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SILABUS 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 9 Kupang  

Mata Pelajaran   : Fisika 

Kelas/Semester  :X MIA-1/Ganjil 

Alokasi Waktu  : 6 JP 

A. Kompetensi Inti  

 

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri dalam berinteraksi, secara efektif dengan linkungan dan alam sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan prosedural) tentang rasa ingin tahunya 

terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
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KI 4: Mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,menghitung, mengambar,dan mengarang) sesuai yang dipelajari 

disekolah dan sumber lain yang sama dalan sudut pandang teori.  

B. Kompetensi Dasar, Materi Pembelajaran,Kegiatan Pembelajaran, Penilaian, Alokasi dan Sumber Belajar 
 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

3.4 Menganalisis 

besaran-besaran fisis 

pada gerak lurus 

dengan kecepatan 

konstan (tetap) dan 

gerak lurus dengan 

percepatan konstan 

(tetap) berikut makna 

fisisnya 

4.4 Menyajikan data 

dan grafik hasil 

percobaan untuk 

menyelidiki sifat 

gerak benda yang 

bergerak lurus 

dengan kecepatan 

konstan (tetap) dan 

bergerak lurus 

Gerak Lurus 

- Gerak Lurus 

dengan 

kecepatan 

konstan 

(tetap)  

- Gerak lurus 

dengan 

percepatan 

konstan 

(tetap)    

- Mengamati dengan 

skema demonstrasi 

gerak untuk 

membedakan gerak 

lurus dengan kecepatan 

tetap dan gerak lurus 

dengan percepatan 

tetap. 

- Mendiskusikan 

perbedaan gerak lurus 

dengan kecepatan tetap 

dan gerak lurus dengan 

percepatan tetap 

- Melakukan percobaan 

gerak lurus dengan 

kecepatan dan 

percepatan tetap 

menggunakan kereta 

Observasi 

 

 

 

 

 

Tes 

 

Ceklist 

Lembar 

Pengamata

n kegiatan 

eksperimen 

 

Tes tertulis 

berbentuk 

uraian atau 

pilihan 

ganda gerak 

lurus 

Terlampir 

 

 

 

 

 

Terlampir 

3 x 45 

menit 
 Buku Fisika 

Perminatan 

Matematika 

dan Ilmu- 

Ilmu Alam 

SMA/MA 

Kelas x 

 BAPD 

 LKPD 

 Alat dan 

bahan 

praktikum 

(meter, 

stopwatch, 

papan 

lintasan, 

mobil 

mainan 
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dengan percepatan 

konstan (tetap) 

berikut makna 

fisisnya 

misalnya mobil  

mainan. 

- Menganalisis besaran-

besaran Fisiska dalam 

gerak lurus dengan 

kecepatan dan 

percepatan tetap melalui 

diskusi kelas. 

- Mempresentasikan hasil 

percobaan benda yang 

bergerak lurus dengan 

kecepatan tetap dan 

gerak lurus dengan 

percepatan tetap dalam 

bentuk grafik. 

bertenaga 

baterai, 

selembar 

kertas, bola 

tenis) 
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BAHAN AJAR PESERTA DIDIK 

A. Kompetensi Inti 

KI-1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, (gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-

aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4: Mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan 

konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut 

makna fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak 

benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 

lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya 
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C. Indikator 

Pertemuan I 

1. Menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan   

2. Mengevaluasi jarak dan perpindahan  

3. Menganalisis kelajuan dan kecepatan rata-rata  

4. Menganalisis perlajuan dan percepatan   

5. Merumuskan persamaan matematis percepatan rata-rata  

 

Pertemuan II 

1) Menjelaskan tentang gerak lurus beraturan 

2) Menganlisis gerak lurus beraturan 

3) Menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan 

4) Menganalisis gerak lurus berubah beraturan. 

5) Merumuskan persamaan matematis untuk menghitung jarak yang ditempuh 

pada gerak lurus berubah beraturan 

 

Pertemuan III 

1) Menjelaskan konsep gerak jatuh bebas 

2) Membandingkan gerak jatuh bebas pada dua buah benda 

3) Menghitung gerak jatuh bebas 

4) Menganalisis gerak jatuh bebas 

5) Menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas 

6) Menganalisis gerak vertikal ke atas 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan   

2. Mengevaluasi jarak dan perpindahan  

3. Menganalisis kelajuan dan kecepatan rata-rata  

4. Menganalisis perlajuan dan percepatan   

5. Merumuskan persamaan matematis percepatan rata-rata  
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Pertemuan II 

1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang gerak lurus beraturan 

2. Peserta didik dapat menganlisis gerak lurus beraturan 

3. Peserta didik dapat menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan 

4. Peserta didik dapat menganalisis gerak lurus berubah beraturan. 

5. Peserta didik dapat merumuskan persamaan matematis untuk menghitung 

jarak yang ditempuh pada gerak lurus berubah beraturan 

 

Pertemuan III 

1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak jatuh bebas 

2. Peserta didik dapat membandingkan gerak jatuh bebas pada dua buah benda 

3. Peserta didik dapat menghitung gerak jatuh bebas 

4. Peserta didik dapat menganalisis gerak jatuh bebas 

5. Peserta didik dapat menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas 

6. Peserta didik dapat menganalisis gerak vertikal ke atas 

 

6. Materi Pembelajaran 

Pernahkah anda meihat atau mengamati pesawat terbang yang mendarat 

dilandasannya? Berapakah jarak tempuh hiingga pesawat tersebut berhenti? 

Ketika anda menjatuhkan batu dari ketinggian tertentu, berapa waktu yang 

dibutuhkan hingga mencapai permukaan tanah? Semua pertanyaan tersebut 

berhubungan dengan gerak yang akan dibahas pada bab ini. 

Dalam bab ini, anda akan mempelajari gerak satu dimensi tanpa 

mempedulikan penyebabnya atau disebut dengan gerak lurus. Sebagai contoh 

sebuah mobil yang bergerak pada lintasan yang licin dengan kecepatan 

tertentu. Anda dapat menntukan seberapa cepat mobil tersebut melaju dan 

seberapa jauh jarak yang dapat ditempuh dalam selang waktu tertentu. Untuk 

lebih mempermudah dalam memahami materi gerak dalam satu dimensi, 

pelajari bahasan-bahasan pada bab ini dengan saksama. 
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Pertemuan I 

A. Besaran-besaran dalam Gerak Lurus 

Gerak Lurus satu dimensi dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus 

beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Gerak pada 

lintasan lurus seperti jalan tol dengan kecepatan tetap dinamakan GLB. 

Sebaliknya, gerakanmu pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara 

tetap, dinamakan GLBB. Pada GLB maupun GLBB, terdapat besaran-besaran 

seperti jarak, perpindahan, kecepatan, dan sebagainya.  

 

1. Jarak dan perpindahan 

Jarak dan perpindahan merupakan hal yang berbeda. jarak merupakan 

panjang intasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan 

merupakan perubahan kedudukan suatu benda. 

Misalnya, untuk berangkat  ke sekolah, Marwan harus mengayuh 

sepeda 3 km ke barat, kemmudian belok ke utara sejauh 4 km agar sampai 

disekolah. Jarak yang ditempuh Marwan ke sekolah adalah 3 km, 

ditambah 4 km, yaitu 7 km. Sedangkan perpindahan yang dialami 

Marwan dari rumah ke sekolah adalah 5 km, yang diperoleh dari teorema 

Phytagoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Sekolah                                                                                       

                                                           U 

 4 km                     5 km 

 

                                              Rumah 

                    3 km 

      Gambar 1.1 Jarak dan Perpindahan 
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Contoh soal 

Seorang pengemudi mengemudi mobil dari kota X sejauh 10 km ke timur. 

Setelah itu, sopir membelokkan mobil 4 km ke selatan, dan berbelok lagi 

ke barat sejauh  6 km dan berhenti di kota Y. Tentukan jarak dan 

perpindahan mobil tersebut! 

Jawab: 

Karena sopir mengemudi 10 km ke timur, 4 km ke selatan dan 6 km ke 

barat maka keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Jarak tempuh mobil dari titik A ke B 

 

Jarak tempuh mobil sama dengan 10 km + 4 km + 6 km = 20 km 

Perpindahan mobil dari titik A ke ttik B ditentukan dengan Phytagoras. 

 

 

 

 

           Gambar 1.3 perpindahan mobil dari titik A ke B 

 

kmAB 2444 22    

Jadi, Perpindahan mobil tersebut km24  

 

 

 

     4 km         6 km  

A                                      

                                       4 km 

      

             B       6 km    

 

4 km                    

                                                           timur 

                                     10 km 

   A                              

                                                                4 km 

                      B 

6 km 
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2. Kelajuan dan Kecepatan  

 Seperti halnya jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan 

kadang disalah artikan Kelajuan termasuk dalam besaran skalar, 

sedangkan kecepatan termasuk dalam besaran vekor. 

 Pada kasus di atas, jika Marwan mengayuh sepeda 3 km ke arah 

barat menghabiskan waktu 8 menit, kemudian dikayuhkan sepeda ke 

utarra  sejauh 4km selama 12 menit, berapakah keajuan rata-rata, 

kecepatan rata-rata Marwan? Kelajuan rata-rata merupakan jumlah jarak 

yang ditempuh dalam watu tempuh total, maka kelajuan rata-rata Marwan 

dihitung sebagai berikut 

tempuhwaktu

tempuhjarakJumlah
ratarataKelajuan  …………………….(1.-1) 

Kelajuan rata-rata =
 

 
smmenitkm

menit

km
/8,5/35,0

128

43





 

Kecepatan rata-rata merupakan besar perpindahan rata-rata 

Marwan pada waktu tempuh total. Kecepatan rata-rata dan perpindahan 

merupakan besaran vector. Pada kasus Marwan di atas, vektor 

perpindahannya digambarkan seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

                                                   Gambar 1.4 Vektor Perpindahan Marwan 

 

Marwan mengalami perpindahan sejauh 5 km, dalam waktu 20 

menit. Kecepatan rata-rata Marwan dihitung sebagai Berikut. 

 
t

s

tempuhwaktu

nperpindahaBesar
vratarataKecepa tan

.

……………..(1.-2) 

smmenitkm
menit

km

t

s
v /17,4/25,0

20

5
  

 

  4 km                  5km 

                 3 km 
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                  50 m  ke Timur 

 

                      

                                               30 m ke selatan 

 

 

                     50 m ke Barat        

Gambar 1.5 Diagram perjalanan Risna 

 

                  50 m  ke Timur 

 

                      

                                               30 m ke selatan 

 

 

                     50 m ke Barat        

Gambar 1.5 Diagram perjalanan Risna 

 

 

Kecepatan rata-rata jika dapat ditentukan dari pengurangan kedudukan 

akhir dan kedudukan awal Marwan terhadap selang waktu. 

t

s
v




 ………………………………………………………………(1.-3) 

 
 

smmenitkm
menit

km

tt

ss
v /17,4/25,0

812

34

12

12 








  

∆s = perpindahan (m) 

∆t = selang waktu (s) 

v  = kecepatan rata-rata (m/s) 

Contoh 

Risna berjalan ke timur sejauh 50 m, kemudian berbelok ke arah selatan 

sejauh 30 m, dan berbelok arah ke barat menempuh jarak 50 m, 

Perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 sekon. Berapakah kelajuan 

rata-rata dan kecepatan rata-rata Risna dalam perjalanannya? 

