator  :  

3.3.3. Siswa dapat mengidentifikasi nama-nama kitab Allah dan nabi 

penerimanya dengan benar 

3.3.1.  Siswa dapat  menjelaskan pengertian  kepada  kitab Allah SWT 

dengan benar 

3.3.2.  Siswa dapat menyebutkan  jumlah kitab Allah SWT dengan 

benar 

 

Bacalah cerita di bawah ini! 

Sore itu Dodo sedang mengerjakan tugas sekolah mengenai 

kitab-kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya, namun ketika 

mengerjakannya waktu sudah habis dan  telah berbunyi bel pulang 

nah lalu guru tersebut memerintahkan untuk melanjutkannya di 

rumah.  Lalu ketika  dirumah dodo meminta bantuan kepada 

ayahnya untuk menyelesaikan tugasnya. sehingga  ia bertanya 

kepada ayah nya  dan menjawab “tanyakan saja nak”, Dodo pun 

langsung bertanya seputar tugas sekolah yang dimilikinya, Ayahnya 

pun menjawab dengan tenang sehingga Dodo sangat memperhatikan 

apa yang disampaikan oleh Ayah nya, “Do kita wajib meyakini kitab-

kitab yang telah Allah turunkan sebab kitab menurut bahasa adalah tulisan 

atau lebih jelasnya lembaran risalah yang harus kita percayai dan yakini 

bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para nabi dan rasul 

agar kitab-kitab-Nya dijadikan pedoman hidup kita untuk meraih kehidupan 

yang sejahtera di dunia dan akhirat, kitab-kitab tersebut ada 4 yaitu Kitab 
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Zabur yang diturunkan dalam bahasa Qibti, kitab ini diturunkan untuk 

Bani Israil yang diturun kepada Nabi Daud a.s, kitab kedua yang Allah 

turunkan adalah kitab Taurat yang diturunkan dalam bahasa ibrani dan 

diturunkan untuk bani israil pula, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa 

a.s, kitab ketiga yang Allah turunkan adalah kitab Injil diturunkan dalam 

bahasa Suryani, kita inipun diturunkan untuk kaum bani israil, dan 

diturunkan kepada Nabi Isa a.s, dan kitab keempat yang Allah turunkan 

adalah Kitab Al-Qur’an yang diturunkan dalam bahasa Arab, dan kitab ini 

diturunkan untuk umat manusia di dunia, kita ini diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW.” Dodo sangat senang memiliki ayah yang tahu 

banyak ilmu agama, iapun langsung mengucapkan terimakasih 

kepada Ayahnya “Terimakasih Ayah”.  “iya nak”. Jawab Ayahnya.  

 
Tugas: Sempurnakan jawaban berikut! 

No. SOAL JAWABAN 

1 Lembaran risalah yang Allah 
turunkan untuk kita yakini 
sebagai pedoman hidup 
disebut? 

AKBTI 

 

2  Kitab yang wajib kita ketahui 
berjumlah? 

MPTAE 
 

3 Kitab yang Allah turunkan 
dalam bahasa ibrani yang Allah 
turunkan kepada Nabi Musa a.s 
di sebut kitab? 

UTRATA 

 

4 Kitab yang Allah turunkan 
dalam bahasa qibti yang Allah 
turunkan kepada Nabi Daud a.s 
di sebut Kitab? 

BZUAR 

 

5 Kitab yang Allah turunkan 
dalam bahasa suryani yang 
Allah turunkan kepada Nabi Isa 
a.s disebut Kitab? 

LNLJI 

 

6 Kitab yang Allah turunkan 
dalam Bahasa Arab yang 
diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW disebut 
Kitab? 

LQNARUA 
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Kunci Jawaban 

No. SOAL JAWABAN 

1 Lembaran risalah yang 
Allah turunkan untuk kita 
yakini sebagai pedoman 
hidup disebut? 

AKBTI KITAB 

2  Kitab yang wajib kita 
ketahui berjumlah? 

MPTAE  EMPAT 

3 Kitab yang Allah turunkan 
dalam bahasa ibrani yang 
Allah turunkan kepada 
Nabi Musa a.s di sebut 
kitab? 

UTRATA TAURAT 

4 Kitab yang Allah turunkan 
dalam bahasa qibti yang 
Allah turunkan kepada 
Nabi Daud a.s di sebut 
Kitab? 

BZUAR  ZABUR 

5 Kitab yang Allah turunkan 
dalam bahasa suryani yang 
Allah turunkan kepada 
Nabi Isa a.s disebut Kitab? 

LNLJI  INJIL 

6 Kitab yang Allah turunkan 
dalam Bahasa Arab yang 
diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW disebut 
Kitab? 

LQNARUA  AL QURAN 

  



29 
 

Contoh scramble mata pelajaran IPS: 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Proses transaksi jual beli 

Kelas   : III 

Jenis LKS  : LKS Non Eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.6  Menentukan strategi pemecahan masalah dengan mengurangi, 

menambah, dan menukarkan sejumlah uang. 

Indikator  :  

3.6.1  Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang  kegiatan jual beli 

dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

3.6.2  Siswa dapat menjelaskan kata untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan dengan tepat. 

3.6.3  Siswa dapat menyebutkan sarat terjadinya jual beli dengan 

benar 

3.6.4  Siswa dapat membedakan pasar tradisional dengan pasar 

modern dengan benar 

 

Bacalah teks wacana berikut! 

Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli barang dan jasa, 

kegiatan jual beli terjadi karena ada syarat-syarat tertentu, syarat 

terjadinya jual beli adanya terdapat penjual, pembeli, barang 

dagangan, dan alat transaksinya. 

Kenapa jual beli itu penting? Karena tanpa ada penjual orang 

tidak akan dapatmemenuhi kebutuhannya. Demikian sebaliknya. Jika 

tidak ada pembeli, maka penjual juga tidak akan dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

Penjual adalah orang yang menjual barang dagangan nya. 

Pembeli adalah orang yang akan membeli dagangan tersebut. Jika 

terjadi kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli disebut 
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transaksi. Melakukan transaksi berarti melakukan dengan kegiatan 

jual beli. 

Kegiatan jual beli dapat dilakukan dimana saja, jual beli dapat 

dilakukan di lingkungan rumah, misalnya warung, toko, pasar 

tradisional, dan pasar modern. Jual beli dipasar tradisional di tandai 

dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. 

Biasanya bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran 

terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. 

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari. Pasar modern tidak 

banyak berbeda dari pasar tradisioanal. Pasar jenis ini penjual dan 

pembeli tidak bertransaksi langsung melainkan pembeli melihat label 

harga yang tercantum dalam barang (barcode). Berada dalam 

bangunan dan pelayanan nya dilakukan secara mandiri (swalayan) 

atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain 

bahan makanan juga barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari 

pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, 

dan minimarket. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan wacana di atas ! 

1. Apa yang di maksud dengan jual beli? 

2. Apa saja syarat terjadinya jual beli? 

3. Dimana saja jual beli dapat di lakukan?  

4. Jelaskan perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern! 

5. Sebutkan contoh-contoh pasar tradisional dan pasar modern yang 

ada di sekitar rumah mu ! 

 

Sempurnakan jawaban berikut! 

No. Soal Jawaban 

1 kegiatan menjual atau 
membeli barang dan jasa 
disebut 

ALUJ ILEB  

2 Orang yang menjual barang 
disebut 

LAJUNPE  
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No. Soal Jawaban 

3 Orang yang membeli barang 
disebut 

LIBEMPE  

4 Pasar yang bisa bertransaksi 
secara langsung disbut pasar 

SODIRANITAL  

5 Pasar yang label harganya 
sudah dicantumkan disebut 
pasar 

DORMEN  

6 Orang yang melayani di 
pasar swalayan disebut 

MARUNAGIPA  

7 Contoh bangunan pasar 
tradisional adalah 

SOL  

 

KUNCI JAWABAN 

1. Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli barang dan jasa 

2. Syarat terjadinya jual beli adanya terdapat penjual, pembeli, 

barang dagangan, dan alat transaksinya 

3. Jual beli dapat dilakukan di lingkungan rumah, misalnya 

warung, toko, pasar tradisional, dan pasar modern 

4. Pasar tradisional di tandai dengan adanya transaksi penjual dan 

pembeli secara langsung, pasar modern di tandai dengan 

pelayanan nya dilakukan secara mandiri (swalayan) 

5. Pasar tradisional: pasar ujung berung, pasar minggu, pasar 

cileunyi, warung, dll 

Pasar modern: borma, alfamart, indomart, yomart, dll. 

 

JAWABAN 

No. Soal Jawaban 

1 Kegiatan menjual atau 
membeli barang dan jasa 
disebut 

ALUJ ILEB JUAL BELI 

2 Orang yang menjual 
barang disebut 

LAJUNPE PENJUAL 

3 Orang yang membeli 
barang disebut 

LIBEMPE PEMBELI 
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No. Soal Jawaban 

4 Pasar yang bisa 
bertransaksi secara 
langsung disbut pasar 

SODIRANITAL TRADISIONAL 

5 Pasar yang label 
harganya sudah 
dicantumkan disebut 
pasar 

DORMEN MODERN 

6 Orang yang melayani di 
pasar swalayan disebut 

MARUNAGIPA PRAMUNIAGA 

7 Contoh bangunan pasar 
tradisional adalah 

SOL LOS 

 

2. Kata – Kata dalam Kotak (Word Square) 

Kata-kata dalam kotak (word square) merupakan lembar kerja 

yang dapat menggali pengetahuan yang sudah diketahui siswa. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.7 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah) 

3.8 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 

3 dan unsur golongan transisi (periode 4) 

Indikator   :  

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama dan 

transisi di alam. 

• Siswa mengindentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan 

utama unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 
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• Siswa mengidentifikasi manfaat unsur-unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi produk-produk yang menggunakan 

unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan 

periode 4. 

• Siswa menganalisis sifat dan kegunaan unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

 

Ayo bermain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B R O G K R O K E K T I K 

O K S I A L G E N O I T A 

R O S U L F U R I B T E R 

O K S I S E N I K S A M B 

N I K H I D R O G E N B O 

G F E P U R A N I N I A M 

A R E I M A N G E S U R A 

R U B I D I U K R O M A N 

G E R M A N I U B O R O G 

O K S I G E N I L E K I A 

N A T R I U L K A R B O N 

 

 

 

Petunjuk 

1. Temukan 10 nama-nama unsur, baik unsur utama 

maupun unsur transisi dalam kotak berikut arah 

vertikal maupun horizontal. 