Jawab 

sm

s

mmm

waktu

tempuhJarak
ratarataKelajuan

/6,2

50

503050








 

 

 

 

 

Perpindahan Risna sama dengan perjalanan Risna kea arah selatan yaitu 

30 m, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

sm

s

m

waktu

perpndahan
ratarataKelajuan

/6,0

50

30
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Kecepatan sesaat (v) merupakan kecepatan berada pada waktu 

tertentu. Kecepatan sesaat dapat ditunjukkan melalui jarum petunjuk pada 

speedometer  kendaraan motor atau mobil. Spidometer Berfungsi agar 

pengemudi mengetahui kecepatan kendaraan yang dijalankannya, 

sehingga kecepatan kendaraan dapat disesuaikan dengan batas kecepatan 

yang berlaku di jalan tersebut. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai 

kecepatan rata-rata ketika waktu tempuh mendekati nol. Secara matematis 

kecepatan sesaat dinyatakan: 

t

s
Limv

t 




 0
………………………………………………………….(1.-4) 

Satuan SI untuk kecepatan adalah m/s. Satuan yang sering digunakan 

di Amerika adalah feet per sekon (ft/s). Sedangkan satuan umum yang 

digunakan adalah km/jam. 

Contoh soal 

Kedudukan sebuah mobil bergerak dinyatakan oleh x (t)= t
2
 + 3t + 5, 

dengan x dalam meter dan t dalam sekon Hitunglah kecepatan sesaat 

mobil tersebut pada saat t = 1 s! 

Diketahui: x (t)= t
2
 + 3t + 5, t1 = 1 s 

Ditanya : v 

Jawab: 

Peersamaan kedudukan: x (t)= t
2
 + 3t + 5 

Saat t = 1 s, maka x (1)= 1
1
 + 3(1) + 5= 9 m 

Selanjutnya, kamu ambil selang waktu (∆t) yang berbeda, misalnya ∆t1 = 

0,1 s; ∆t2 = 0,01 s; ∆t3 = 0,001 s; ∆t4 = 0,0001 s. 

Untuk ∆t1 = 0,1 s, maka: 

 

t2 = t1 + ∆t = 1 s + 0,1 s = 1,1 s 

x (1,1) =  (1,1)
2
 + 3  (1,1) + 5 = 9,51 m 

 
 

sm
s

m

s

m

tt

xx
v /1,5

1,0

51,0

11,1

951,9

12

12 








  

Untuk ∆t2 = 0,01 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 1 s + 0,01 s = 1,01 s 

x(1,01)= (1,01)
2
 s + 3 (1,01) s  + 5= 1,0201 s +  3,03 + 5 =9, 0501 m 

 
 

sm
s

m

s

m

tt

xx
v /01,5

01,0

0501,0

101,1

90501,9

12

12 








  

Untuk ∆t3 = 0,001 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 1 s + (0,001) s = 1, 001 s 

x (1,001)= (1,001)
2
 s + 3 (1,001) s + 5 = 1,002001 + 3, 003 s + 5 s = 

9,005001 m 
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sm
s

m

s

m

tt

xx
v /001,5

001,0

005001,0

1001,1

9005001,9

12

12 








  

Untuk ∆t4 = 0,0001 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 1 s + 0,0001 s = 1, 0001 s 

x (1,0001) = (1,0001)
2
 + 3 (1,0001) + 5  

                = 1, 000020001 s + 3,0003 s + 5 = 9,00050001 m 

 
 

sm
s

m

s

m

tt

xx
v /0001,5

0001,0

00050001,0

10001,1

900050001,9

12

12 










 

 

 
 

Hasil perhitungan di atas, kemudian ditabulasikan dalam table berikut. 

∆t (s) v(m/s) 

0,1 5,1 

0,01 5,01 

0,001 5,001 

0,0001 5,0001 

Berdasarkan table diatas, semakin kecil nilai ∆t, maka kecepatan rata-

rata semakin mendekati 5 m/s, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kecepatan sesaat mobil saat t = 1 s adalah 5 m/s 

3. Perlajuan dan Percepatan  

Ketika Marwan akan berangkat ke sekolah, kecepatan sepeda mula-

mula nol (v = 0). Marwan kemudian mulai mengayuh sepeda dengan 

kecepatan tertentu sehingga terjadi perubahan kecepatan sepeda. 

Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu disebut percepatan (a). 

Percepatan termasuk dalam besaran vector, sedangkan perlajuan 

merupakan besaran skalar. 

Percepatan rata-rata merupakan hasil bagi perubahan kecepatan terhadap 

selang waktu. Secara matematis, percepatan rata-rata dinyatakan: 

12

1.2

tt

vv

t

v
a









 ……………………………………………………(1.-5) 
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Keterangan 

a  = percepatan rata-rata (m/s
2
) 

∆v = perubahan kecepadan (m/s) 

∆t = selang waktu (s) 

Pada kasus di atas, jika Marwan mula-mula dalam keadaan diam dari 

rumah, kemudian mengayuh sepeda dengan kecepatan 4,17 m/s dalam 

waktu 20 menit (1200 sekon) menuju sekolah, maka percepatan rata-rata 

Marwan sebagai berikut 

  2

12

1.2 /003475,0
)01200(

017,4
sm

tt

vv

t

v
a 














  

Percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan dalam selang 

waktu (∆t) mendekati nol sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. 

t

v
a

t 




 0
lim ………………………………………………………….(1.-1) 

Keterangan 

a = perceptan sesaat (m/s
2
) 

contoh soal 

Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan oleh v 

(t) = 3t
2
 + 5t -7, dengan v dalam m/s, dan t dalam s. Hitunglah percepatan  

sepeda motor tersebut pada saat t = 3 s! 

Diketahui: v (t) = 3t
2
 + 5t -7; t1 = 3 s 

Ditanya, a = ……? 

Jawab: 

Persamaan kecepatan: v (t) = 3t
2
 + 5t -7 

Saat t = 3 s, maka v (3) = 3(3)
2
 + 5(3) -7 = 27 + 15 - 7 = 35 m/s 

Selanjutnya, kamu ambil selang waktu (∆t) yang berada, misalnya ∆t1 = 

0,1 s; ∆t2 = 0,01 s; ∆t3 = 0,001 s; ∆t4 = 0,0001 s. 

Untuk ∆t1 = 0,1 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 3 s + 0,1 s = 3,1 s 

v (3,1) =  3 (3,1)
2
 + 5 (3,1) – 7 = 37,33 m/s 
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2

12.

12 /3,23
1,0

/33,2

31,3

/)3533,37(
sm

s

sm

s

sm

tt

vv
a 









  

Untuk ∆t2 = 0,01 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 3 s + 0,01 s = 3,01 s 

v (3,01) =  3 (3,01)
2
 + 5 (3,01) – 7 = 35,2303 m/s 

 
2

12.

12 /03,23
01,0

/2303,0

301,3

/)352303,35(
sm

s

sm

s

sm

tt

vv
a 









  

Untuk ∆t3 = 0,001 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 3 s + 0,001 s = 3,001 s 

v (3,001) =  3 (3,001)
2
 + 5 (3,001) – 7 = 35,023003 m/s 

 
2

12.

12 /003,23
001,0

/023003,0

3001,3

/)35023003,35(
sm

s

sm

s

sm

tt

vv
a 









  

Untuk ∆t = 0001 s, maka: 

t2 = t1 + ∆t = 3 s + 0,0001 s = 3,0001 s 

v (3,0001) =  3 (3,0001)
2
 + 5 (3,0001) – 7 = 35,00230003 m/s 

 
2

12.

12 /0003,23
0001,0

/00230003,0

30001,3

/)3500230003,35(
sm

s

sm

s

sm

tt

vv
a 











 

Hasil perhitungan di atas, kemudian ditabulasikan dalam table berikut. 

∆t (s) a(m/s
2
) 

0,1 23,3 

0,01 23,03 

0,001 23,003 

0,0001 23,0003 

 

Berdasarkan tabel di atas, semakin kecil nilai ∆t, maka percepatan 

rata-rata semakin mendekati 23 m/s
2
 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

percepatan sesaat sepeda motor saat t = 3 s adalah 23 m/s
2 
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Pertemuan II 

B. Gerak Lurus Beraturan  

Dalam kehidupan sehari-hari, jarang dijumpai benda yang bergerak 

beraturan karena pada umumnya gerak dari sebuah benda diawali dengan 

percepatan dan diakhiri dengan  perlambatan. Sebagai contoh, hambatan 

yang terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak 

seimbang dengan luas jalan. Fenomena tersebut menyebabkan gerak 

kendaraan akan selalu berubah. Jadi, gerak lurus beraturan merupakan 

keadaan ideal yang jarang dijumpai. Akan tetapi, beberapa contoh 

penerapan gerak lurus beraturan dapat diungkapkan, misalnya gerak mobil 

di jalan tol dengan kecepatan tetap dan gerak pesawat terbang pada 

ketinggian tertentu. Jika dalam selang waktu yang sama pesawat terbang 

menempuh jarak yang sama, gerak pesawat itu disebut gerak lurus 

beraturan. 

 Secara matematis gerak lurus beraturan dapat dinyatakan sebagai 

berikut 

t

s
v  ………………………………………………………………..(1.-7) 

sKeterangan: 

v = kecepatan (m/s) 

s = jarak tempuh (m) 

t = waktu yang diperlukan (s) 

Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan sebesar v meter 

per sekon selama t sekon, maka grafik hubungan v –t, digrafikkan seperti 

pada gambar 1.7 di bawah. Berdasarkan grafik v-t, dapat ditentukan pula 

jarak tempuh, yaitu dengan menghitung luas daerah dibawah grafik. 

Hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu pada GLB, dapat 

digrafikkan seperti gambar 1.8 dibawah. Berdasarkan grafik s-t dibawah, 

jarak tempuh s sebanding dengan waktu t. Jika waktu yang diperlukan 

semakin besar, maka jarak yang ditempuh juga semakin besar Kemiringan 
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pada grafik s-t  bawah menyatakan kecepatannya. Semakin curam 

kemiringan grafik, maka semakin besar kecepatan benda yang diselediki 

Jika kedudukan benda mula-mula s0 pada t0 = 0, maka diperoleh ∆s = s- s0 

sehingga kemiringan grafik pada gambar 1.9 ,merupakan kecepatan, 

dengan besar, 

t

ss
v 0
  

Sehingga, didapatkan persamaan sebagai berikut. 

s = s0 + vt……………………………………………………………(1.-8) 

grafik-grafik dibawah ini diperoleh dari hasil percobaan yang 

menggunakan mobil mainan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8  Grafik jarak tempuh terhadap waktu pada GLB 

Gambar 1.9 Grafik jarak s dan s0 terhadap waktu pada GLB 

 

Contoh 

Mobil Pick up dan truk bergerak pada jalan lurus, dengan arah 

berlawanan. Mobil pick up bergerak dari titik A dengan kecepatan 90 

km/jam, sedangkan truk bergerak  3 sekon kemudian dari titik B dengan 

 

          v (m/s) 

 

     v                                  v = tetap 

 

 

 

     0                                                  t (s) 

                      t1              t2  s (m) 

 

 s 

 

 

 

0  t         t (s)  

Gambar 1.8                

 

     s (m) 

s 

 

s0 

 

0   

1  t      t (s) 

Gambar 1.9   
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kecepatan 90 km/jam. Mobil pick up dan truk akan berpapasan setelah 

keduanya bergerak selama 7 sekon Berapakah jarak titik A dan B tempat 

mobil pick up truk mulai bergerak? 

 

Diketahui : tA = 3 s + 7 s = 10 s; tB = 7 s; vA = 61,2 km/jam = 17 m/s; vB = 

90 km/jam        = 25 m/s 

Ditanya   : sAB 

Jawab: 

sAB = sA + sB 

      = vAtA + vBtB 

      = (17 m/s)(10 s) + ( 25 m/s)(7 s) 

      = 170 m + 175 m 

      = 345 m 

Jadi, jarak titik A dan B tempat mobil pick up dan truk mulai bergerak 

sejauh 345 m 

 

C. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 

 Kecelakaan akibat rem kendaraan rusak saat melewati jalan yang 

menurun, memang sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini 

seharusnya mampu menjadi antisipasi bagi pengendara, agar lebih berhati-

hati dalam mengemudikan kendaraannya. 

Mobil yang melajuu dengan kecepatan tertentu, kemudian melewati 

jalan menurun tanpa direm, merupakan salah satu contoh peristiwa gerak 

lurus berubah beraturan (GLBB). 

GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus, dengan 

kecepatan konstan. Karena percepatan GLBB konstan, maka 

kecepataannya berubah secara beraturan 

Benda yang bergerak berubah beraturan dapat berupa bertambah 

beraturan (dipercepat) atau berkurang beraturan (diperlambat). Peristiwa 

tabrakan merupakan salah satu contoh GLBB diperlambat, karena 

mengalami penurunan kecepatan secara beraturan. Berbeda jika sebuah 
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mobil yang mula-mula berhenti (v0 = 0), kemudian bergerak dengan 

kecepatan v, maka gerak mobil termasuk GLBB dipercepat. Perhatikan 

gambar 1.11! 

 

Gambar 1.10 Mobil bergerak iperlambat (kanan) 

 

 

Gambar 1.11 Mobil bergerak dipercepat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLBB 

Terdapat grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. 

Kemiringan dari grafik menunjukkan adanya sebuah percepatan. 

Percepatan pada grafik tersbut dapat dirumuskan: 

t

vv
a t 0
 …………………………………………………………..(1.-8) 

 atvvt  0 …………………………………………………………(1.-9) 

 

v (m/s) 

  

   vt 

 

   v0 

 

 

    0                  t         t (s) 
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Keterangan: 

vt = kecepatan akhir (m/s) 

v0 = kecepatan awal (m/s) 

a  = percepatan (m/s
2
) 

t  = waktu (s) 

Contoh 

Alfian mengendarai motor dari keadaan diam, dengan percepatan 7 m/s
2
. 

Hitunglah kecepatan Alfian setelah berkendara selama 3 detik! 

Dietahui : v0 = 0; a = 7 m/s
2
; t = 3 s 

Ditanya : vt 

Jawab: 

atvvt  0  

    = 0 + 7 m/s
2
 (3s) 

    = 21 m/s 

Jadi, kecepatan Alfian adalah 21 m/s. 

Karena dalam GLBB terdapat kecepatan awal v0 dan kecepatan vt, 

maka dapat ditentukan kecepatan rata-rata sebagai berikut. 

2

0 tvv
v


  

Ingat bahwa tvs  , maka: 

  
2

2

2

)(

2

2

0000 attvtatvv
t

vv
s t 







  

2

0
2

1
attvs  ……………………………………………………(1.-10) 

Selanjutnya, dengan mengingat bahwa 
a

vv
t tt 0
 , maka dengan 

mensubtitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan: 

2

0
2

1
attvs   

maka diperoleh: 
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asvvt  2

0

2 …………………………………………………………(1.-11) 

Sama seperti GLB, konsep GLBB juga dapat disajikan melalui grrafik 

hubungan v – t seperti pada gambar 1.12  dibawah ini. Dari grafik dibawah 

ini perpindahan s dapat ditentukan melalui luas di bawah grafik, yang 

berbentuk Trapesium. Sedangkan grafik hubungan s – t untuk GLBB 

dilukiskan pada gambar 1.13 di bawah ini. 

 

 

Gambar 1.13 Grafik hubungan jarak terhadap waktu pada GLBB 

 

Contoh 

Grafik dibawah ini menunjukkan kecepatan benda yang bergerak lurus 

dalam selang waktu 40 sekon. Hitungah jarak yang di tempuh benda 

tersebut! 
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Jawab  

Cara I 

Jarak yang ditempuh dapat di cari dari luas trapesium. 

 
mtempuhJarak 375

2

151040



  

Cara II 

Grafik diatas terbagi menjadi bagian I (GLB) dan bagian II (GLBB). 

 Grafik bagian I: 

v = 15 m/s dan t = 10 sekon 

s = v x t = 15 m/s x 10 s = 150 m 

Grafik bagian II 

v0 = 15 m/s; t0 = 10 s; t = 40 s 

2
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0 /
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Jarak tempuh benda sebagai berikut. 
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Jadi jarak tempuh benda selama 40 s = 150 m + 225 m = 375 m. 

Pertemuan III 

D. Penerapan GLBB dalam Keghifdupan Sehari-hari 

Pada subbab sebelumnya kamu telah mempelajari dengan baik konsep 

GLBB. Dalam kehidupan sehari-hari, penrapan GLBB dapat ditemukan 

dengan mudah. Misalnya ketika seorang pemetik kelapa menjatuhkan 

sebutir kelapa dari atas pohon. Sebutir kelapa yang dijatuhkan oleh 

pemetik, baik dengan kecepatan awalnya nol (v0 = 0) maupun kecepatan 

awal tidak nol (v0  0), merupakan salah satu contoh GLBB. 

   v (m/s) 

    

15  

            

 

            I 

         

                                                            t (sekon) 

               10                                40 

Gambar 1. 14 Grafik sebuah benda pada gerak Lurus 

 

     II 
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a. Buah jatuh dari pohonnya 

Buah yang jatuh dari pohonnya merupakan contoh gerak benda 

jatuh. Pada saat buah jatuh maka buah tidak mempunyai kecepatan 

awal (v0 = 0) dan arah gerak buah adalah ke bawah, sehingga 

percepatan gravitasinya bernilai positif (a = g). Secara matematis, 

Gerak pada buah yang jatuh dari pohon  (kecepatan awal nol) dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

 

                                      

                                    Gambar 1.15 Skema gerak benda jatuh yang 

memiliki besar kecepatan awal 

nol 

 

a. vt = v0 + gt    

vt = 0 + gt 

vt =  gt 

b. 
2

0
2

1
gttvh   
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1
0

gth

gth





 

c. ghvv t 22
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t
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b. Bola yang dilemparkan vertikal ke bawah 

Jika sebuah bola yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan 

kecepatan awal tertentu, maka percepatan gravitasi benda tersebut 

bernilai positif (a = g). Secara matematis gerak benda yang 

dilemparkan vertikal ke bawah dapat dirumuskan sebagai berikut. 

ghvv

gttvh

gtvv

t

t

2

2

1

2

0

2

2

0

0







                                               

 

 

Gambar 1.16 Skema benda yang begerak vertikal kebawah dengan 

kecepatan sebesar v0 

 

                    v0 = 0 

 

                    v0  0 
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c. Bola yang dilemparkan vertikal ke atas  

Jika sebuah bola yang dilemparkan vertikal ke atas dengan 

kecepatan awal tertentu, maka percepatan gravitasi benda tersebut 

bernilai negative (a = -g). Secara matematis gerak benda yang 

dilemparkan vertikal ke atas dirumuskan sebagai berikut. 

ghvv

gttvh

gtvv

t

t

2

2

1

2

0

2

2

0

0







 

 

 

Gambar 1.17 Skema gerak vertikal ke atas hingga tinggi maksimum 

Contoh 

Sebuah batu dijatuhkan dari atas menara yang tingginya 70 m, dengan 

kecepatan awal nol. Berapa jauh batu akan jatuh setelah 1 s? 

Diketahui: h = 70 m; v0 = 0; t = 1 s 

Ditanya: h = …..? 

Jawab: 

      msmgttvh 9,41/8,9
2

1
10

2

1 222

0   

Jadi, ketinggian saat 1 s adalah 4,9 m.  

             hmaks 

                 vt = 0 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP 01)  

Nama  Sekolah : SMA Negeri 9 Kupang 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : X MIA 1/I 

Materi Pokok : Gerak lurus  

Sub Materi : Besaran-besaran dalam Gerak Lurus   

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit  

C. Kompetensi Inti  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 

gotong royong), sntun, percaya diri dalam berinteraksi, scara efektif dengan 

linkungan dan alam sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

tentang rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca,menghitung, mengambar,dan mengarang) sesuai yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalan sudut pandang teori. 

  

D. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan 

(tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna 

fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak 

benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 

lurus dengan kecepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya.  

 

E.  Indikator Pencapaian Kompetensi 
Peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan 

2. Mengevaluasi jarak dan perpindahan  

3. Menganalisis kelajuan dan kecepatan rata-rata  

4. Menganalisis perlajuan dan percepatan   

5. Merumuskan persamaan matematis percepatan rata-rata 
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F. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat: 

6. Menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan 

7. Mengevaluasi jarak dan perpindahan  

8. Menganalisis kelajuan dan kecepatan rata-rata  

9. Menganalisis perlajuan dan percepatan   

10. Merumuskan persamaan matematis percepatan rata-rata  

 

G. Materi Pembelajaran 

Besaran-besaran dalam gerak lurus 

1. Jarak dan perpindahan  

2. Kelajuan dan kecepatan 

3. Perlajuan dan percepatan 

H. Sumber Belajar 

1. Buku-buku fisika SMA Kelas X yang relevan  

2. Bahan Ajar Peserta Dididk (BAPD)  

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

4. Alat dan Bahan Praktikum  

I. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Inkuiri Terbimbing 

2. Metode       : Eksperimen, diskusi, tanya jawab 

J. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan menyapa peserta didik  

2. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum memulai pembelajaran  

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

menyiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran  

4. Guru memotivasi peserta didik 

- Di sini adakah yang sudah pernah mengendarai 

motor? Ketika anda mengendarai motor dari Lasiana 

menuju ke Pasir Panjang pernahkah kalian berpikir 

untuk menghitung jarak yang anda butuhkan ketikah 

mencapai tempat tujuan anda dan juga 

memperhatikan kecepatan yang di butuhkan untuk 

mencapai tempat tujuan. Nah, ketika mengendarai 

motor dari Lasiana menuju ke Pasir Panjang pasti ada 

jarak . kecepatan dan sebagainya. Menurut kalian 

materi apakah yang akan dipelajari pada hari ini? 

5. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

10 

menit 
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pembelajaran 

 Kegiatan Inti  Tahap 1: Menyajikan pertanyaan atau masalah  

a. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan 

dipelajari  

b. Guru membagi peserta didik dalam kelompok 

sekaligus membagikan LKPD pada masing-masing 

kelompok 

c. Guruh mengarahkan peserta didik untuk merumuskan 

masalah dan membimbing peserta didik untuk 

merumuskan tujuan berdasarkan masalah yang ada. 

115 

menit 

Tahap 2 : merumuskan hipotesis 

a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat 

hipotesis/jawaban sementara 

Tahap 3 : merancang percobaan 

a. Guru mengarahkan peserta didik menyiapkan alat dan 

bahan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh guru 

untuk merancang percobaan sesuai dengan LKPD 01 

Tahap 4 : melakukan percobaan  

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan 

percobaan dalam masing-masing kelompok sesuai 

dengan LKPD 01 

b. Guru membimbing dan membantu jika ada kelompok 

yang menglami kesulitan  

Tahap 5 : mengumpulkan dan menganalisis data 

a. Guru guru membimbing peserta didik mencatat hasil 

percobaan 

b. Guru membimbing peserta didik dalam menganalisis 

data hasil percobaan 

c. Guru membimbing peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan pada LKPD 01 

d. Guru mengevaluasi kemampuan afektif dan 

psikomotor peserta didik 

Tahap 6 : membuat kesimpulan  

a. Guru memberikan tanggapan kepada kelompok yang 

tampil untuk dan memberikan jawaban yang benar 

b. Guru membimbing peserta didik untuk membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil diskusi  

c. Guru memberikan pengahargaan kepada kelompok 

atas hasil kerja yang baik  

Penutup  a. Guru membimbing peserta didik untuk menarik 

kesimpulan tentang besaran-besaran  gerak lurus 

b. Guru menegaskan peserta didik mempelajari tentang 

10 

menit 
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materi berikutnya 

c. Guru dan peserta didik mengakhiri pelajaran dengan 

doa 

K. Penilaian  

No  Jenis  Teknik dan bentuk Instrument 

1 Tes  Tes tulis dalam bentuk pilihan ganda 

Penugasan dalam bentuk tugas individu 

Terlampir 

 Secara lisan berupa 

tugas baca 

2 No Tes Lembar penilaian aspek afektif 

Lembar penilaian aspek psikomotor 

Terlampir 

Terlampir  

 

1. Penilain sikap (KI.II)  

a. Teknik/metode penilaian   : Non tes  

b. Bentuk instrumen      : Lembar penilaian aspek afektif 

c. Kisi-kisi instrumen  penilaian : Terlampir    

d.  Jenis  instrument    : Terlampir  

e.  Rubrik penilaian    : Terlampir   

 

2. Penilaian kognitif  

a. Teknik/metode  penilaian   : Tes   

b.  Bentuk instrument   : Pilihan ganda 

c. Kisi-kisi instrument penilaian   : Terlampir  

d.  Instrument penilaian    : Terlampir   

e. Petunjuk penskoran     : Terlampir   

 

3. Penilaian psikomotor  

a. Teknik penilaian  : Non tes  

b.  Jenis  instrument    : Terlampir  

c.  Kisi-kisi instrument penilaian :Terlampir 

d.  Bentuk Instrument  : Lembar penilaian aspek  psikomotor  

e. Rubrik penilaian  : Terlampir   

 

Kupang, ................2018 

             Peneliti 

 

 

   Hidayanti  Lulu     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP 02)  

Nama  Sekolah : SMA Negeri 9 Kupang 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : X MIA 1/I 

Materi Pokok : Gerak Lurus 

Sub Materi       : Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak  Lurus Berubah 

Beraturan (GLBB)   

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit  

A. Kompetensi Inti  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 

gotong royong), sntun, percaya diri dalam berinteraksi, sacara efektif dengan 

linkungan dan alam sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) tentang rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca,menghitung, mengambar,dan mengarang) sesuai yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalan sudut pandang teori.  

B. Kompetensi Dasar  
3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan 

(tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna 

fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak 

benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 

lurus dengan kecepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Peserta didik dapat: 

1. Menganalisis gerak lurus beraturan  

2. Menganalisis gerak lurus berubah  beraturan 

3. Merumuskan persamaan matematis untuk menghitung jarak yang ditempuh 

pada gerak lurus beraturan  

D. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat: 

1. menganalisis gerak lurus beraturan  

2. Merumuskan persamaan matematis gerak lurus beraturan 

3. Menganalisis gerak lurus berubah  beraturan 
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4. Merumuskan persamaan matematis untuk menghitung jarak yang ditempuh 

pada gerak lurus beraturan 

E. Materi Pembelajaran 

1. Gerak Lurus Beraturan  

2. Gerak Lurus Berubah Beraturan  

F. Sumber Belajar 

5. Buku-buku fisika SMA Kelas X yang relevan  

6. Bahan Ajar Peserta Dididk (BAPD)  

7. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

8. Alat dan Bahan Praktikum  

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
3. Pendekatan : Inkuiri Terbimbing 

4. Metode       : Eksperimen, diskusi, tanya jawab 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

 Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan menyapa peserta 

didik  

2. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum memulai pembelajaran  

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

menyiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran  

4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

- Pernahkah kalian bersepeda di jalan yang 

lurus? ketika mengendarai sepeda di jalan 

yang lurus maka kecepatan yang dibutuhkan 

selalu tetap dan waktu untuk menempuhnya 

juga selalu sama. Kemudian ketika kalian 

bersepeda di jalan yang menurun maka kalian 

perlu rem sehingga kecepatannya sudah 

berubah. Dari pernyataan ini maka materi 

tentang apakah yang akan dipelajari pada hari 

ini? 

5. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

 Kegiatan 

Inti  

Tahap 1: Menyajikan pertanyaan atau masalah  

a.  Guru menjelaskan secara garis besar materi yang 

akan dipelajari  

b. Guru membagi peserta didik dalam kelompok 

sekaligus membagikan LKPD 02 pada masing-

115 

menit 
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masing kelompok 

c. Guruh mengarahkan peserta didik untuk 

merumuskan masalah dan membimbing peserta 

didik untuk merumuskan tujuan berdasarkan 

masalah yang ada. 

Tahap 2 : merumuskan hipotesis 

a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat 

hipotesis/jawaban sementara 

Tahap 3 : merancang percobaan 

a. Guru mengarahkan peserta didik menyiapkan alat 

dan bahan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh 

guru untuk merancang percobaan sesuai dengan 

LKPD 02 

Tahap 4 : melakukan percobaan  

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

melakukan percobaan dalam masing-masing 

kelompok sesuai dengan LKPD 02 

b. Guru membimbing dan membantu jika ada 

kelompok yang menglami kesulitan  

Tahap 5 : mengumpulkan dan menganalisis data 

a. Guru guru membimbing peserta didik mencatat 

hasil percobaan 

b. Guru membimbing peserta didik dalam 

menganalisis data hasil percobaan 

c. Guru membimbing peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan pada LKPD 02 

d. Guru mengevaluasi kemampuan afektif dan 

psikomotor peserta didik  

Tahap 6 : membuat kesimpulan  

a. Guru memberikan tanggapan kepada kelompok 

yang tampil untuk dan memberikan jawaban yang 

benar 

d. Guru membimbing peserta didik untuk membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil diskusi  

e. Guru memberikan pengahargaan kepada kelompok 

atas hasil kerja yang baik  

Penutup  d. Guru membimbing peserta didik untuk menarik 

kesimpulan tentang  gerak lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah beraturan 

e. Guru menegaskan peserta didik mempelajari 

tentang materi berikutnya 

f. Guru dan peserta didik mengakhiri pelajaran 

10 menit 
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dengan doa 

 

I. Penilaian  

No  Jenis  Teknik dan bentuk Instrument 

1 Tes  Tes tulis dalam bentuk pilihan ganda 

Penugasan dalam bentuk tugas individu 

Terlampir 

 Secara lisan berupa 

tugas baca 

2 No Tes Lembar penilaian aspek afektif 

Lembar penilaian aspek psikomotor 

Terlampir 

Terlampir  

1. Penilain sikap (KI.II)  

a. Teknik/metode penilaian  : Non tes  

b. Bentuk instrumen      : Lembar penilaian aspek afektif 

c. Kisi-kisi instrumen  penilaian : Terlampir    

d. Jenis  instrument    : Terlampir  

e. Rubrik penilaian    : Terlampir   

2. Penilaian kognitif  

a. Teknik/metode  penilaian   : Tes   

b.  Bentuk instrument   : Pilihan ganda 

c. Kisi-kisi instrument penilaian   : Terlampir  

d.  Instrument penilaian    : Terlampir   

e. Petunjuk penskoran     : Terlampir   

3. Penilaian psikomotor  

a. Teknik penilaian  : Non tes  

b.  Jenis  instrument    : Terlampir  

c.  Kisi-kisi instrument penilaian :Terlampir 

d.  Bentuk Instrument  : Lembar penilaian aspek  psikomotor 

e. Rubrik penilaian  : Terlampir   

 

Kupang, ................   2018 

             Peneliti 

 

        Hidayanti  Lulu  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP 03)  

Nama  Sekolah : SMA Negeri 9 Kupang 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : X MIA 1/I 

Materi Pokok : Gerak Lurus  

Sub Materi             : Penerapan Gerak Lurus dalam Kehidupan Sehari-hari 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit  

A. Kompetensi Inti  

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi, secara efektif dengan 

linkungan dan alam sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) tentang rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, mengambar,dan mengarang) sesuai yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalan sudut pandang teori.  

B. Kompetensi Dasar  
3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan 

(tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna 

fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak 

benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 

lurus dengan kecepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya.  

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan konsep gerak jatuh bebas  

2. Membandingkan gerak jatuh bebas pada dua buah benda 

3. Menganalisis gerak jatuh bebas 

4. Menganalisis tentang gerak vertikal ke atas  

    

D. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan konsep gerak jatuh bebas  

2. Membandingkan gerak jatuh bebas pada dua buah benda 

3. Menganalisis gerak jatuh bebas 

4. Menganalisis tentang gerak vertikal ke atas  
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E. Materi Pembelajaran 

Penerapan Gerak Lurus dalam Kehidupan Sehari-hari 

F. Sumber Belajar 

9. Buku-buku fisika SMA Kelas X yang relevan  

10. Bahan Ajar Peserta Dididk (BAPD)  

11. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

12. Alat dan Bahan Praktikum  

A. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
6. Pendekatan : Inkuiri Terbimbing 

7. Metode       : Eksperimen, diskusi, tanya jawab 

B. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Langkah-langkah Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan menyapa peserta 

didik  

2. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum memulai pembelajaran  

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

menyiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran  

4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

- Ketika seorang pemetik kelapa menjatuhkan 

kelapa dari atas pohon maka pemetik itu dapat 

menjatuhkannya dengan kecepatan awal nol 

maupun kecepatan awalnya bukan nol. Nah, 

hal ini menjelaskan tentang penerapan GLBB 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran 

10 

menit 

 Kegiatan Inti  Tahap 1: Menyajikan pertanyaan atau masalah 

a. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang 

akan dipelajari  

b. Guru membagi peserta didik dalam kelompok 

sekaligus membagikan LKPD 03 pada masing-

masing kelompok 

c. Guruh mengarahkan peserta didik untuk 

merumuskan masalah dan membimbing peserta 

didik untuk merumuskan tujuan berdasarkan 

masalah yang ada. 