2. Arsirlah nama unsur yang kamu temukan. 
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No. 
Nama 
Unsur 

Lambang 
Unsur 

Manfaat 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

Kunci Jawaban 

Kata – Kata Dalam Kotak 

B R O G K R O K E K T I K 

O K S I A L G E N O I T A 

R O S U L F U R I B T E R 

O K S I S E N I K S A M B 

N I K H I D R O G E N B O 

G F E P U R A N I N I A M 

A R E I M A N G E S U R A 

R U B I D I U K R O M A N 

G E R M A N I U B O R O G 

O K S I G E N I L E K I A 

N A T R I U L K A R B O N 

 

1. BORON 
2. ARGON 
3. SULFUR 
 

4. KALSIUM 
5. OKSIGEN 
6. HIDROGEN 
 

7. TITANIUM 
8. KROM 
9. KARBON 
 

10. MANGAN 
 

Tuliskan kembali  jawaban tersebut ke dalam tabel di bawah 

ini, kemudian carilah lambang sertasalah satu  manfaatnya ! 
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Contoh word square mata pelajaran IPA: 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur 

Kelas   : III 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.4  Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di 

lingkungan sekitar. 

Indikator  :  

3.4.1  Siswa dapat menyebutkan ciri makhluk hidup dengan baik. 

3.4.2  Siswa dapat menyebutkan fungsi bagian tumbuhan dengan 

baik. 

3.4.3  Siswa dapat menjelaskan perkembangan makhluk hidup 

dengan baik. 

3.4.4  Siswa dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dengan baik. 

 

Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup 

Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Coba kamu 

perhatikan induk ayam dan anaknya. Ayam berkembang biak 

dengan bertelur. Telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Anak 

ayam bentuknya mirip dengan induknya. Namun, ukurannya lebih 

kecil. Anak ayam memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam akan 

tumbuh menjadi ayam dewasa. Sebagian besar tumbuhan tumbuh 

dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-

kelamaan akan menjadi lebih besar. Selain itu, akan tumbuh batang 

yang tinggi dan besar. Pucuk-pucuk ranting akan tumbuh. Daun juga 

tumbuh menjadi rimbun. Setelah dewasa, akan muncul bunga, 

kemudian menjadi buah. Buah pun siap menghasilkan biji.Tumbuhan 

hijau dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan akarnya, 

tumbuhan akan menyerap zat-zat hara dan air. Unsur tersebut 
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diperlukan agar tumbuhan tumbuh lebih subur. Setelah dewasa, 

pada tumbuhan akan tumbuh kuncup bunga. Kuncup bunga akan 

mekar menjadi bunga. Bunga selanjutnya akan menjadi bakal buah. 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan 

Perkembangan Manusia 

1. Pengaruh Kesehatan 

2. Pengaruh Makanan Bergizi Seimbang 

3. Pengaruh Istirahat dan Olahraga 

Ciri-ciri pertumbuhan antara lain adanya penambahan berat, 

volume, panjang/tinggi, dan luas. Bukti adanya pertumbuhan pada 

makhluk hidup di antaranya sebagai berikut. 

Contoh pertumbuhan pada manusia sebagai berikut: 

1) Pertambahan tinggi badan 

2) Pertambahan berat badan 

3) Pertambahan besar lingkar kepala 

4) Pertambahan besar lingkar pinggang. 

Contoh pertumbuhan pada hewan sebagai berikut: 

1) Pertambahan ukuran badan 

2) Pertambahan panjang badan 

3) Pertambahan jumlah bulu atau rambut 

Contoh pertumbuhan pada tumbuhan sebagai berikut: 

1) Pertambahan tinggi batang 

2) Pertambahan lebar daun 

3) Pertambahan panjang daun 

4) Pertambahan berat biji. 

5) Pertambahan panjang akar. 

Selain pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami 

perkembangan. Perkembangan adalah perubahan struktur dan fungsi 

yang bersifat spesifik. Ciri-ciri perkembangan yaitu fungsi organ 

tubuh semakin kompleks dan sempurna serta berkembangnya sikap 

mental. Bukti adanya perkembangan pada makhluk hidup 

diantaranya sebagai berikut. 
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1) Contoh perkembangan pada manusia adalah kemampuan bayi 

untuk tengkurap, merangkak, kemudian berdiri. 

2) Contoh perkembangan pada hewan adalah anak burung semula 

belum dapat terbang, beberapa hari kemudian mampu terbang. 

3) Contoh perkembangan pada tumbuhan adalah mulai muncul 

bunga sebagai alat perkembangbiakan. 

 

Carilah jawabanmu dalam kotak berikut ini berdasarkan pertanyaan 

yang telah di sediakan! Pertanyaan: 

1. Ciri makhluk hidup .................................................................................  

2. Tumbuhan biji apabila di tanam akan menjadi ...................................  

3. Tumbuhan akan menyerap air melalui .................................................  

4. Fungsi organ tubuh yang semakin kompleks dan sempurna yaitu 

ciri-ciri ........................................................................................................  

5. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan manusia adalah pengaruh ...........................................  

 

A T U M G F D X C K A S 

I E R V M J C S Z E H K 

H N B Y O T C A G C D M 

K R R I N D A B L A S U 

G N A D G J H A E M I G 

S A T U A I R R A B A S 

T P T U M B U H I A I R 

C M I N U M A I R H A A 

G W A T U M E M E R U I 
P E R K E M B A N G A N 

K E S E H T A N T U M B 

U D A H A R A U G A H U 

A K A R E R O S F W C X 

I B F S A S E A I R M U 
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Contoh word square mata pelajaran PKN: 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia 

Kelas   : III 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3. 3   Menampilkan rasa bangga sebagai anak indonesia 

Indikator  : 

3.3.1 Siswa mampu menyebutkan hal yang menjadi kebanggaan 

sebagai bangsa Indonesia 

3.3.2 Siswa mampu menyebutkan hasil karya bangsa Indonesia 

3.3.3 Siswa mampu menjelaskan bagaimana cara menghargai hasil 

karya bangsa Indonesia 

 

Simaklah cerita berikut dengan seksama! 

 Dipagi hari ini, pada tanggal 17 Agustus 2017, disebuah 

tempat yang tak mewah yang hanya ditemani papan tulis dengan 

kapurnya, meja dan kursi berwarna coklat berbahan kayu, juga 

dinding bercat terkelupas. Samar-samar terdengar sebuah lagu 

Indonesia  Raya yang dinyanyikan mereka, anak-anak sekolah. 

“Anak-anak, bapak ingin bertanya apakah kamu bangga 

menjadi anak Indonesia? 

“saya bangga menjadi anak Indonesia” Hana menjawab dengan 

semangat saat guru laki-laki berkacamata itu mengajukan 

pertanyaannya. Pak Suryantoro, nama guru laki-laki itu.  

“kalau kamu bangga, apa yang akan kamu bangun untuk 

Indonesia mu? Pak Suryantoro bertanya lagi.  

“Belajar, karena kalau belajar bisa pintar, dan kalau pintar pasti 

bisa membangun Indonesia menjadi negara yang merdeka” 

“pintar, Masayu”. Guru laki-laki itu mengacungkan kedua jari 

jempolnya dihadapan siswi perempuan itu.  
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“Anak-anak, kamu memang harus bangga menjadi anak 

Indonesia. Jangan takut untuk bermimpi, karena orang yang pintar 

adalah orang yang selalu belajar, belajar dan belajar. ” 

“karena Indonesia kaya akan budaya, suku, bahasa, ras dan 

agama. Indonesia adalah negara yang paling banyak kepulauannya, 

hasil kekayaan alam yang melimpah, berbagai macam budaya dan 

bahasa” 

“pak selain kekayaan alam lalu apalagi?” tanya Hana. 

“oh tentunya banyak sekali salah satunya  ialah batik yang 

sudah mendunia, kerajinan yang terbuat dari kain yang sudah 

terkenal adalah kain songket, selain itudalam seni musik Indonesia 

mempunyai alat musik yang terbuat dari bambu diantaranya yaitu 

angklung, kecapi dan seruling”. 

“wahhh, ternyata banyak sekali ya pak hasil karya Indonesia”. 

Ujar Eka 

“maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus bangga dan 

menghargai karya Indonesia yaitu dengan cara melestarikan 

kebudayaan kita hingga di kenal oleh dunia” jelas pak Suryantoro 

Bel berbunyi waktu pulang pun tiba, dengan khidmat murid-

murid berdoa sebelum pulang. 

 
Carilah jawabanmu dalam kotak berikut ini berdasarkan pertanyaan 

yang telah disediakan ! 

 
Pertanyaan 

1. Apa yang menjadi kebanggan sebagai bangsa Indonesia? 

2. Apa saja hasil karya bangsa Indonesia? 

3. Sebagai siswa, bagaimana cara menghargai karya bangsa 

Indonesia? 

 

 

 

 



40 
 

B A N Y A K B U D A Y A 

F K G O Y A A W U M A U 

K E C A P I E S M N E R 

B A G I S D R R A O E G 

D D Y G S D F A R N M A 

B E R A K A L P G V P A 

I H S E R U L I N G A N 

L I M A Y A T D V E T G 

N U R U L N R D B R N K 

E K U D A A B A N Y G L 

P U A S A K B B D G I U 

M E L E S T A R I K A N 

F E R G S T A J O R F G 

 

JAWABAN : 

1. Banyak budaya 

2. Seruling, kecapi, angklung 

3. Melestarikan 

 

3. Teka-Teki Silang (Cross Words) 

Teka-teki silang (cross words) dapat menggali pengetahuan siswa 

dalam aspek kognitif terutama pada materi yang sebelumnya sudah 

dipelajari. 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS Non Eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.7 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah) 

3.8 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 

3 dan unsur golongan transisi (periode 4) 
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Indikator   :  

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama dan 

transisi di alam. 

• Siswa mengindentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan 

utama unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi manfaat unsur-unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi produk-produk yang menggunakan 

unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan 

periode 4. 

• Siswa menganalisis sifat dan kegunaan unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

 

Ayo bermain ! 

 

 

 

 

 

 

Menurun 

1. Logam tembaga sering digunakan sebagai kawat penghantar 

listrik/ kabel listrik (alat-alat elektronik) 

2. Unsur transisi digunakan untuk komponen pada lampu 

berintensitas tinggi  

5.  Kelompok unsur yang merupakan oksidator kuat golongan 

unsur 

9.  Unsur yang memiliki sifat pengoksidasian paling kuat (redator 

terkuat) 

10.  Bersifat radioaktif, digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita 

kanker 

 

Petunjuk 

Jawablah pertanyaan berikut ini untuk mengisi kotak – 

kotak pada teka teki silang ! 

! 
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Mendatar 

3.  Nama unsur kimia yang bersimbol Ar 

4.  Unsur gas mulia yang mempunyai energi ionisasi paling besar  

6.  Logam yang paling bereaksi dengan air  

7.  Logam golongan II A yang mempunyai elektron valensi 2, 

cenderung melepaskan elektron 

8.  Unsur terakhir pada deret logam transisi periode empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Contoh Teka-Teki Silang mata pelajaran matematika: 

 
LEMBAR KERJA SISWA 

Materi  : Lama waktu suatu kejadian 

Kelas  : III ( Tiga ) 

Jenis LKS : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar : 

3.6. Menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian 

berlangsung 

Indikator  : 

3.6.1.  Siswa dapat menyebutkan satuan ukuran waktu dengan tepat. 

3.6.2.  Siswa dapat menghubungkan antara satuan waktu yang satu 

dengan yang lainnya dengan tepat. 
 

Satuan Ukuran Waktu 

Berdasarkan adanya keterkaitan antara hubungan satuan 

waktu yang satu dengan yang lain. berikut dipelajari macam-macam 

satuan waktu melalui Teka Teki Silang (TTS). 
 

Isilah Teka-Teki Silang dibawah ini! 

                

       
1 

        

   
2 

            

          
3 

     

       
4 

        

                

  
5 

       
6 

  
7 

  

                

                

                
8 

               

            
9 

   

                

                

            
10 
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1. Nama lain dari 5 tahun adalah satu ... 

2. Nama lain dari 8 tahun adalah satu ... 

3. Nama lain dari 30 hari adalah satu ... 

4. Nama lain dari 12 bulan adalah satu ... 

5. (mendatar) Nama lain dari 7 hari adalah satu... 

(menurun) Nama lain dari 60 detik adalah satu ... 

6. Nama lain dari 100 tahun adalah  ... 

7. Nama lain dari 10 tahun adalah ... 

8. Satuan terkecil dari waktu ... 

9. Nama lain dari 24 jam adalah ... 

10. Nama lain dari 60 menit adalah ... 
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Contoh Teka-Teki Silang mata pelajaran PAI: 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi  : Beriman Kepada malaikat-malaikat Allah SWT 

Kelas  : III 

Jenis LKS : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar : 

3.3  Menjelaskan malaikat-malaikat Allah SWT dan tugas-tugasnya  

Indikator  : 

3.3.1  Siswa dapat menyebutkan nama malaikat-malaikat Allah SWT 

dengan benar 

3.3.2  Siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat-malaikat Allah 

SWT dengan benar 

 

Bacalah teks berikut dengan benar! 

Rukun  iman dalam Islam ada 6 perkara dan salah satunya iman 

kepada malaikat Allah SWT. Maksudnya ialah meyakini akan adanya 

malaikat-malaikat Allah, meskipun malaikat Allah adalah makhluk 

ghaib yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak bisa dilihat 

oleh kasat mata, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang harus 

kita yakini dan ketahui beserta tugas-tugasnya. Berikut 10 malaikat 

yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya: 

1. JIBRIL 

Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu 

yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul. 

2. MIKAIL 

Jika anda pernah mendapat rizki dalam hidup anda berupa 

apa saja, bisa harta, kesehatan atau apapun. Ketahuilah bahwa 

malaikat Mikail lah yang membagikan rizki tersebut. 

3. ISRAFIL 

Bertugas meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan 

saat kebangkitan manusia. 
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4. IZRAIL 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an pada surat Ali Imran ayat 

185 yang berbunyi “setiap yang bernyawa pasti akan 

mengalami mati”. Ketahuilah, bahwa malaikai Izrail lah yang 

bertugas untuk mencabut nyawa. 

5. MUNKAR 

Ketika kita sudah mati dan berada dalam kubur, ad malaikat 

yang akan menanyakan amal perbuatan kita semasa kita 

hidup dan akan menyiksa kita ketika kita tidak bisa 

menjawabnya, yakni malaikat Munkar yang bertugas 

menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. 

6. NAKIR 

Adalah malaikat Nakir yang mempunyai tugas yang sama 

dengan malaikat Munkar, malaikat Munkar dan Nakir 

mempunyai tugas yang sama di alam kubur yaitu 

menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. 

7. RAQIB 

Manusia didunia ini pasti pernah melakukan sesuatu yang 

baik maupun buruk, terlepas dia sengaja atau tidak. 

Ketahuilah bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat 

semua amal perbuatan kita yang baik semasa kita hidup di 

dunia ini. 

8. ATID 

Jika kita tadi membahas malaikat Raqib yang tugasnya 

mencatat amal baik manusia pada semasa hidupnya. Lain 

dengan malaikat Atid, malaikat Atid mempunyai tugas 

kebalikan dari malaikat Raqib yaitu mencatat seluruh amal 

buruk perbuatan manusia sema hidup di dunia. 

9. MALIK 

Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat 

Malik. 

10. RIDWAN 

Malaikat Ridwan sang penjaga pintu surga. 
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Isilah teka-teki silang di bawah ini! 

Pertanyaan: 

Mendatar 

1. Malaikat yang bertugas meniup sangsakala  

5. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga 

8. Malaikat yang bertugas mencatat amal buruk 

 
Menurun 

2. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa 

3. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki 

4. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu 

6. Malaikat yang mempunyai tugas sama dengan malaikat Munkar 

7. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka 

 

      
4 

    
      

 

    
      

 

    
  

2 
   

 

    
  

 

  
3 

 

    
1I 

      

    
  

 

  

 

     
  

 

  

 

     
  

 

 
5 

    
6  

     

 

   

  
       

7 
 

  
       

8 
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Kunci Jawaban 

      
4M 

    

      
I 

    

      
K 

    

  
2I 

   
A 

    

  
Z 

  
3J I 

    
1I S R A F I L 

    

  
A 

  
B 

     

  
I 

  
R 

     

  
L 

 
5R I D W A N6 

 

     
L 

   
A 

 

       
7M 

 
K 

 

       
8A T I D 

       
L 

 
R 

 

       
I 

   

       
K 

   
 

 

4. Find It 

Find it merupakan media pembelajaran berupa gambar utuh, di 

dalam gambar tersebut terdapat banyak gambar-gambar tersembunyi 

dari gambar utuh yang berkaitan dengan kimia. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Termokimia 

Kelas   : XI 

Jenis LKS  : LKS Non Eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.4 Memahami konsep ∆H  sebagai kalor reaksi pada tekanan tetap 

dan penggunaannya dalam persamaan termokimia 

Indikator  : 

• Siswa mengamati penjelasan  pengertian energi, kalor, sistem, dan 

lingkungan. 
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• Siswa mengamati penjelasan tentang perubahan entalpi, macam-

macam perubahan entalpi standar, dan persamaan termokimia. 

 

Petunjuk : 

Perhatikan gambar dibawah ini, temukan alat-alat kimia apa saja 

yang ada dan tentukan termasuk kelompok alat-alat untuk  

praktikum apa (termokimia). Tuliskan nama alat, bahan dasar alat,  

dan kegunaannya dalam tabel yang telah disediakan! 
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Alat- alat kimia yang dibutuhkan dalam praktikum termokimia: 

No. Nama Alat Kegunaan Bahan 

    

    

    

    

    

    

    

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Asam Basa 

Kelas   : XI 

Kompetensi Dasar :  

3.10  Memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan 

kesetimbangan pengionannya dalam larutan  

Indikator   : 

• Siswa menyimak penjelasan tentang berbagai konsep asam basa 

 

Identifikasi Asam, Basa dan Garam 

Pendahuluan: 

Asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air terurai 

menghasilkan ion positif dan ion negatif. Asam juga bersifat korosif, 

dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. 

Tingkat keasaman kurang dari 7. 

Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam, basa 

melepaskan ion OH⁻ di dalam air. Basa umumnya digunakan dalam 

pembuatan bahan pembersih, basa terasa licin bila terkena kulit. 

Secara umum ciri-ciri basa yaitu: rasa pahit jika dicicipi; berupa 

Kristal padat; tingkat keasaman lebih besar dari 7; memiliki sifat 

kaustik jika kadar basanya tinggi; dapat mengemulsi minyak; dan 

merupakan elektrolit. 
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Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan 

basa. Pada umumnya garam adalah senyawa kristalin ionic, senyawa 

logam kovalen juga sering dipandang sebagai garam. Garam 

mempunyai pH=7. 

Berikut adalah beberapa cara mengguji sifat larutan: Identifikasi 

dengan kertas lakmus, Identifikasi dengan indicator alami, 

Identifikasi dengan indikator universal 

 

Petunjuk: 

Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan gambar di atas! 

No. Nama Alat  Kegunaan Bahan Dasar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Puzzle 

Puzzle merupakan media berupa potongan-potongan gambar 

yang jika disusun dapat menghasilkan satu gambar utuh. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Hidrokarbon 

Kelas   : XI 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.1  Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan 

penggolongan senyawanya  

4.1  Menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus 

molekul yang sama dan memvisualisasikannya  

Indikator  : 

• Siswa mengamati senyawa hidrokarbon dalam kehidupan 

sehari-hari 

• Siswa mempelajari rumus umum alkana, alkena dan alkuna 

berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul 
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• Siswa mempelajari cara memberi nama senyawa alkana, alkena 

dan alkuna sesuai dengan aturan IUPAC  

 

Petunjuk: 

Gunakan petunjuk pada setiap nomor yang telah tersedia dibawah 

untuk dapat melengkapi puzzle. Pilih lengkungan yang paling tepat 

dari  15 jawaban yang telah tersedia sehingga potongan-potongan 

puzzle dapat membentuk suatu gambar yang utuh.  

 

 
1. Untuk pembersih cat kuku.  
2. Yang terkandung dalam pembakar spirtus. 
3. Senyawa dengan dua gugus alkil berhubungan dengan satu 

atom oksigen yang sama. 
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4. Hidrokarbon tak jenuh memiliki rantai tertutup. 
5. Senyawa karbon yang banyak variasinya karena sesama atom  

karbon dapat berikatan dengan beberapa cara. 
6. Mempunyai bau yang menyenangkan dan sering terdapat 

pada aroma buah-buahan dan bunga-bungaan. 
7. C10H18 
8. R-CHO  
9. Mampu memberikan rasa asam pada cuka dan bau yang 

tajam. 
10. C6H12 
11. CnH2n+1  
12. Nama umum dari keton 
13. Nama umum dari asam karboksilat  
14. Nama umum dari ester  
15. Nama IUPAC  dari eter 

 

6. What Is It 

What is it merupakan media pembelajaran berupa titik-titik 

yang jika dihubungkan berdasarkan petunjuk di dalamnya akan 

menghasilkan sebuah gambar alat kimia. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Sel volta 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

4.3 Menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi 

berdasarkanhasil percobaan 

Indikator  : 

• Siswa memahami urutan kekuatan unsur dalam deret volta 

 

Petunjuk:  

Hubungkan titik-titik di bawah ini berdasarkan urutan unsur dalam deret 

volta! 
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7. Jam Kimia 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur  

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.7 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah) 
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3.8 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 

3 dan unsur golongan transisi (periode 4) 

Indikator   :  

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama dan 

transisi di alam. 

• Siswa mengindentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan 

utama unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk:  

a. Perhatikan dan identifikasilah petunjuk  yang diberikan sehingga 

dapat menyimpulkan unsur apa yang tepat untuk mengubah 

setiap ruang angka dalam gambar jam yang telah disediakan. 

b. Isilah pertanyaan berikut: 

1) Jelaskan sifat fisika dari unsur-unsur tersebut!  

2) Jelaskan sifat kimia dari unsur tersebut! 