115 

menit 

Tahap 2 : merumuskan hipotesis 

a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat 
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hipotesis/jawaban sementara 

Tahap 3 : merancang percobaan 

a. Guru mengarahkan peserta didik menyiapkan alat 

dan bahan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh 

guru untuk merancang percobaan sesuai dengan 

LKPD 03 

Tahap 4 : melakukan percobaan  

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan 

percobaan dalam masing-masing kelompok sesuai 

dengan LKPD 03 

b. Guru membimbing dan membantu jika ada 

kelompok yang menglami kesulitan  

Tahap 5 : mengumpulkan dan menganalisis data 

a. Guru guru membimbing peserta didik mencatat 

hasil percobaan 

b. Guru membimbing peserta didik dalam 

menganalisis data hasil percobaan 

c. Guru membimbing peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan pada LKPD 03 

d. Guru mengevaluasi kemampuan afektif dan 

psikomotor peserta didik  

Tahap 6 : membuat kesimpulan  

a. Guru memberikan tanggapan kepada kelompok 

yang tampil untuk dan memberikan jawaban yang 

benar 

b. Guru membimbing peserta didik untuk membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil diskusi  

c. Guru memberikan pengahargaan kepada kelompok 

atas hasil kerja yang baik  

Penutup  a. Guru membimbing peserta didik untuk menarik 

kesimpulan tentang penerapan gerak jatuh bebas 

dalam kehidupan sehari-hari 

b. Guru menegaskan peserta didik mempelajari 

tentang materi berikutnya 

c. Guru dan peserta didik mengakhiri pelajaran 

dengan doa 

10 Enit 
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C. Penilaian  

No  Jenis  Teknik dan bentuk Instrument 

1 Tes  Tes tulis dalam bentuk pilihan ganda 

Penugasan dalam bentuk tugas individu 

Terlampir 

 Secara lisan berupa 

tugas baca 

2 No Tes Lembar penilaian aspek afektif 

Lembar penilaian aspek psikomotor 

Terlampir 

Terlampir  

 

1. Penilain sikap (KI.II)  

a. Teknik/metode penilaian   : Non tes  

b. Bentuk instrumen       : Lembar penilaian aspek afektif 

c. Kisi-kisi instrumen  penilaian : Terlampir  

d. Jenis  instrument    : Terlampir  

e. Rubrik penilaian    : Terlampir   

 

2. Penilaian kognitif  

a. Teknik/metode  penilaian    : Tes  

b. Bentuk instrument    : Pilihan ganda 

c. Kisi-kisi instrument penilaian   : Terlampir 

d. Instrument penilaian    : Terlampir  

e. Petunjuk penskoran     : Terlampir   

 

3. Penilaian psikomotor  

a. Teknik penilaian   : Non tes 

b.  Jenis  instrument    : Terlampir 

c.  Kisi-kisi instrument penilaian :Terlampir 

d. Bentuk Instrument  : Lembar penilaian aspek  psikomotor 

e. Rubrik penilaian   : Terlampir   

 

Kupang, ................2018 

             Peneliti 

 

 

   Hidayanti  Lulu  
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD 01)  

 

A. Judul : Gerak Lurus 

B. Kompetensi Dasar 

3.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan 

konstan     (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut 

makna fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak 

benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 

lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya 

C. Indikator 

Menjelaskan tentang perbedaan jarak dan perpindahan 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat menjelelaskan tentang perbedaan jarak dan perpindahan. 

E. Dasar Teori 

1. Jarak dan perpindahan 

Jarak dan perpindahan merupakan hal yang berbeda. jarak merupakan 

panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan 

merupakan perubahan kedudukan suatu benda. 

2. Kelajuan dan Kecepatan 

Kelajuan rata-rata merupakan jumlah jarak yang ditempuh dalam waktu 

tempuh total. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. 

tempuhwaktu

tempuhjarakJumlah
ratarataKelajuan   

Kecepatan rata-rata merupakan besar perpindahan rata-rata pada waktu 

tempuh total. Kecepatan rata-rata jika dapat ditentukan dari pengurangan 

kedudukan akhir dan kedudukan awal. 

t

s
v




  

Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ketika waktu 

tempuh mendekati nol. Secara matematis kecepatan sesaat dinyatakan: 

Nama Kelompok: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 
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t

s
Limv

t 




 0
 

3. Perlajuan dan Percepatan  

Percepatan rata-rata merupakan hasil bagi perubahan kecepatan terhadap 

selang waktu. Secara matematis, percepatan rata-rata dinyatakan: 

12

1.2

tt

vv

t

v
a











 
 

F. Rumusan Masalah dan Tujuan Percobaan 

Tahukah kamu ketika kita berjalan untuk menempuh perjalanan dari suatu tempat 

ke tempat yang  lain kita sudah menempuhnya dangan jarak tertentu? 

Dari pernyataan di atas maka lakukanlah :  

1. Rumusan Masalah  

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Merumuskan Hipotesis 

 Sebelum melakukan kegiatan, kalian harus mampu merumuskan 

hipotesis atau jawaban sementara dari pernyataan atau masalah diatas. Dalam 

merumuskan hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan bukan 

pertanyaan dan hipotesis perlu diuji. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Identifikasi variable 

1. Variabel kontrol       : 

2. Variabel manipulasi : 

3. Variabel respon        : 

- Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan (tetap) atau tidak 

berubah-ubah. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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- Variabel manipulasi adalah variabel yang diubah-ubah. 

- Variabel respon adalah variabel yang berubah sebagai akibat variabel 

manipulasi 

I. Alat dan Bahan 

1. meter 

2. stopwatch 

J. Langkah kerja 

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 6 peserta didik 

2. Buatlah sebuah lintasan lurus di depan kelas dengan dengan panjang  3 meter. 

3. Kemudian buatlah tiga tanda A, B, dan C seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema percobaan gerak lurus 

4. Mintalah persetujuan dari guru mengenai lintasan yang telah dibuat. 

5. Setelah guru menyetujuinya, tunjukkan salah satu anggota kelompokmu untuk 

berjalan melintasi lintasan tersebut yaitu dari A ke B  kemudian berbalik ke C. 

6. Catatlah waktu yang diperlukan oleh anggota kelompokmu untuk berjalan 

dengan menggunakan stopwatch. 

7. Tunjukkan salah satu anggota kelompokmu untuk bergerak dari A ke C. Ukur 

dan catatlah waktu. 

8. mencatat data pada table. 

 

a. Tabel Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

No Jarak (m) Perpindahan Waktu (s) 

1 3  

 

 

2 1,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2 m 

                                                                 

      A                                  C                                                    B 

        3 m                                    

                                                                                            

                                             

                                               3 m 
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b. Tabel Analisis 

 

Hasil Analisis 

Jarak (s) Waktu Perpindahan 

( s ) 

Kelajuan  

t

x
v   

Kecepatan

t

s
v




  

Percepatan 

t

v
a




  

 

 

     

  

 

    

 

K. Pertanyaan 

1) Hitunglah panjang lintasan yang ditempuh oleh dua anggota kelompokmu 

yang berjalan tersebut! 

2) Jika keduanya berada pada posisi awal sama dan posisi akhir yang sama, 

mengapa terdapat perbedaan panjang lintasan yang dilalui anggota 

kelompokmu. 

3) Jika lintasan yang panjang disebut jarak dan lintasan yang pendek disebut 

perpindahan, coba deskripsikan sesuai pemahamanmu. 

L. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD 02) 

 

A. Judul : GLB 

B. Kompetensi Dasar 

3.5 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan 

konstan     (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut 

makna fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak 

benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan bergerak 

lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya 

C. Indikator 

1. Menjelaskan tentang  Gerak Lurus Beraturan 

2. Peserta didik dapat melakukan percobaan gerak lurus beraturan untuk 

melihat grafik v-t. 
D. Tujuan Percobaan 

1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang gerak lurus beraturan 

2. Peserta didik dapat melakukan percobaan gerak lurus beraturan untuk 

melihat grafik v-t 
E. Dasar Teori 

 Jika dalam selang waktu yang sama dapat menempuh jarak yang sama, 

gerak ini disebut gerak lurus beraturan. Secara matematis gerak lurus beraturan 

dapat dinyatakan sebagai berikut. 

t

s
v 

 
Hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu pada GLB dapat dirumuskan 

sebagai burikut. 

s = s0 + vt  

F. Rumusan Masalah dan Tujuan Percobaan 

Tahukah kamu bahwa ada benda-benda yang dapat bergerak lurus pada suatu 

lintasan lurus? 

Dari pernyataan di atas maka lakukanlah: 

1. Rumusan Masalah  

 

 

 

 

 

Nama Kelompok: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Tujuan Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Merumuskan Hipotesis 

 Sebelum melakukan kegiatan, kalian harus mampu merumuskan 

hipotesis atau jawaban sementara dari pernyataan atau masalah diatas. Dalam 

merumuskan hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan bukan 

pertanyaan dan hipotesis perlu diuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Identifikasi variable 

 

4. Variabel kontrol       : 

5. Variabel manipulasi : 

6. Variabel respon        : 

- Variabel control adalah variabel yang dibuat konstan (tetap) atau tidak 

berubah-ubah. 

- Variabel manipulasi adalah variable yang diubah-ubah. 

- Variabel respon adaah variabel yang berubah sebagai akibat variable 

manipulasi 

I. Alat dan Bahan 

a. Papan luncur 

b. Ticker timer 

c. Kertas pita 

d. Stopwatch 

e. Kereta mainan atau trolly 

f. Benang 

g. Gunting 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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J. Langkah kerja 

1. Susunlah alat-alat seperti pada gambar berikut ini 

 
2. Setelah merangkai alat seperti gambar di atas mintalah persetujuan dari guru. 

3. Hubungkan ticker timer dengan listrik PLN secarahat-hati! Ticker timer akan 

bergetar, kemudian tarik trolly itu dengan kecepatan tetap. Pada kertas pita 

akan terdapat bekas ketikan seperi gambar dibawah ini. 

 
4. Potong kertas pita tiap lima ketikan, kemudian tempelkan padagrafik v-t  

9. Pertanyaan 
1. Bagaimanakah hasil ketikan pada kertas pita? Mengapa demikian! 

2. Bagaimana bentuk grafik v-t yang kamu dapatkan, berikan penjelasan makna 

fisis dari graik tersebut! 

3. Seorang atlet berlari menempuh jarak 5.000 m. Waktu yang dibutuhkannya 50 

menit. Berapakah kelajuan rata-rata atlet tersebut? 

10. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD 03) 

A. Judul : Gerak Jatuh Bebas 

B. Kompetensi Dasar 

6.4 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan 

konstan     (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) 

berikut makna fisisnya 

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat 

gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) 

dan bergerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna 

fisisnya 

C. Indikator 

Menjeaskan konsep gerak jatuh bebas 

D. Tujuan Percobaan 

Peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak jatuh bebas 

E. Dasar Teori 

Jika sebuah bola yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan 

kecepatan awal tertentu, maka percepatan gravitasi benda tersebut bernilai 

positif (a = g). Secara matematis gerak benda yang dilemparkan vertical ke 

bawah dapat dirumuskan sebagai berikut. 

ghvv

gttvh

gtvv

t

t

2

2

1

2

0

2

2

0

0







                                               

F. Rumusan Masalah dan Tujuan Percobaan 

Nama Kelompok: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

7. …………………………………….. 
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Tahukah kamu bahwa gerak jatuh bebas merupakan penerapan gerak lurus 

berubah beraturan itu terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari? 

Dari pernyataan di atas maka lakukanlah: 

1. Rumusan Masalah  

 

 

 

 

2. Tujuan Percobaan 

 

 

esis  

 

 

G. Merumuskan Hipotesis 

Sebelum melakukan kegiatan, kalian harus mampu merumuskan hipotesis 

atau jawaban sementara dari pernyataan atau masalah diatas. Dalam 

merumuskan hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan bukan 

pertanyaan dan hipotesis perlu diuji. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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H. Identifikasi variabel 

7. Variabel kontrol       : 

8. Variabel manipulasi : 

9. Variabel respon        : 

- Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan (tetap) atau 

tidak berubah-ubah. 

- Variabel manipulasi adalah variabel yang diubah-ubah. 

- Variabel respon adaah variabel yang berubah sebagai akibat 

variabel manipulasi 

 

I. Alat dan Bahan 

1. selembar kertas 

2. bola tenis 

3. meter  

4. Stopwatch 

J. Langkah kerja 

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 6 peserta didik 

2. Ukurlah dengan teliti ketinggian tempat yang akan kamu gunakan untuk 

menjatuhkan benda, misalnya 1 meter! 

3. Setelah itu mintalah persetujuan dari guru sebelum melakukan 

percobaan.  

4. Setelah guru menyetujuinya, jatuhkanlah bola tenis seperti gambar di 

bawah ini dan catatlah waktu yang diperlukan  bola tenis untuk jatuh 

dari ketinggian 1 meter tersebut! 

 

 

 

 

 

 

5. Jatuhkan selembar kertas pada ketinggian tersebut, dan catat waktunya! 

6. Lakukan- langkah yang sama pada bola tenis dan kertas untuk 

ketinggian yang berbeda-beda! 

7. Catatlah hasil percobaan ke dalam table berikut! 

Ketinggian 

(m) 

Bola Tenis Selembar Kertas 

Waktu Jatuh 

(s) 

Kecepatan 

Akhir (m/s) 

Waktu Jatuh 

(s) 

Kecepatan 

Akhir (m/s) 

1     

1,5     

2     
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K. Pertanyaan 

a. Semakin tinggi benda dijatuhkan, bagimanakah waktu yang 

diperlukan untuk sampai ke tanah. 

b. Samakah waktu yang diperlukan untuk bola tenis dan kertas untuk 

jatuh. 

c. Bagaimana percepatan benda yang jatuh? Mengapa demikian! 

L. Kesimpulan 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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KISI-KISI TES HASIL BELAJAR KOGNITIF 

B. Kompetensi Inti  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi, secara 

efektif dengan linkungan dan alam sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) tentang rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca,menghitung, mengambar,dan mengarang) sesuai yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalan sudut pandang 

teori.  

C. Kompetensi Dasar  

3.4  Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan  (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut 

 makna fiksinya 

4.4  Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan 

 bergerak lurus dengan percepatan konstan (tetap) berikut makna fisisnya 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

Pencapaian 

Indikator soal  No Klasifi-

kasi soal 

Skor  Jenis 

soal 

Uraian soal Kunci 

Jawaban 

3.4 Menganalisis 

besaran-besaran 

fisis pada gerak 

lurus dengan 

kecepatan 

konstan     (tetap) 

dan gerak lurus 

dengan 

percepatan 

konstan (tetap) 

berikut makna 

fisisnya 

4.4 Menyajikan data 

dan grafik hasil 

Menjelaskan 

pengertian jarak 

dan perpidahan 

 

 Peserta didik dapat 

menjelaskan pengertian 

perpindahan. 

1 C2 1 P

G 

 Yang merupakan defenisi dari perpindahan 

adalah…. 

A. Perubahan kedudukan suatu benda 

B. Panjang lintasan suatu benda 

C.  Jumlah jarak yang ditempuh dalam 

waktu  tempuh total  

D. Besar perpindahan rata-rata 

E.  Hasil bagi perubahan kecepatan 

terhadap selang waktu   

A 

Mengevaluasi  

perpindahan dan 

jarak 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

mengevaluasi 

perpindahan dan jarak 

tempuh benda. 

2 C5 1 P

G 

Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1. Jarak merupakan besaran vektor dan 

perpidahan merupakan besaran skalar 

2. Perpindahan merupakan besaran vektor dan 

jarak merupakan besaran skalar 

B 
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percobaan untuk 

menyelidiki sifat 

gerak benda yang 

bergerak lurus 

dengan kecepatan 

konstan (tetap) 

dan bergerak 

lurus dengan 

percepatan 

konstan (tetap) 

berikut makna 

fisiknya 

 

3. Jarak merupakan panjang lintasan yang 

ditempuh suatu benda dan perpindahan 

merupakan perubahan kedudukan suatu benda 

4. Jarak merupakan perubahan kedudukan suatu 

benda dan perpindahan merupakan panjang 

lintasan yang ditempuh suatu benda. 

Pernyataan di atas yang menyatakan perbedaan 

antara jarak dan perpindahan yang benar 

ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 1,2 dan 3 

E. 1, 2, 3 dan 4 

Disajikan gambar, 

pesert didik dapat 

menganalisis besar 

perpindahan 

3 C4  1 P

G 

Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar besarnya perpindahan dari A 

ke C adalah…. 

A. 2 m 

B. 3 m 

C. 4 m 

D. 5 m 

E. 6 m  

D 

 Disajikan gambar, 

peserta didik dapat 

menganalisis jarak 

4 C4 1 P

G 

Perhatiakan gambar! 

 

 

 

C 

          C 

 

 4 m 

                                                                                                                                                                                                

 

  B          3          A 

                  m 
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A 

B C 

D E

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar  diatas bila: AB = CD = DE 

= 4 m dan BC = 6 m  maka jarak  yang ditempuh 

benda dari A ke E adalah…. 

A. 10 m 

B. 14 m 

C. 18 m 

D. 24 m 

E. 28 m   

Menganalisis 

kelajuan dan 

kecepatan rata-

rata 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menjelaskan tentang 

kelajuan dan kecepatan 

rata-rata  

5 C2 1 P

G 

Perhatikan pernyataan berikut ini!  

1. Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda 

2. Jumlah jarak yang ditempuh dalam waktu 

tempuh total 

3. Perubahan kedudukan suatu benda 

4. Besar perpindahan rata-rata dibagi waktu 

tempuh. 

Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk 

dalam kelajuan dan kecepatan rata-rata adalah…. 

A. 1 dan 2  

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 1, 2, 3 dan 4 

D 

peserta didik dapat 

menganalisis besar 

kelajuan rata-rata 

6 C4 1 P

G 

Sebuah mobil bergerak dari timur  menuju ke 

barat sejauh 2 km dengan waktu yang dibutuhkan 

4 menit dan kemudian berbelok ke utara sejauh 3 

km dengan waktu yang dibutuhkan 6 menit  maka 

kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah…. 

C 
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A. 8.1 m/s 

B. 8.2 m/s 

C. 8,3 m/s 

D. 8.4 m/s 

E. 8.5 m/s 

Peserta didik dapat 

menghitung kecepatan 

rata-rata suatu benda 

7 C3 1 P

G 

Seorang pelari berlari dari posisi A pada x1 = 10 m 

menuju ke arah kiri sampai pada x2 = 4 m ke titik B 

jika selang waktu yang dibutuhkan orang tersebut 2 

sekon. Kecepatan pelari tersebut adalah…. 

A. -3 m/s 

B. 3 m/s 

C. -4 m/s  

D. 4 m/s  

E. -5 m/s 

A 

Merumuskan 

persamaan 

matematis 

percepatan rata-

rata 

Disajikan gambar, 

peserta didik dapat 

merumuskan 

persamaan matematis 

percepatan rata-rata. 

8 C6 1 P

G 

Perhatikan gambar! 

 
Berdasarkan gambar di atas maka persamaan 

matematis percepatan rata-rata dapat diirumuskan 

sebagai…. 

A. 
t

v
a




   

 
C. v

t
a






 E. 
v

t
a






___

 

B. 
v

t
a




  D. 

t

v
a




  

 

 

D 

Menganalisis Peserta didik 9 C4 1 P Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan B 
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perlajuan dan 

percepatan  

menganalisis  besar 

percepatan suatu benda 

G yang dinyatakan oleh v (t)=(3t
2
+ 2t+ 2) m/s dengan 

v dalam m/s, dan t dalam sekon. Percepatan sepeda 

motor tersebut pada saat t = 2 s sampai t = 4 s 

adalah…. 

A. 10 m/s
2
 

B. 20 m/s
2
 

C. 30 m/s
2
 

D. 40 m/s
2
 

E. 50 m/s
2
 

Peserta didik dapat 

menghitung percepatan 

10 C3 1 P

G 

Sebuah mobil dari keadaan diam dipercepat selama 

6 s sehingga kecepatan akhirnya menjadi 20 m/s. 

Besar percepatan mobil tersebut adalah…. 

A. 0,3 m/s
2
 

B. 1,2 m/s
2
 

C. 2,5 m/s
2
 

D. 3,3 m/s
2
 

E. 4,0 m/s
2
 

C 

Menganalisis 

GLB 

Peserta didik dapat 

menganalisis jarak 

yang ditempuh dua 

buah mobil pada GLB 

11 C4 1 P

G 

Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan 

kecepatan tetap. Definisi  dari pernyataan ini 

adalah…. 

A. Kecepatan 

B. Kelajuan 

C. Percepatan 

D. GLB 

E. GLBB 

D 

  Peserta didik dapat 

menghitung kecepatan 

pada GLB  

12 C3 1 P

G 

Mobil A bergerak dengan kelajuan tetap 36 

km/jam. Setelah 20 sekon, mobil A disusul oleh 

mobil B yang bergerak dengan kelajuan tetap 72 

km/jam. Maka  pada jarak berapa  mobil A dan B 

akan berdampingan adalah…. 

A. 500 m 

B. 400 m 

C. 300 m 

D. 200 m 

B 
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E. 100 m 

Disajikan grafik, 

peserta didik dapat 

menghitung kecepatan 

pada GLB  

13 C2 1 P

G 

1. Perhatikan gambar! 

 
Sebuah partikel bergerak seperti grafik di atas yang 

ditempuh partikel dalam selang waktu 5 sekon, 

maka jarak keseluruhannya adalah…. 