Mg 

H 

C 

F 
Li 

Be 

He 

B 
N 

O 

Ne 

Na 

A

C

P 

S

S

A

C

S 

T

V  

C

K 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Konfigurasi elektron 

Kelas   : X 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar : 

3.3  Memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan pola 

konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel 

periodik 
Indikator  : 

• Siswa dapat memahami prinsip dan aturan penulisan 

konfigurasi elektron  

• Siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk 

diagram orbital serta menentukan bilangan kuantum dari 

setiap electron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg 

H 

C 

F 
Li 

Be 

He 

B 
N 

O 

Ne 

Na 

A

C

P 

S

S

A

C

S 

T

V  

C

K 
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Setelah terbentuk jam kimia seperti gambar diatas ceritakanlah 

aktivitasmu dengan mencantumkan nama kegiatan dan waktu 

dilaksanakannya kegiatan yang kamu lakukan! Seperti contoh di 

bawah ini ! 

Aku bangun pada jam 04.00 pagi, setelah itu aku pergi ke kamar 

mandi untuk mandi, berwudu dan kemudian melaksanakan ibadah 

shalat subuh.  Setelah itu aku membereskan kamar dan selesai sekitar 

jam 05.21. kemudian, aku menyiapkan buku pelajaran dan 

menyegerakan sarapan pagi. Aku biasa pergi ke sekolah jam 06.18 

karena jam masuk sekolah dimulai sekitar jam 07.15. Aku pergi ke 

sekolah dengan menggunakan sepeda kesayanganku yang diberikan 

ayah sejak aku beumur 12 tahun. Jam istirahatku sekitar jam 10.00 

dan jam 12.24. Seusai bubar sekolah aku biasa mengerjakan tugas 

terlebih dahulu sebelum aku berangkat main bersama teman-

temanku. Biasanya aku selesai bermain jam 03. 00 karena pada jam 

03.20 aku harus berangkat untuk mengaji. Makan malamku sekitar 

jam 07.21  seusai melaksanakan shalat isya. Aku kembali tidur 

biasanya pada jam 09.18 malam. Dan kembali bangun untuk 

melaksankan shalat tahajud pada jam 02.17 dini hari. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

JAM KIMIA 

Materi   : Unsur dan Senyawa Kimia 

Kelas    : X 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.3  Memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan pola 

konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel 

periodik 
Indikator  :  

• Siswa memahami letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan 

nomor atom dan konfigurasi elektron 

 
Perhatikan jam di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

He 

Li 

Be 

B 

Mg 

Na 

Ne 

F 

O 

N 

C 

Jam Kimia 

Al 

Si 

P 

S 

Cl 

Cr 
V 

Ti 

Sc 

Ca 

K 

Ar 
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Identifikasi nomor atom unsur dalam jam kimia dan tuliskan pada 

kolom yang telah disediakan! 

 

Jam Kimia 

 Aku siswa SMA yang sudah biasa mengatur waktu untuk 

aktivitasku. Setiap senin, aku datang ke sekolah lebih pagi, karena 

setiap hari itu, dilakukan upacara pada pukul 07:40:05 WIB. Pada 

pukul 08:35:00 WIB upacara selesai dan aku masuk kelas dengan 

mata pelajaran kimia yang selesai pada pukul 09:25:00 WIB. Aku 

siswa yang rajin membaca. Setiap istirahat pukul 11:20:00 WIB, 

setelah itu aku bersama temanku pergi ke perpustakaaan pukul 

11:25:00. Kemudian aku bersama temanku pergi ke mesjid 

melaksanakan shalat dzuhur berjamaah pukul  11:40:05 WIB. Setelah 

dzuhur, ada jadwal  praktikum pada pukul 12:25:00 WIB, namun 

No 
Nomor 

Atom 
Nama  Unsur 

 
No 

Nomor 

Atom 
Nama Unsur 

1   
 

13   

2   
 

14   

3   
 

15   

4   
 

16   

5   
 

17   

6   
 

18   

7   
 

19   

8   
 

20   

9   
 

21   

10   
 

22   

11   
 

23   

12   
 

24   



62 
 

biasanya, karena dilaksanakan pretes terlebih dahulu, praktikum 

dilaksanakan pada pukul 12:40:05 WIB. 

 Aku pulang kerumah ketika jam menunjukan pukul 13:25:00 

WIB. Di rumah, aku masih melakukan beberapa kegiatan seperti 

mengerjakan PR, istirahat, nonton tv dan sebagaianya. Kemudian 

pada pukul 17:25:00 WIB aku mandi, setelah itu aku mengaji pada 

pukul 19:05:00 WIB. Lalu aku pulang ke rumah pukul 20:20:00 WIB, 

kemudian aku bergegas tidur pada pukul 22:25:00 WIB. 

 
Tuliskan kegunaan senyawa-senyawa di atas dalam kehidupan 

sehari-hari ! 

No. Jam Nama Senyawa Kegunaan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

dst    

 

Berdasarkan narasi di bawah ini, tentukan senyawa-senyawa 

yang mungkin terbentuk berdasarkan waktu yang ditunjukan! 

Pastikan senyawa yang terbentuk memiliki rumus yang benar ! 

 

8. Komik 

Komik merupakan bentuk bacaan umum yang dapat dibaca 

oleh siswa dimana saja dan kapan saja, diharapkan komik dapat 

memacu semangat membaca siswa tanpa keterpaksaan. Komik 

dianggap sebagai sumber daya pedagogis penting dalam program 

pendidikan (Sudjana, 2009:68). Komik dapat diartikan sebagai 

gambar-gambar serta lambang yang berdekatan atau bersebelahan 

dalam urutan tertentu. Komik bertujuan untuk menyampaikan 
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informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembacanya 

(Susanto,2002:12). Komik banyak dimanfaatkan sebagai media yang 

fungsional, contohnya sebagai sarana pembelajaran. 

 
Contoh komik sebagai berikut: 

Materi   : Perkembangan model atom 

Kelas   : X 

Kompetensi Dasar : 

3.2  Memahami model atom Dalton,  Thomson, Rutherfod, Bohr, 

dan mekanika gelombang    

3.3  Memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan pola 

konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel 

periodik                                                   
Indikator  : 

• Siswa mampu memahami bahwa atom tersusun dari partikel 

dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron serta proses 

penemuannya 

• Siswa mampu menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor 

atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah 

partikel dasar penyusun atom. 

• Siswa mampu memahami dan menggambarkan  model-model 

atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan 

mekanika kuantum 

 
Bacalah petunjuk dibawah ini dengan seksama sebelum mengisi jawaban ! 

1. Membaca Basmallah sebelum mengerjakan 

2. Baca dengan cermat dan pahami petunjuk pengerjaan 

3. Jawablah pertanyaan dengan benar 

4. Jika merasa kesulitan atau kurang paham terhadap materi yang 

ditanyakan jangan segan untuk bertanya kepada ibu/bapak 

guru 

5. Cek kembali jawaban sebelum dikumpulkan 

6. Selamat Bekerja 
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Pahamilah komik berikut ! 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan menurut pemahamanmu mengenai perkembangan 

model atom JJ Thompson ? 

2. Jelaskan menurut pemahamanmu mengenai perkembangan 

model atom Dalton ? 

3. Jelaskan menurut pemahamanmu mengenai perkembangan 

model atom Niels Bohr ? 

4. Buatlah kesimpilan dari percakapan komik diatas! 

 

Materi   : Sel Volta 

Kelas   : XII 

Kompetensi Dasar : 

3.3  Menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dan 

memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial 

elektrode 

3.4  Menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan 

zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel Volta serta 

penerapannya dalam kehidupan 

Indikator   : 

• Siswa mampu mengamati benda-benda yang menggunakan 

baterai sebagai sumber energi 

• Siswa mampu memahami notasi sel volta dan kespontanan 

reaksi 

• Siswa mengetahui penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-

hari 

 
Bacalah petunjuk dibawah ini dengan seksama sebelum mengisi 

jawaban! 

1. Membaca Basmallah  sebelum  mengerjakan 

2. Baca dengan cermat dan pahami petunjuk pengerjaan  

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar 

4. Jika merasa kesulitan atau kurang paham terhadap materi yang 

ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya kepada Ibu/bapak guru 

5. Cek kembali jawaban sebelum dikumpulkan 

6. Selamat bekerja  
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Pahamilah  komik berikut ini  dengan format pembacaan dari kiri 

atas ke kanan atas! 
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Jawablah pertanyaan berikut ini 

1. Jelaskan  komponen-komponen penyusun Sel Volta atau Sel 

Galvanik berdasarkan media di atas beserta pengaruhnya! 

2. Apa saja contoh atau penerapan Sel Volta atau Sel Galvanik dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

3. Dengan mengetahui reaksi yang terjadi, kenapa reaksi tersebut 

dapat menimbulkan adanya listrik? 

 

Materi   : Hidrokarbon 

Kelas   : XII 

Kompetensi Dasar : 

3.1 Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan 

pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan 

senyawanya  

Indikator  :  

• Siswa mampu mengidentifikasi kekhasan atom karbon yang 

menyebabkan banyaknya senyawa karbon 

 

Petunjuk:  

1. Membaca Basmallah  sebelum  mengerjakan 

2. Baca dengan cermat dan pahami petunjuk pengerjaan  

3. Pahami gambar ( komik & kartun) yang tertera pada lembar kerja 

siswa sesuai dengan penjelasan yang diberikan ibu/bapak guru 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar 

5. Jika merasa kesulitan atau kurang paham terhadap materi yang 

ditanyakan, jangan segan untuk bertanya kepada ibu/bapak guru 

6. Cek kembali jawaban sebelum dikumpulkan 
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Pahamilah  komik kartun  berikut ini ! 

 
 

  Jawablah pertanyaan berikut ini 

1. Apa keistimewaan dan karakteristik dari atom C? 

2. Berikan contoh dari kekhasan atom karbon yang dimaksud tersebut! 
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Contoh komik mata pelajaran PKN: 

Materi   : Aku Bangga Aku Anak Indonesia 

Kelas   : III 

Kompetensi Dasar :  

Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan, 

dan keramahtamahan 

Indikator  : 

• Siswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman, kekhasan 

budaya dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia 
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TAMAT 
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Petunjuk:  

1. Bagilah kelas kalian menjadi 6 kelompok. Lalu bacalah komik 

diatas secara bersama-sama dengan anggota kelompokmu! 

2. Diskusikanlah hal-hal berikut ini bersama teman satu kelompok: 

a) Provinsi mana saja yang terdapat dalam komik diatas ? 

1) .......................... 

2) .......................... 

3) .......................... 

4) .......................... 

5) .......................... 

b) Sebutkanlah kekhasan budaya yang berada pada provinsi 

yang telah disebutkan diatas ? 

1) ........................... 

2) ........................... 

3) ........................... 

4) ........................... 

5) ........................... 

3. Identifikasi perbedaan budaya yang ada di setiap provinsi 

yang telah disebutkan diatas! 

4. Presentasikanlah hasil yang telah kalian dapat setelah 

berdiskusi! 

5. Perankanlah bersama anggota kelompokmu cerita yang ada 

didalam komik! 

 
9. Nama Negara 

Nama negara yang dimaksud merupakan alternatif strategi 

mengajar dengan merangkai unsur-unsur kimia menjadi nama 

sebuah negara. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS Non Eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah) 

3.10 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 

3 dan unsur golongan transisi (periode 4) 

Indikator   :  

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama dan 

transisi di alam. 

• Siswa mengindentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan 

utama unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi manfaat unsur-unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi produk-produk yang menggunakan 

unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan 

periode 4. 

• Siswa menganalisis sifat dan kegunaan unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

 

PRaNCIS 

1) Unsur Posfor (P) 

a. Sifat Fisik 

• Fase  : solid 

• Massa jenis : 1.823 

g/mL 

• Titik lebur : 44.2 °C 

• Titik didih  : 280,5 °C 
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b. Sifat Kimia 

Fosfor merupakan unsur nonlogam. Fosfor memiliki tiga 

bentuk (allotrop). Fosfor putih, fosfor merah dan fosfor hitam. 

Fosfor putih merupakan allotrop fosfor yang berwarna putih 

kekuningan, lunak, memiliki bau yang tajam seperti bawang 

putih serta lebih reaktif dan lebih beracun dibanding fosfor 

merah dan hitam. Fosfor putih dikatakan lebih reaktif karena 

pada udara terbuka akan terbakar dengan sendirinya. Karena 

kereaktifan ini fosfor putih bisa disimpan dalam air atau alkohol 

atapun lautan-larutan inert yang tidak melarutkan atau bereaksi 

dengan fosfor. Fosfor putih larut dalam benzena dan karbon 

disulfida. 

c. Kelimpahan di Alam 

Fosfor di alam sebagian besar ditemukan dalam senyawaan 

fosfat sebagai batu fosfat. Selain itu, fosfor di alam terdapat 

dalam dua bentuk yaitu senyawa fosfat organik (pada 

tumbuhan dan hewan) dan senyawa fosfat anorganik (pada air 

dan tanah) 

d. Pembuatan Posfor 

Sumber utama industry fosfor adalah Ca3(PO4)2. Dalam 

prosesnya, Ca3(PO4)2 dicampur dengan karbon dan silika (SiO2) 

pada temperature 1400⁰C - 1500⁰C (dengan bunga api listrik). 

SiO2 bereaksi dengan Ca3(PO4)2 pada temperature tersebut 

mengahasilkan P4O10 (g). 

Reaksinya sebagai berikut : 

2 Ca3(PO4)2 (l) + 6 SiO2 (l) → 6 CaSiO3 (l) + P4O10 (g) 

Kemudian, P4O10 (g) direduksi dengan karbon, reaksinya 

sebagai berikut : 

P4O10 (g) + C (s) → P4 (g) + 10 CO2 (g) 

P4 (g) yang terjadi dikristalkan dan disimpan di dalam CS2 cair 

atau di dalam air. Hal itu guna menghindari terjadinya oksidasi 

dengan oksigen dari udara yang cepat terjadi pada temperatur 
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30⁰C berupa nyala fosfor. P4 hasil pengolahan merupakan salah 

satu bentuk alotropi fosfor, yaitu fosfor putih. 

2) Unsur Radium (Ra) 

a. Sifat Fisik 

• Massa atom : 226 g/mol 

• Massa jenis : 5.5 g/cm3 

• Fase   : solid 

• Titik didih : 1140 ° C 

• Titik lebur : 700 ° C 

b. Sifat Kimia  

Dalam kondisi standar radium adalah logam perak. Radium 

sangat radioaktif memancarkan sinar cahaya yang 

menyebabkan ia bersinar dalam gelap. Bila terkena udara 

radium akan dengan cepat membentuk lapisan hitam dengan 

bereaksi dengan nitrogen di udara. Radium juga mudah 

bereaksi dengan unsur-unsur lain dan zat termasuk air. 

Radiasi yang dilepaskan oleh radium sangat berbahaya. 

Radium satu juta kali lebih radioaktif dari uranium. Paparan 

sinar radium dapat menyebabkan kanker dan kematian. Marie 

Curie, salah satu ilmuwan yang bekerja dengan radium, 

akhirnya meninggal karena paparan radiasi dari radium. 

c. Kelimpahan di alam 

Radium adalah unsur yang sangat langka di Bumi. Radium 

ditemukan dalam bijih uranium. Dibutuhkan sekitar 7 ton bijih 

hanya untuk menghasilkan satu gram radium. Radium 

diproduksi sebagai produk sampingan dari pertambangan 

uranium. Karena begitu berbahaya, hanya beberapa ons yang 

diproduksi setiap tahun. 

d. Pembuatan 

Marie Curie dan suaminya Pierre menemukan unsur sambil 

bereksperimen dengan mineral yang disebut bijih-bijih uranium 
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pada tahun 1898. Butuh waktu 12 tahun untuk Marie Curie 

akhirnya mengisolasi logam radium pada tahun 1910. 

e. Pengaruh 

Ra bersifat radioaktif dengan waktu paruh 1622 tahun dan 

memancarkan radiasi alfa dengan energi 4,79 MeV. Anak luruh 

dari Ra adalah gas radon ( Rn). keberadaann gas radon di 

lingkungan mencapai jumlah sangat besar, sekitar 58 % dari 

total radon alamiah. Gas radon tersebut dapat memberikan 

bahaya radiologik terhadap saluran pernafasan. Adapun Ra 

sendiri bersifat seperti unsur kalsium (Ca) yang mudah 

terakumulasi di dalam tulang (Sutarman, 2003) 

3) Unsur Neon (Ne) 

Neon adalah gas mulia teringan kedua 

setelah helium. 

a. Sifat Fisik 

• Nomor atom: 10 

• Massa atom: 20,179 g/mol 

• Gas ini berwarna oranye kemerahan 

saat dimasukkan dalam tabung 

vakum dan dalam lampu neon. 

b. Sifat Kimia 

Meskipun pada umumnya tidak 

reaktif (inert), gas ini dapat membentuk 

senyawa eksotis dengan fluor di laboratorium. 

c. Kelimpahan di alam 

Neon adalah unsur paling melimpah keempat di alam 

semesta, atmosfer bumi hanya mengandung 0,0018% neon. 

d. Penggunaan Neon 

• indikator tegangan tinggi, penangkal petir, tabung meteran 

gelombang, dan tabung televisi. 

• digunakan untuk membuat suatu jenis laser gas. 
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• Neon cair juga secara komersial digunakan sebagai refrigeran 

kriogenik. 

e. Proses Pembuatan 

Neon diperoleh dengan mencairkan udara dan melakukan 

pemisahan dari gas lain dengan penyulingan bertingkat. Yakini 

udara diberi tekanan tinggi dan suhunya diturunkan sampai 

semua komponen udara menjadi cair. Kemudian tekanan 

dinaikkan sedikit-sedikit sambil menaikkan suhu, maka gas 

akan tersuling pada titik didihnya. Dengan cara ini kita bisa 

memisahkan komponen-komponen gas yang ada diudara. 

Termasuk gas Neon di dalamnya.  

4) Unsur Carbon (C) 

Karbon terdapat dalam grup 14 dari tabel periodik dan memiliki 

nomor atom 6. Karbon adalah salah satu unsur paling stabil dengan 

sumber utama dunia berasal dari batubara. 

a. Sifat Fisik 

 

• Fase :  padat 

• Massa jenis :  2,267 g/ cm3 (grafit) dan 3,513 g/ cm3 

(intan) 

• Titik lebur :  4300-4700 K 

• Titik didih   :  4000 K 

• Kalor peleburan      :  100 kJ/mol ( grafit )dan 120 kJ/mol 

(intan) 

• Kalor penguapan   :  355,8 kJ/mol 
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• Kapasitas kalor      :  8,517 J/mol K (grafit) dan 6,115 J/mol K 

(intan) 

• Struktur Kristal          : Heksagonal 

• Bilangan oksidasi      : 4, 2 

• Elektronegativitas     : 2,55 skala pauling 

• Energi ionisasi ke-1   : 1086,5 kJ/mol 

• Energi ionisasi ke-2   : 2352,6 kJ/mol 

• Energi ionisasi ke-3   : 4620,5 kJ/mol 

• Jari-jari atom               : 70 pm 

• Jari-jari kovalaen        : 77 pm 

b. Sifat Kimia 

• Karbon sangat tak reaktif pada suhu biasa 

• Apabila karbon bereaksi, tidak ada kecenderungan dari 

atom-atom karbon untuk kehilangan elektron-elektron terluar 

dan membentuk kation sederhana seperti C4+. Ion ini akan 

mempunyai rapatan-rapatan muatan begitu tinggi sehingga 

eksistensinya tidaklah mungkin. 

• Karbon bereaksi langsung dengan Fluor 

• Karbon dibakar dalam udara yang terbatas jumlahnya 

menghasilkan karbon monoksida. 

• Jika dibakar dalam kelebihan udara, akan terbentuk karbon 

dioksida 

• Membentuk asam oksi. Bila karbon dipanaskan dalam udara, 

unsur ini bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 dan jika 

CO2 ini bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat. 

• Kecenderungan atom karbon membentuk ikatan kovalen 

tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga yang akan 

membentuk senyawa organik. 
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c. Penggunaan Carbon 

• Diamond /intan 

digunakan untuk 

perhiasan 

• Jelaga hitam 

karbon digunakan 

untuk membuat 

tinta, cat dan produk karet. 

• Jelaga hitam karbon digunakan 

untuk membentuk inti dari 

sebagian besar sel baterai kering. 

• Grafit digunakan sebagai isi pensil 

• Grafit dalam bentuk  kokas 

digunakan dalam jumlah besar 

pada produksi baja. 

• Isotop radioaktif Carbon-

14  digunakan untuk mencari usia 

fosil melalui proses penanggalan radiokarbon 

5) Unsur Iodin (I) 

a. Sifat Fisik 

• Fase   : solid  

• Massa jenis : 4,933 g/cm3 

• Titik lebur : 386,85 K 

• Titik didih : 457,5 K 

• Kalor Penguapan : 41,57 kJ/mol 

b. Sifat Kimia 

Yodium memiliki tekanan uap 

moderat pada suhu kamar dan ditempat terbuka perlahan 

menyublim menjadi uap ungu tua yang mengiritasi mata 

hidung dan tenggorokan ( iodium yang berkonsentrasi tinggi 

beracun dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kulit 



81 
 

dan jaringan). Yodium cair digunakan sebagai pelarut berair 

untuk iodida.  

 

6) Unsur Sulfur (S) 

a. Sifat Fisik 

• Titik leleh : 112,8 °C  

• Massa jenis :2,07 g/cm3 

• Titik didih : 717,8 K  

• Berbentuk padatan kuning 

b. Sifat Kimia 

Keelektronegatifannya lebih 

rendah dari keelektronegatifan 

oksigen, senyawa ini menunjukan derajat ion yang lebih rendah 

dan kenaikan derajat kekovalenan ikatan dan akibatnya derajat 

ikatan hidrogennya menjadi lebih kecil. 