A. 150 m 

B. 130 m 

C. 110 m 

D. 90 m 

E. 70 m 

A 

Menganalisis 

GLBB 

Disajikan pernyataan, 

peserta didik dapat 

menjelaskan GLBB 

14 C2 1 P

G 

Gerak benda pada lintasan lurus dengan perceptan 

konstan. Definisi dari pernyataan ini adalah…. 

A. Kecepatan 

B. Kelajuan 

C. Perceatan 

D. GLB 

E. GLBB 

E 

Peserta didik dapat 

mengalisis jarak pada 

GLBB 

15 C4 1 P

G 

Pada awalnya sebuah mobil bergerak dengan 

kecepatan tetap 40 m/s tiba-tiba mobil di rem 

sehingga mengalami perlambatan sebesar 20 m/s
2
. 

Jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti 

adalah…. 

A. 10 m 

B. 20 m 

C. 30 m 

D 
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D. 40 m 

E. 50 m  

Peserta didik dapat 

menghitung besar 

kecepatan akhir pada 

GLBB 

16 C3 1 P

G 

Pada perlombaan sebuah sepeda bergerak dengan 

percepatan 2 m/s
2
 sepeda tersebut memilki 

kecepatan awal 6 m/s. Kecepatan akhir sepeda 

setelah menempuh jarak 16 m adalah…. 

A. 50 m/s 

B. 40 m/s  

C. 30 m/s 

D. 20 m/s 

E. 10 m/s 

E 

Disajikan grafik, 

peserta didik dapat 

mengitung jarak suatu 

benda pada GLBB 

17 C3 1 P

G 

Perhatikan grafik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas maka jarak yang 

ditempuh benda selama 10 sekon adalah…. 

A. 120 m 

B. 100 m 

C. 80 m 

D. 60 m 

E. 40 m 

A 

Peserta didik 

dapat 

merumuskan 

persamaan 

matematis untuk 

menghitung 

Disajikan gambar, 

peserta didik dapat 

merumuskan 

persamaan matematis 

untuk menghitung 

jarak yang ditempuh 

18 C6 1 P

G 

Perhatikan gambar! B 

          v (m/s) 

    20             

           I 

                                                                     t (sekon) 

             2                            10 

     II 
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jarak yang 

ditepuh pada 

GLBB 

pdada GLBB 

 
Berdasarkan gambar di atas maka untuk 

merumuskan persamaan matematis jarak pada 

GLBB adalah…. 

A. attvs
2

1
0   

B. 
2

0
2

1
attvs   

C. attvs
2

1
0   

D. 
2

0
2

1
attvs   

E. 
2

0
2

1
atvs   

Membandingka

n gerak jatuh 

bebas pada dua 

buah benda. 

Peserta didik dapat 

mmbandingkan gerak 

jatuh bebas pada dua 

buah benda 

19 C3 1 P

G 

Buah kelapa dan buah mangga jatuh secara 

bersamaan dari ketinggian h1 dan h2, jika h1  = 2h2, 

maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa 

dengan buah mangga adalah…. 

A. 2 : 2  

B. 22 : 1 

C. 2 : 1 

D. 1 : 22  

E. 1 : 2 

A 

Menjelaskan Disajikan pernyataan 20 C3 1 P Perhatikan pernyataan berikut:  C 
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konsep gerak 

jatuh bebas  

peserta didik dapat 

menjelaskan konsep 

gerak jatuh bebas 

G 1. Percepatan tetap 

2. kecepatan awal selalu nol 

3. geraknya dipercepat beraturan 

4. kecepatan tergantung pada massa 

Benda yang bergerak jatuh bebas  ditunjukkan oleh 

pernyataan nomor…. 

A. 4 

B. 2 dan 4 

C. 1 dan 3  

D. 1, 2, dan 3 

E. 1, 2, 3, dan 4 

Menganalisis 

gerak vertical ke 

atas 

Disajikan gambar, 

peserta didik dapat 

menjelaskan konsep 

gerak vertikal ke atas  

21 C2 1 P

G 

Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar di atas menunjukkan bola dilemparkan 

vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu 

maka percepatan gravitasi bola adalah…. 

A. Berlawanan arah bernilai positif 

B. Berlawanan arah bernilai negatif 

C. Searah bernilai positif 

D. Searah bernilai negatif 

E. Berlawanan arah bernilai nol 

B 

 Peserta didik dapat 

menganalisis tinggi 

maksimu m benda pada 

gerak vertical ke atas  

22 C4 1 P

G 

Sebuah bola di lempar ke atas dengan kecepatan 

tertentu.kemudian bola kembali ke tempat semula 

Jika g = 10 m/s
2
, maka ketinggian maksimum bola 

ketika waktu yang dibutuhkan 2 sekon adalah…. 

A. 20 m 

B. 15 m 

D 

     hmaks 

          vt  
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C. 10 m 

D. 5 m 

E. 0 m 

 Peserta didik dapat 

menghitung kecepatan 

benda ketika bergerak 

vertical ke atas 

23 C3 1 P

G 

Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, di 

tempat yang mempunyai percepatan gravitasi 10 

m/s
2
 dan mencapa tinggi maksimum 80 m. Besar 

kecepatan awal peluru tersebut adalah…. 

A. 80 m/s 

B. 60 m/s 

C. 40 m/s 

D. 20 m/s 

E. 0 m/s 

C 

 Menganalisis 

gerak jatuh 

bebas 

Peserta didik dapat 

menghitung kecepatan 

benda untuk bergerak 

jatuh bebas 

24 C3 1 P

G 

Sebuah batu jatuh dari atas bangunan yang 

tingginya 20  meter di atas tanah. Jika g = 10 m/s
2
, 

maka Kecepatan batu saat sampai di tanah 

adalah…. 

A. 25 m/s 

B. 20 m/s 

C. 15 m/s 

D. 10 m/s 

E.  5 m/s 

B 

 Peserta didik dapat 

menganalisis tinggi  

benda pada gerak jatuh 

bebas. 

25 C4 1 P

G 

Seorang tukang berada di atas gedung dan 

mengangkat batu di atas kepalanya setinggi tukang 

tersebut (h = 150 cm) tanpa disengaja batu terjatuh 

dari atas gedung dengan kecepatan 20 m/s. Jika g = 

10 m/s
2
, maka tinggi gedung tersebut adalah…. 

A. 20.0 

B. 19,5 m 

C. 19,0 m 

D. 18,5m 

E. 18,0 m 

D 
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SOAL 

TES HASIL BELAJAR KOGNITIF 

Nama Sekolah : SMA Negeri 9 Kupang 

Kelas/Semester : X MIA-1/Ganjil 

Mata Pelajaran : Fisika 

Tahun Ajaran : 2018/2019 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

Petunjuk ! 

  Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut 

anda paling tepat! 

1. Yang merupakan defenisi dari perpindahan adalah…. 

A. Perubahan kedudukan suatu benda 

B.  Panjang lintasan suatu benda 

C.  Jumlah jarak yang ditempuh dalam waktu  tempuh total  

D. Besar perpindahan rata-rata 

E. Hasil bagi perubahan kecepatan terhadap selang waktu   

2. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1) Jarak merupakan besaran vector dan perpidahan merupakan besaran 

skalar 

2) Perpindahan merupakan besaran vector dan jarak merupakan besaran 

skalar 

3) Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dan 

perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda 

4) Jarak merupakan perubahan edudukan suatu benda dan perpindahan 

merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. 

Pernyataan di atas yang menyatakan perbedaan antara jarak dan perpindahan 

yang benar ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 1,2 dan 3 

E. 1, 2, 3 dan 4 
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3. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan gambar di atas perpindahan mobil dari titik A ke B adalah…. 

A. 2 m 

B. 3 m 

C. 4 m 

D. 5 m 

E. 6 m 

4. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar  diatas bila : AB = CD = DE = 4 m dan BC = 6 m  maka 

jarak  yang ditempuh benda dari A ke E adalah…. 

A. 10 m 

B. 14 m 

C. 18 m 

D. 24 m 

E. 28 m 

5.    Perhatikan pernyataan berikut ini!  

1) Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda 

2) Jumlah jarak yang ditempuh dalam waktu tempuh total 

3) Perubahan kedudukan suatu benda 

4) Besar perpindahan rata-rata dibagi waktu tempu. 

Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam kelajuan dan kecepatan 

rata-rata adalah…. 

A. 1 dan 2  

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 1, 2, 3 dan 4 
6. Sebuah mobil bergerak dari timur  menuju ke barat sejauh 2 km dengan waktu yang 

dibutuhkan 4 menit dan kemudian berbelok ke utara sejauh 3 km dengan waktu yang 

dibutuhkan 6 menit  maka kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah…. 

A. 8.1 m/s 

B. 8.2 m/s 

C. 8,3 m/s 

           C 

 

4 m                                                                                                                                                                                                   

                           

B        3 m         A 

A 

B C 

D E
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D. 8.4 m/s 

E. 8.5 m/s 

7. Seorang pelari berlari dari posisi A pada x1 = 10 m menuju ke arah kiri 
sampai pada x2 = 4 m ke titik B jika selang waktu yang dibutuhkan orang 

tersebut 2 sekon. Kecepatan pelari tersebut adalah…. 

A. -3 m/s 

B. 3 m/s 

C. -4 m/s  

D. 4 m/s  

E. -5 m/s 

8. Perhatikan gambar! 

 
Berdasarkan gambar di atas maka persamaan matematis percepatan rata-rata 

dapat diirumuskan sebagai…. 

A. 
t

v
a




   

 
C. v

t
a






 E. 
v

t
a






___

 

B. v

t
a






 D. t

v
a






 

 

 

9. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan oleh v 

(t)=(3t
2
+ 2t+ 2) m/s dengan v dalam m/s, dan t dalam sekon. Percepatan 

sepeda motor tersebut pada saat t = 2 s sampai t = 4 s adalah…. 

A. 10 m/s
2
 

B. 20 m/s
2
 

C. 30 m/s
2
 

D. 40 m/s
2
 

E. 50 m/s
2
 

10. Sebuah mobil dari keadaan diam dipercepat selama 6 s sehingga kecepatan 

akhirnya menjadi 20 m/s. Besar percepatan mobil tersebut adalah…. 

A. 0,3 m/s
2
 

B. 1,2 m/s
2
 

C. 2,5 m/s
2
 

D. 3,3 m/s
2
 

E. 4,0 m/s
2
 

11. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap disebut…. 

A. Kecepatan 

B. Kelajuan 

C. Percepatan 

D. GLB 
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E. GLBB 

12. Perhatikan gambar! 

Mobil A bergerak dengan kelajuan tetap 36 km/jam. Setelah 20 sekon, mobil 

A disusul oleh mobil B yang bergerak dengan kelajuan tetap 72 km/jam. 

Jarak mobil A dan B untuk berdampingan adalah…. 