 

PAlEsTiNa 

5) Unsur Posfor (P) 

a.  Kegunaan: 

 
Asam fosfat pekat digunakan sebagai pupuk pertanian dan 

produksi pertanian. Fosfat digunakan untuk kaca khusus, 

lampu natrium, dalam produksi baja dalam aplikasi militer 

(bom pembakar, bom asap, dll), serta dalam aplikasi lain seperti 

kembang api, pestisida, pasta gigi, dan deterjen. 
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6) Unsur Alumunium (Al) 

a. Sifat Fisik  

• Nomor Atom : 13 

• Mm   : 26,98 g/mol 

• Titik didih  : 660,4oC 

• Titik leleh  : 2467oC 

• Kerapatan  : Pada 25oC 2,70  

  gram/cm3 

• Warna  : Metalik 

• Energi Ionisasi : 277,6 kJ/mol 

• Afinitas electron : 42,6 kJ/mol 

• Keelektronegatifan : 1,61  

• Jari-jari ion  : 0,51 

• Potensial Elektrode : -1,71 

• Daya Hantar Panas : 2,1 

b. Sifat Kimia 

• Merupakan unsur yang sangat reaktif dan reduktor yang baik 

• Bereaksi dengan air dan melepaskan H2 dan alumunium 

oksida dan menempel pada logam yang melindungi 

masuknya air serta oksigen. 

▪ 2Al(s) + 3H2O(l) → Al2O3(s) + 3H2(g) 

• Alumunium bersifat amfoter dan dapat larut dalam asam 

atau basa encer 

• Alumunium merupakan logam elektropositif  

c. Kegunaan: 

Alumunium digunakan di banyak industri untuk 

membuat jutaan produk dan sangat penting bagi perekonomian 

dunia. Komponen struktur yang terbuat dari alumunium sangat 

penting bagi industri kedirgantaraan dan industri lain dimana 

diperlukan logam dengan bobot ringan, serta memiliki daya 

tahan dan kekuatan. 
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7) Unsur Ti (Titanium) 

a. Sifat Fisik  

• Nomor atom  : 22 

• Mm   : 47,90 g/mol 

• Densitas  : 4,51 g/cm3 

pada 20oC 

• Titik lebur  : 1660ºC 

• Titik didih  : 3287ºC 

b. Sifat Kimia   

• Perilaku kimia titanium 

menunjukan banyak kesamaan 

dengan silica dan zirconium, 

sebagai unsur pada kelompok transisi pertama 

• Sedangkan sifat kimianya dalam larutan air memiliki 

beberapa kesamaan dengan krom dan vanadium 

• Titanium merupakan logam transisi ringan dengan warna 

putih-perak dan memiliki karakteristik kuat, berkilau, serta 

tahan korosi. 

• Titanium murni tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam 

pekat 

• Logam ini membentuk lapisan oksida pelindung pasif 

(menyebabkan tahan korosi) saat terkena udara pada suhu 

tinggi 

• Unsur ini bisa terbakar diudara ketika dipanaskan untuk 

membentuk TiO2 dan ketika dikombinasikan dengan 

halogen. 

c. Kegunaan 

• Titanium oksida banyak digunakan sebagai pigmen putih 

dalam lukisan outdoor karena memiliki sifat inert, daya 

pelapis mumpuni, serta tahan terhadap paparan sinar UV 

matahari. 
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• Titanium oksida juga pernah digunakan sebagai pemutih dan 

agen opicifying pada enamel porselen sehingga tampak lebih 

cerah dan tahan asam.  

• Dalam bidang medis titanium digunakan untuk membuat 

pinggul dan lutut buatan, serta pen untuk memperbaiki 

tulang yang patah. 

8) Unsur Natrium (Na) 

a. Sifat fisik  

• Nomor atom : 11 

• Fase : padat 

• Mm : 22 g/mol 

• Densitas : 0,97 g/cm3 

• Titik didih : 883oC 

b. Sifat kimia  

• Natrium bereaksi cepat dengan air untuk menghasilkan 

natrium hidroksida dan hydrogen 

• Ketika terkena udara logam natrium kehilangan warna 

keperakannya dan berubah menjadi abu-abu buram akibat 

pembentukan lapisan natrium oksida 

• Natrium tidak bereaksi dengan nitrogen, bahkan pada suhu 

yang sangat tinggi, tetapi dapat bereaksi dengan ammonia 

untuk membentuk natrium amida 

• Unsur ini bereaksi dengan berbagai halida logam untuk 

membentuk logam dan natrium klorida 

c. Kegunaan 

Natrium memiliki kegunaan seperti untuk memperbaiki 

struktur paduan logam tertentu, digunakan dalam sabun, 

dikombinasikan dengan asam lemak, serta untuk memurnikan 

logam cair. Natrium karbonat padat juga dibutuhkan untuk 

membuat kaca. 
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10. Narasi Unsur  

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Kimia unsur 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS Non Eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

3.11 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur 

golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah) 

3.12 Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 

3 dan unsur golongan transisi (periode 4) 

Indikator   :  

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama dan 

transisi di alam. 

• Siswa mengindentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan 

utama unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi manfaat unsur-unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 

• Siswa mengidentifikasi produk-produk yang menggunakan 

unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan 

periode 4. 

• Siswa menganalisis sifat dan kegunaan unsur golongan utama, 

unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 
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Astatin 

Nama lengkapku adalah Astatin, tetapi 

aku biasa dipanggil At. Aku adalah Unsur 

Halogen dari keluarga Flour (F). Jika 

kalian berniat mencari ku, pergilah ke 

Jalan “Perioda 6”, lalu masuk gang kecil 

bernama “Golongan VIIA” dan nomor 

rumahku 85. Aku memiliki 4 keluarga 

dekat yaitu Flour biasa dipanggil F, Chlor 

biasa dipanggil Cl, Brom biasa dipanggil Br dan Iodin biasa dipanggil 

I. Dan aku merupakan unsur yang paling radioaktif diantara 

keluargaku. 

Aku akan mengenalkan diriku terlebih dahulu agar kalian tidak 

salah dalam memahami aku sebagai salah satu unsur radioaktif, 

terutama sifat dan karakteristik yang aku miliki. Aku berbentuk 

padatan hitam yang memiliki titik leleh 575 K dan titik didih 610 K. 

Massa atomku adalah 210 g/mol dengan bilangan oksidasi nya yaitu 

±1, 3, 5, 7. Aku memiliki jari-jari kovalen 150 pm dan jari-jari van der 

Waals 202 pm. Dikatakan pula bahwa aku lebih menyerupai logam 

dibandingkan dengan saudaraku, Iod.  

Aku pertama kali disintesis pada tahun 1940 oleh D. R. Corson, 

K. R. macKenzie, dan E. Segre di Universitas Kalifornia dengan 

menembak bismut dengan partikel alfa. Aku pun termasuk unsur 

radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-

235 dan uranium-238, atau dihasilkan dari integrasi torium dan 

Uranium dengan menghasilkan neutron alamiah. 

Jumlahku di muka bumi ini tidaklah banyak, hanya kurang dari 

1 ons. Karena aku bersifat radioaktif, pada dasarnya tidak tersedia di 

alam. Namun, karena hasil peluruhan dari unsur radioaktif lainnya, 

aku menjadi ada. Isotop dengan masa paruh waktu terpanjang, 

terdapat di alam dengan isotop Uranium dan torium. Dan jejak At-

217 setara dengan U-233 dan Np-239, yang dihasilkan dari integrasi 
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torium dan uranium dengan menghasilkan neutron alamiah. 

Meskipun begitu, kalian juga dapat menemukanku di dalam kelenjar 

tiroid manusia, sama seperti halnya saudaraku, Iodin.  

Seperti yang kalian ketahui bahwa sebaik-baiknya manusia 

adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain, maka aku pun, 

selaku unsur, ingin menjadi sebaik-baiknya unsur. Meskipun isotop-

isotop ku yang kurang stabil tidak mempunyai aplikasi praktis 

karena waktu hidupnya yang sangat pendek, tetapi isotop-isotop ku 

yang lebih berat mempunyai penggunaaan-penggunaan medis. 

Contohnya saja astatine-211 adalah suatu emiter alfa dengan umur-

paruh yang secara fisik 72 jam, sudah dimanfaatkan penggunaannya 

didalam radiasi terapi. Selain itu, suatu penyelidikan kemanjuran 

dari koloid astatine-211-Tellurium untuk perawatan dari penyakit 

menular bersifat percobaan di dalam tikus-tikus mengungkapkan 

bahwa alfa ini memancarkan radiokoloid, dapat menyembuhkan 

tanpa menyebabkan ketoksikan kepada jaringan normal.  

 

Litium 

Namaku adalah litium, tetapi 

kalian dapat memanggilku Li,namaku 

berasal dari kata yunani yang artinya 

batu (lithos) unik bukan namaku ?. 

Aku adalah logam dari keluarga alkali 

dan merupakan anggota pertama. Aku 

berada pada periode 2 dan golongan ke 

satu dari tabel periodik, dimana enam 

dari kami termasuk aku sangatlah 

reaktif. Dan diantara keluargaku akulah yang paling ringan. Dua 

keluarga terdekatku adalah hidrogen dan natrium.  

 Aku akan menceritakan pada kalian sedikit tentang sifat dan 

karakteristik aku yang bisa kalian lihat. Aku mempunyai bentuk 

berupa padatan berwarna keperakan namun akan langsung berubah 
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menjadi abu-abu jika terkena kontak dengan udara. Massa atomku 

6.941 g/mol dan densitasku 0.53 g/cm3 pada temperatur 20⁰ C sangat 

rendah bukan ? oleh karena itu aku dapat terapung dalam minyak 

sekalipun karena densitas ku yang rendah ini dan titik lelehku adalah 

180.5⁰C serta titik didihku adalah 1342⁰C. Oh ya, banyak yang bilang 

dari sifat yang aku miliki aku lebih mirip dengan keluarga dari alkali 

tanah dibandingkan dengan keluargaku sendiri. 

Aku ditemukan pada tahun 1817 oleh Johann Arfvedson dalam 

mineral petalite (LiAl(Si2O5)2) dan pertama kali diisolasi oleh William 

Thomas Brande dan Sir Humphrey Davy melalui elektrolisis oksida 

litium (Li2O). Dalam bentuk serbuk aku akan secara spontan akan 

terbakar jika didispersikan ke udara bebas, dan jika aku dipanaskan 

dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran. Saat  aku dipanaskan 

maka akan terbentuk kabut atau gas yang berbahaya. Aku juga 

bereaksi secara spontan dengan oksidator kuat, air, asam dan 

senyawa lain seperti halogen, asbes, hidrokarbon, yang dapat 

menyebabkan ledakan. 

 Aku banyak terdistribusi di bumi,terdapat sekitar 2.0 x 101 

miligram per kilogram dalam kerak bumi serta 1.8 x 10-1 miligram per 

liter di laut akan tetapi kalian tak akan pernah menemukan aku 

dalam keadaan bebas di alam karena aku sangat reaktif. Tetapi aku 

dapat ditemukan pada batuan crustal, batuan igneous, pegmatite, 

spodumene, petalite dan hectorite. Karena aku sangat reaktif, maka 

aku biasanya bersenyawa dengan unsur lain. Dan sekarang, aku 

dapat disintesis melalui elektrolisis LiCl.  

Aku mudah bereaksi dengan nitrogen bebas diudara 

membentuk nitrure dan dengan hidrogen pada suhu 500⁰C 

membentuk hibrida. Selain itu, aku juga bereaksi dengan senyawa 

asetilenik membentuk litium acetilures yang berperan penting dalam 

sintesis vitamin A. Oh ya, apakah kalian tahu rangka pesawat? Yap! 

rangka pesawat terbuat dari paduanku dengan alumunium, tembaga, 

mangan, dan kadmium. 
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11. Kartun  

 

LEMBAR KERJA SISWA  

Materi   : Isotop 

Kelas   : X 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar : 

3.3  Memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan pola 

konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel 

periodik                                                   
Indikator  : 

• Siswa mampu menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor 

atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah 

partikel dasar penyusun atom. 

 

Pahamilah kartun kimia berikut! 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isotop ? berikan contoh 

lain selain dalam kartun ! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isoton? berikan contoh 

lain selain dalam kartun ! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isobar ? berikan contoh 

lain selain dalam kartun ! 

4. Buatlah kesimpulan dari gambar kartun diatas! 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Sel Volta 

Kelas   : XII 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar : 

3.3  Menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dan 

memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial 

elektrode 

3.4  Menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan 

zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel Volta serta 

penerapannya dalam kehidupan 

Indikator   : 

• Siswa mampu mengamati benda-benda yang menggunakan 

baterai sebagai sumber energi 

• Siswa mampu memahami notasi sel volta dan kespontanan 

reaksi 

• Siswa mengetahui penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-

hari 
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Pahamilah kartun kimia berikut! 

 
 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Gambarlah kembali rangkaian alat Sel Volta atau Sel Galvanik 

yang anda pahami serta tulis komponen penyusunnya! 

2. Apa fungsi jembatan garam dalam rangkaian tersebut? 

3. Reaksi apakah yang terjadi dalam rangkaian Sel Volta atau Sel 

Galvanik di atas? 

 

Contoh kartun mata pelajaran Matematika: 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi  : Bangun Datar 

Kelas  : III 

KD :  

3.12  Menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sitatnya.  
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Indikator  :  

• Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar dengan baik.  

• Siswa dapat mengklarifikasikan bagun datar sesuai dengan 

sifat-sifatnya dengan baik.  
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A. Bentuk kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

maksimal 4 orang! 

B. Amati bentuk apa saja yang ada di gambar! 

1. ................... 

2. .................... 

3. .................... 

4. ...................... 

5. ..................... 

6. ...................... 

C. Diskusikan besama kelompok, sifat-sifat masing-masing bangun 

datar tersebut! 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

D. Persentasikan di depan kelas hasil diskusimu! 
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Contoh kartun mata pelajaran PKN: 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi : Kerja sama 

Kelas  : III 

Kompetensi Dasar : Mengenal makna satu nusa satu bangsa 

Indikator : Siswa dapat menyebutkan manfaat dari kerja 

sama 

 

Amatilah kartun di bawah ini! 

 
 

1. Buatlah 5 kelompok di dalam kelas! 

2. Amatilah bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain 

kartun yang ada di atas. Lalu tuliskanlah hal apa saja yang sedang 

para semut lakukan ? 

a) .............................. 

b) .............................. 

c) .............................. 

d) .............................. 

e) .............................. 
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f) .............................. 

g) .............................. 

h) .............................. 

3. Presentasikanlah didepan kelas hal yang telah kalian temukan di 

dalam gambar kartun diatas! 

 

12. Poster 

Contoh poster mata pelajaran Matematika: 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi  : Bilangan Cacah 

Kelas : III 

KD  :  

3.3  Menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, 

atau hasil bagi dua bilangan cacah 

Indikator :  

• Siswa dapat menyebutkan bilangan cacah dengan tepat. 

• Siswa dapat menghitung suatu bilangan  sebagai jumlah dan 

selisih dengan tepat. 
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1. Amati poster di atas! 

2. Sebutkan bilangan cacah! 

3. Hitunglah hasil penjumlahan berikut! 

a. 23+12 = 

b. 24+13 = 

c. 123+24 = 

d. 635+129= 

4. Hitunglah hasil pengurangan berikut! 

a. 28 – 19 = 

b. 48 – 27 = 

c. 158 – 24 = 

d. 876 – 496 = 

5. Persentasikan di kelas hasil penjumlahan dan penguranganmu. 

Kemudian diskusikan dengan teman hasil yang berbeda dengan 

temanmu.  

 

Contoh poster mata pelajaran PKN: 

LEMBAR KERJA SISWA 

Materi   : Pengaruh globalisasi 

Kelas   : IV 

Jenis LKS  : LKS non eksperimen 

Kompetensi Dasar :  

Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya 

Indikator  : 

Siswa dapat menyebutkan bahaya dari pengaruh globalisasi pada 

permainan tradisional 
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1. Amatilah gambar di atas! 

2. Berdasarkan poster di atas jawablah pertanyaan berikut ini: 

a) Apa yang dimaksud dengan globalisasi ? 

b) Permainan tradisional apa saja yang ada di dalam poster ? 

1) ........................................ 

2) ........................................ 

3) ........................................ 

4) ........................................ 

5) ........................................ 

c) Sebutkan salah satu hal yang menjadi ciri khas Indonesia 

yang terkena dampak dari globalisasi ? 

3. Bacakanlah jawaban kalian di depan kelas! 
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13. Majalah Kimia 

Media Pembelajaran Majalah Kimia merupakan media 

informasi dalam bentuk cetak dengan tujuan untuk menyampaikan 

berita aktual atau fenomena alam yang berkaitan dengan konsep 

kimia (Yuliyanto & Rohaeti, 2013:2) 

 
Contoh majalah kimia:  

Materi  : Karbohidrat 

Kelas  : XII 

Kompetensi Dasar :  

3.11  Menganalisis struktur, tata nama, sifat dan penggolongan 

makromolekul (polimer, karbohidrat, protein, dan lemak) 

Indikator  :   

• Mengamati bahan atau gambar yang mengandung karbohidrat, 

misalnya: madu lebah, batang tebu, kapas, agar-agar, buah, dan  alpukat. 

• Menyimak penjelasan tentang struktur dan tata nama karbohidrat. 

• Membahas sifat dan kegunaan karbohidrat. 
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14. Bahan Ajar 

Berikut disajikan gambaran umum contoh dari bahan ajar 

beserta aspek-aspek yang harus ada dalam bahan ajar 

Kelas   : 4 

Semester   : Genap 

Tema    : 6  (Cita-citaku) 

Sub Tema  : 3 (Giat Berusaha Meraih Cita-cita) 

Pembelajaran Ke- : 4 

Materi Terpadu : PPKN, Bahasa Indonesia, IPS 

Alokasi Waktu : 1 Kali Pertemuan (2 x 35 menit) 

 

KOMPETENSI DASAR 

PPKN 

3.3  Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu 

dalam kehidupan sehari-hari 

Bahasa Indonesia 

3.6  Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan 

tulis dengan tujuan untuk kesenangan 

IPS 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

PPKN 

3.3.1 Dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan manfaat 

keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-

hari dengan benar 

Bahasa Indonesia 

3.6.1 Dengan membaca teks puisi, siswa dapat menuliskan isi puisi 

yang disajikan secara lisan dan tulis dengan benar 

3.6.2 Dengan membaca teks puisi, siswa dapat menuliskan amanat 

puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan benar 
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IPS 

3.1.1 Dengan membaca teks dan mengamati peta, siswa dapat 

menuliskan jenis barang tambang yang terdapat di suatu 

daerah dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

3.1.2 Dengan membaca teks dan setelah mendengar penjelasan  

guru, siswa dapat menuliskan manfaat  dari barang tambang 

yang terdapat di suatu daerah dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

 

 

 

 

Mimpi Seorang Laskar Pelangi 

Andrea  Hirata  adalah  seorang  penulis  novel  Indonesia. 

Novelnya  yang  terkenal dimana -mana, terlebih  di dunia  sastra. 

Karya  Andrea  Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-

anak  di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang 

penulis.  

Sewaktu  kecil  Andrea  menimba  ilmu di sebuah sekolah  yang  

kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu 

hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhamadiyah 

tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai 

rendahan PN (Perusahaan Negara)  Timah di Belitong,  ia terpaksa  

bersekolah di sekolah  yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang 

hewan ternak. Kendati  harus menimba  ilmu di bangunan  yang tak 

nyaman, Andrea tetap  memiliki  motivasi yang besar untuk belajar. 

Di sekolah  itu  pula, ia bertemu  

dengan  sahabat-sahabatnya  yang  

dijuluki dengan sebutan Laskar 

Pelangi.  

 Di SD Muhammadiyah, 

Andrea bertemu dengan seorang 

Ayo membaca!!! 

Foto Andrea Hirata 
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guru bernama NA (Nyi Ayu) 

Muslimah.  Kegigihan  Bu 

Muslimah  untuk mengajar  siswa  

yang  hanya  berjumlah  tak  lebih  

dari  11  orang  itu ternyata sangat 

berarti bagi kehidupannya. Berkat 

Bu Muslimah, Andrea mendapatkan 

dorongan yang membuatnya 

mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk 

menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar 

cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis.  Sebuah mimpi 

dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu.   

Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun 

memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung 

usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan 

tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya 

kepada prestasi yang luar biasa. 

Berkiblat dari kisah seorang 

Andrea Hirata yang luar biasa itu, 

tidak lepas dari Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

dimana seperti yang sudah kita 

ketahui bahwa Bangka Belitung 

adalah daerah penghasil timah 

terbesar di dunia. Semua kepala 

keluarga dan masyarakat Bangka Belitung menghasilkan nafkah 

untuk keluarga dengan pekerjaan menambang timah.Timahadalah 

sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. 

Timah adalah logam lembut, lentur, logam putih keperakan.  

 

 

 

 

 

Gambar Timah 
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Amati peta Persebaran Tambang Timah di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung!!! 

 
Gambar  Peta Persebaran Tambang Timah di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

 

Setelah kita mengetahui persebaran potensi tambang timah di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita akan mengetahui tentang 

pemanfaatan timah dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya: 

1. Timah digunakan untuk membuat kaleng kemasan, seperti untuk 

roti, susu, cat, dan buah serta melapisi kaleng yang terbuat dari 

besi dari perkaratan. 

2. Timah digunakan untuk membuat paduan logam (alloy), 

misalnya perunggu (campuran timah, tembaga, dan seng) 

Ayo mengamati!!! 
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3. Campuran timah dan timbal sebagai solder untuk menggabung 

pipa atau sirkuit listrik 

4. Sebagai bahan amalgam gigi 

5. Timah dapat digunakan dalam lapisan kontainer baja berlapis 

timah 

6. Timah pernah menjadi bahan pembungkus umum untuk 

makanan dan obat-obatan, sekarang digantikan oleh penggunaan 

aluminium foil 

7. Paduan niobium-timah digunakan untuk magnet superkonduksi 

8. Timah oksida digunakan untuk keramik dan sensor gas    

Sudahkah kamu menemukan barang tambang apa yang terdapat 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung??? 

Tahukah kamu manfaat dari jenis barang tambang tersebut??? 

 

Setelah membaca cerita inspiratif dari seorang Andrea Hirata, 

dimana ia adalah seorang sastrawan yang harus diakui 

kemampuannya di bidang seni khususnya sastra. Salah satu bentuk 

sastra adalah “Puisi”, dan selanjutnya kita akan belajar tentang puisi 

Apa sih yang dimaksud puisi? 

Bukankah itu sangat sering kita dengar? 

Apakah kamu suka puisi? 

Pernahkah kamu mendengarkan puisi yang dibacakan oleh 

seseorang atau temanmu dengan lirik yang terlihat biasa, 

ataupun berantakan ? 

 
Nah, puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, 

rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan 

penuh makna. Sebuah puisi akan sangat indah apabila orang tersebut 

bisa memberikan lafal, intonasi, ataupun ekspresi yang baik. 

Disinilah kamu akan mengetahui teknik-teknik dalam membaca 

puisi.  
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Kita mulai yaa! 

• Lafal/vocal 

Yaitu usaha menyuarakan atau mengucapkan kata atau kelompok 

kata yang membentuk puisi itu dengan tepat. 

• Intonasi 

Yaitu tekanan suara yang keluar dari mulut, baik itu rendah, 

sedang, maupun tinggi. Intonasi sangat berpengaruh pada arti 

sebuah kata dari puisi, yang pada akhirnya akan memberikan 

kemerduan isi puisi. 

• Ekspresi 

Sebuah puisi yang bertema kesedihan akan terasa aneh apabila si 

pembaca membawakannya dengan ekspresi (raut muka) bahagia. 

Ekspresi yang diungkapkan haruslah sesuai dengan isi puisi 

tersebut, entah itu sedih, bahagia, gelisah, maupun marah. 

Pendengar pun akan tertarik dengan ekspresi yang diungkapkan 

melalui bahasa tubuh (gerakan), baik itu tangan, kaki, kepala, 

maupun gerakan kecil lainnya. Cobalah membaca puisi di depan 

cermin untuk memudahkanmu menentukan serta melihat 

ekspresi wajah dan gerak-gerik yang kamu lakukan! 

Setelah kita membaca puisi dengan seksama kita akan bisa 

menemukan isi dan amanat dari puisi tersebut. Isi puisi adalah arti 

atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat 

ditangkap oleh pembaca. Sedangkan amanat puisi adalah pesan yang 

ingin disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca. 
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Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama! 

Dapatkah kamu menemukan isi dan makna puisi berikut! 

 

Laskar Pelangi 

Karya: Nidji 

 

Mimpi adalah kunci 

Untuk kita menaklukkan dunia 

Berlarilah tanpa lelah 

Sampai engkau meraihnya 

Laskar pelangi takkan terikat waktu 

Bebaskan mimpimu di angkasa 

Warnai bintang di jiwa 

Menarilah dan terus tertawa 

Walau dunia tak seindah surga 

Bersyukurlah pada yang kuasa 

Cinta kita di dunia, selamanya 

Cinta kepada hidup 

Memberikan senyuman abadi 

Walau hidup kadang tak adil 

Tapi cinta lengkapi kita 

 

Perhatikan contoh gurumu dalam membaca puisi! 

Di atas telah kita pelajari tentang potensi barang tambang di 

Provensi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap daerah memiliki potensi 

daerah yang beraneka ragam, begitu pula dengan karakteristik setiap 

individu juga bermacam-macam. 
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Perhatikan gambar di bawah ini!  

Bacalah teks di bawahnya dengan seksama! 

 

        
 Gambar 1         Gambar 2 

Keberagaman di Bangka Belitung 

 

Penduduk Bangka Belitung juga memiliki banyak keragaman 

diantaranya:  

1. Keagamaan 

Penduduk Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat 

yang memiliki keberagaman agama diantaranya ada Islam, 

Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Penduduk 

Kepulauan Bangka Belitung sangat menjunjung tinggi kerukunan 

umat beragama.  

2. Kebudayaan dan Adat Istiadat Bangka 

Bangka  dikenal dengan pantainya , namun Bangka pun 

mempunyai keragaman budaya. Dari budaya lokal hingga budaya 

“Import” yang dibawa para pendatang. Keragaman budaya inilah 

yang belakangan menjadi aset penting untuk mengembangkan 

pariwisata dalam Bangka. 

Pulau Bangka dikelilingi lautan, laksana surga-surga bagi para 

nelayan. Karena itu sebagian besar penduduk bekerja sebagai 

nelayan. Dalam perkembangannya, latar belakang masyarakat 

Bangka yang sebagian besar nelayan itu, ternyata turut 

mempengaruhi pertumbuhan kebudayaan lokal. Meski saat ini 

pola hidup masyarakat Bangka telah mulai bergeser, kebudayaan 

lokal yang mengandung unsur nelayan masih tetap kental 

mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Paling tidak saat 
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ini ada dua event budaya besar yang berhubungan dengan 

nelayan, yakni  upacara rebo kasan dan buang jong. Selain itu ada 

ritual-ritual budaya yang dipengaruhi unsur religi, sementara 

pertunjukan kesenian Barongsai mewakili kebudayaan masyarakat 

pendatang (Tionghoa). 

Tetapi diantara banyak ritual budaya di Bangka, upacara 

sepintu sedulang boleh jadi memiliki makna yang khusus. Inilah 

ritual yang menggambarkan persatuan masyarakat Bangka. Selain 

itu juga ada berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat bangka 

antara lain, Rebo kasan, Buang Joang, Ceriak Nerang, Perang 

Ketupat, Mandi Belimau serta, Kawin Masal, Perang Ketupat 

Bangka mempunyai kain khas untuk daerahnya yaitu Kain Cual. 

3. Rumah Adat 

Rumah Panggung 

masyarakat Kepulauan 

Bangka Belitung 

mengenal falsafah 9 

tiang. Bangunan 

didirikan di atas 9 buah 

tiang, dengan tiang 

utama berada di tengah 

dan didirikan pertama 

kali. Atap ditutup dengan daun rumbia. Dindingnya biasanya 

dibuat dari pelepah/kulit kayu atau buluh (bambu). Selain itu juga 

ada Rumah Limas, Rumah Rakit. 

4. Atraksi/ Event Budaya 

Ada banyak atraksi/event 

budaya diantaranya: Perang 

Ketupat, Buang Jong, Mandi 

Belimau, Ruwah, Kongian, 

dll. 

 

Gambar Rumah Panggung 

Gambar Atraksi Perang Ketupat 

http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/adatdanbudaya.html
http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/adatdanbudaya.html
http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/adatdanbudaya.html
http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/adatdanbudaya.html
http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/adatdanbudaya.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain_Cual
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Limas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Rakit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Ketupat
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Ketupat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Buang_Jong&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandi_Belimau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandi_Belimau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruwah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kongian
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5. Senjata tradisional Bangka 

Parang bangka, Kedik, Siwar Panjang. 

 
6. Alat musik dan tarian tradisional 

Dambus, Suling, Gendang Melayu, Tari Tanggai, Tari Zapin, Tari 

Campak, Rebana, Rudat, Tari Bahtera, Bertiang Tujuh, Sekapur 

Sirih 

 
7. Masakan /makanan tradisional 

Lempah kuning , Song Sui, Getas atau Keretek, Rusip, Calok, 

Teritip, Lempok, Empek-empak udang. Masyarakat keturunan 

Tionghoa dari daerah ini terkenal karena masakannya serta kue-

kue basahnya.  

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parang_bangka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siwar_Panjang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dambus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Suling
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gendang_Melayu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tari_Tanggai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Zapin
http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Campak
http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Campak
http://id.wikipedia.org/wiki/Rebana
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekapur_Sirih&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekapur_Sirih&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lempah_kuning&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Song_Sui&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Getas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keretek&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusip&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Calok&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teritip
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lempok&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empek-empak_udang&action=edit&redlink=1
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8. Tempat wisata 

Pulau Bangka sangat terkenal dengan keindahan pantainya. 

Pada umumnya pantai di Bangka berpasir putih dan halus namun 

ada juga yang berwarna kuning keemasan seperti bulir padi. 

Pantainya landai dengan ombak lumayan besar dan dikelilingi 

oleh batu vulkanik yang unik dan indah. Beberapa pantai yang 

terkenal di Pulau Bangka antara lain: Pantai Parai Tenggiri, Pantai 

Matras, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Rebo, Pantai Batu Berdaun, 

Pantai Pasir Padi, dll. 

Khusus Pulau Belitung merupakan pulau yang indah dengan 

pasir putih. Salah satu pantai terbaik dan unik di Indonesia, 

seperti: Tanjung Kelayang, Tanjung Binga, Tanjung Tinggi, Pulau 

Lengkuas, Pulau Kepayang, Pantai Punai, Pantai Tanjung Pendam, 

Pantai Nyiur Melambai, Pantai Burung Mandi, Pantai Bukit Batu. 

Selain objek wisata pantai terdapat juga obyek wisata lainnya 

antara lain: Pesanggrahan Bung Karno Bukit Menumbing, Wisma 

Ranggam Mentok, Rumah Mayor Mentok, Masjid Jami’ di Mentok, 

Tangga Seribu Mentok, Museum Timah Pangkalpinang, Masjid 

Jami’ Pangkalpinang, Perkampungan Cina Tradisional Simpang 

Gedong, dll. 

 

Tahukah kamu manfaat apa yang dapat diperoleh dari adanya 

keragaman karakteristik setiap individu??? 

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis, 

antara lain ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan 

kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia 

memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak, terdiri dari 

berbagai suku bangsa, mulai dari sabang hingga Merauke, ada suku 

Batak, suku Minang, suku Ambon, suku Madura, suku Jawa, suku 

Asmat, dan masih banyak lainnya. Konsep keragaman 

mengandaikan adanya hal-hal  yang lebih dari satu, keragaman 

menunjukan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-

http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Parai_Tenggiri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Matras
http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Matras
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Tanjung_Pesona&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Rebo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Batu_Berdaun&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Pasir_Padi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanjung_Kelayang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanjung_Binga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanjung_Tinggi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lengkuas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lengkuas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Kepayang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Punai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Tanjung_Pendam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Nyiur_Melambai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Burung_Mandi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantai_Bukit_Batu&action=edit&redlink=1
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beda, heterogen bahkan tidak bisa disamakan. Keragaman Indonesia 

terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosiokultural 

dan agama serta kepercayaan. Oleh karena itu penting sekali untuk 

kita mengetahui manfaat dari keragaman karakteristik individu, 

diantaranya: 

1. Lebih mengenal masing-masing karakter orang-orang di sekitar 

kita 

2. Menumbuhkan rasa toleransi 

3. Menumbuhkan rasa nasionalisme  

4. Menciptakan rasa persatuan dan 

 

TUGAS AKHIR 

Berlatihlah membaca puisi di rumah dengan memperhatikan lafal, 

intonasi, dan ekspresi yang tepat! 
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