A. 500 m 

B. 400 m 

C. 300 m 

D. 200 m 

E. 100 m 

13. Perhatikan gambar! 

 
Sebuah partikel bergerak seperti grafik di atas yang ditempuh partikel dalam 

selang waktu 5 sekon, maka jarak keseluruhannya adalah…. 

A. 150 m 

B. 130 m 

C. 110 m 

D. 90 m 

E. 70 m 

14. Gerak benda pada lintasan lurus dengan perceptan konstan disebut…. 

A. Kecepatan 

B. Kelajuan 

C. Perceatan 

D. GLB 

E. GLBB 

15. Pada awalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 40 m/s tiba-

tiba mobil di rem sehingga mengalami perlambatan sebesar 20 m/s
2
. Jarak 

yang ditempuh mobil sampai berhenti adalah…. 

A. 10 m 

B. 20 m 

C. 30 m 

D. 40 m 

E. 50 m 

16. Pada perlombaan sebuah sepeda bergerak dengan percepatan 2 m/s
2
 sepeda 

tersebut memilki kecepatan awa 6 m/s. Kecepatan akhir sepeda setelah 

menemouh jarak 16 m adalah…. 

A. 50 m/s 

B. 40 m/s  

C. 30 m/s 

D. 20 m/s 
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E. 10 m/s 

17. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas maka jarak yang ditempuh benda selama 10 

sekon adalah…. 

A. 120 m 

B. 100 m 

C. 80 m 

D. 60 m 

E. 40 m 

18. Perhatikan gambar! 

 
Berdasarkan gambar di atas maka untuk merumuskan persamaan matematis 

jarak pada GLBB adalah…. 

A. 
attvs

2

1
0 

 

B. 

2

0
2

1
attvs 

 

C. attvs
2

1
0   

D. 
2

0
2

1
attvs   

E. 
2

0
2

1
atvs   

19. Buah kelapa dan buah mangga jatuh secara bersamaan dari ketinggian h1 dan 

h2. Jika h1 : h2 = 2 : 1, maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa 

dengan buh mangga adalah…. 

A. 2 : 2  

B. 22 : 1 
C. 2 : 1 

D. 1 : 22  

E. 1 : 2 

 v (m/s) 

    20             

           I 

                                                                                                    

t (sekon) 

              2                              10 

     II 
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20. Benda yang bergerk jatuh bebs memiliki:  

1) Percepatan tetap 

2) kecepatan awal selalu nol 

3) geraknya dipercepat beraturan 

4) kecepatan tergantung pada massa 

Pernyataan yang benar adalah…. 

A. 4 

B. 2 dan 4 

C. 1 dan 3  

D. 1, 2, dan 3 

E. 1, 2, 3, dan 4 

21. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas jika bola dilemparkan vertical ke atas dengan 

kecepatan awal tertentu maka…. 

A. Berlawanaan arah bernilai positif 

B. Berlawanaan arah bernilai negative 

C. Searah bernilai positif 

D. Searah bernilai negatif 

E. Berlawanaan arah bernilai nol 

22. Sebuah bola di lempar ke atas dengan kecepatan tertentu.kemudian bola 

kembali ke tempat semula Jika g = 10 m/s
2
, maka ketinggian maksimum 

bola ketika waktu yang dibutuhkan 2 sekon adalah…. 

A. 20 m 

B. 15 m 

C. 10 m 

D. 5 m 

E. 0 m 

23. Sebuah peluru ditembakkan vertical ke atas, di tempat yang mempunyai 

percepatan gravitasi 10 m/s
2
 dan mencapa tinggi maksimum 80 m. Besar 

kecepatan awal peluru tersebut adalah…. 

A. 80 m/s 

B. 60 m/s 

C. 40 m/s 

D. 20 m/s 

E. 0 m/s 

 

24. Sebuah batu jatuh dari atas bangunan yang tingginya 20  meter di atas tanah. 

Jika g = 10 m/s
2
, maka Kecepatan batu saat sampai di tanah adalah…. 

A. 25 m/s 

B. 20 m/s 

     hmaks 

          vt  
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C. 15 m/s 

D. 10 m/s 

E. 5 m/s 

25. Seorang tukang berada di atas gedung dan mengangkat batu di atas kepalanya 

setinggi tukang tersebut (h = 150 cm) tanpa disengaja batu terjatuh dari atas 

gedung dengan kecepatan 20 m/s. Jika g = 10 m/s
2
, maka tinggi gedung 

tersebut adalah…. 

A. 20.0 m 

B. 19,5 m 

C. 19,0 m 

D. 18,5m 

E. 18,0 m 
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KISI-KISI TES HASIL BELAJAR (THB)  

AFEKTIF 

No Aspek yang diamati  Klasifikasi Soal  Skor  

1. Kerja sama dalam kelompok A3  

2. Disiplin dalam bekerja A5  

3. Mengemukaan idea atau pendapat  A3  

4. Aktif bekerja sama dalam diskusi A2  

5. Memiliki sikap ingin tahu A2  

6 Jujur dalam bekerja A5  

7 Tanggung jawab dalam menggunakan alat 

dan bahan 

A5  

Jumlah  skor total   

 

 

Keterangan: 

A1 : Penerimaan   A4 :  Organisasi  

A2 : Merespon   A5 :  Pola hidup 

A3 : Menghargai 
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Lembar Penilaian Tes Hasil Belajar (THB) Afektif  

Pendekatan Inkuiri Terbimbing (RPP 01, RPP O2, RPP 03) 

 

 

Aspek Penilaian  

A : Kerja sama dalam kelompok 

B : Dispilin dalam bekerja 

C : Mengemukaakan ideal atau pendapat 

D : Aktif bekerja sama dalam diskusi 

E : Memilih sikap ingin tahu 

F : Jujur dalam bekerja 

G : Tanggung jawab dalam menggunakan alat dan bahan 

 

Petunjuk! 

Berikut ini diberikan suatu daftar aspek yang akan diamati terhadap aktifitas peserta 

didik selama kegiatan pembelajaran (melakukan eksperimen). Aspek penilaian ini 

diisis sesuai dengan rumbrik penilaianyang ada. 

 

No   

Nama peserta didik 

Aspek Penilaian 

A B C D E F G 

KELOMPOK… 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         

           KELOMPOK…  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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6.         

7         

KELOMPOK… 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         

KELOMPOK… 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         

KELOMPOK… 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         

KELOMPOK… 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7         
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Rubrik  

0 Jika seluruh aspek yang diamati tidak sesuai dengan yang sebenarnya   

1 Jika seluruh aspek yang diamati dengan yang sebenarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupang, . . . . . . . . . . . . . .2018 

Pengamat I / II 

 

 

(……………………….…………..) 
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KISI-KISI TES HASIL BELAJAR (THB) PSIKOMOTOR  

Pedekatan Inkuiri Terbimbing (RPP 01, 02, 03) 

 

No  Aspek yang Dinilai  Klasifikasi 

soal 

Skor 

1 Ketepatan dalam memilih alat dan bahan percobaan P3 1 

2 Merangkai alat dan bahan secara benar P4 1 

3 Mengukur dan membaca hasil ukur dengan benar P5 1 

   3 

 

Keterrangan: 

P1 : Meniru  

P2 : Menggunakan 

P3 : Ketetapan 

P4 : Merangkai 

P5 : Naturalisasi 
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LEMBAR PENILAIAN  HASIL BELAJAR (HB) PSIKOMOTOR  

PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING (RPP 01)  

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 9 Kupang 

  Mata Pelajaran : FISIKA 

  Materi Pokok   : Gerak Lurus 

  Kelas/Semester : X/Ganjil 

  Tahun Ajaran  : 2018/2019 

 

Petunjuk: 

Berikut ini suatu daftar aspek penilaian hasil belajar Psikomotor peserta didik dalam 

melaksanakan percobaan. Penilaian dengan cara memberikan skor pada kolom aspek 

penilaian sesuai dengan rubrik. 

No Aspek yang Diamati Skor 

A Mengukur waktu menggunakan stopwatch dengan terampil. 1 

B Membaca skala yang tertera pada alat ukur (stopwatch) dengan 

benar. 

1 

C Mengukur dan membaca skala pada alat ukur (meter) dengan 

tepat.    

1 

Jumlah Skor 3 
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No 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek yang 

diamati 

Jumlah 

skor 

A B C 

KELOMPOK… 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

KELOMPOK… 

      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

KELOMPOK… 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

KELOMPOK… 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

                KELOMPOK…. 

1      

2      

3      

4      
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5      

6      

7      

8      

 

Rubrik  

0 Jika seluruh aspek yang diamati tidak sesuai dengan yang sebenarnya 

1 Jika seluruh aspek yang diamati sesuai dengan yang sebenarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupang, ………………..……2018 

Pengamat I / II 

 

 

(……………………………..) 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR (HB) PSIKOMOTOR  

PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING (RPP 02)  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 9 Kupang 

  Mata Pelajaran : FISIKA 

  Materi Pokok   : Gerak Lurus 

  Kelas/Semester : X/Ganjil 

  Tahun Ajaran  : 2018/2019 

 

Petunjuk: 

Berikut ini suatu daftar aspek penilaian hasil belajar Psikomotor peserta didik dalam 

melaksanakan percobaan. Penilaian dengan cara memberikan skor pada kolom aspek 

penilaian sesuai dengan rubrik. 

No Aspek yang Diamati Skor 

A Memilih alat dan bahan yang digunakan dengan benar (pewer 

suplay, penggaris, ticker timer, pita). 

1 

B Merangkai alat yang akan digunakan dengan terampil 1 

C Menggunakan  dengan benar 1 

D Menggunakan dan membaca skala pada alat ukur (mistar) 

dengan benar 

1 

Jumlah Skor 4 

Rubrik  

0 Jika seluruh aspek yang diamati tidak sesuai dengan yang sebenarnya 

1 Jika seluruh aspek yang diamati sesuai dengan yang sebenarnya 

 

No  

Nama Peserta Didik 

Aspek yang diamati Jumlah skor 

A B C D 

KELOMPOK…  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

KELOMPOK… 

       

2.       
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3.       

4.       

5.       

6.       

KELOMPOK… 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

KELOMPOK… 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

KELOMPOK  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 Kupang, ……………2018 

Pengamat I / II 

 

 

(……………………………..) 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR (THB) PSIKOMOTOR  

PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBI( RPP 03)  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 9 Kupang 

  Mata Pelajaran : FISIKA 

  Materi Pokok   : Gerak Lurus 

  Kelas/Semester : X/Ganjil 

  Tahun Ajaran  : 2018/2019 

 

 

Petunjuk: 

Berikut ini suatu daftar aspek penilaian hasil belajar Psikomotor peserta didik dalam 

melaksanakan percobaan. Penilaian dengan cara memberikan skor pada kolom aspek 

penilaian sesuai dengan rubrik. 

No Aspek yang Diamati Skor 

A Menjatuhkan bola dan selember kertas secara bersamaan dengan 

tepat 

1 

B Menggunakan dan membaca skala pada alat ukur (meter) dengan 

tepat. 

1 

C Menggunakan dan membaca skala pada stopwatch dengan benar 

dan tepat.  

1 

Jumlah Skor 3 
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No 

 

Nama Peserta Didik 

 Aspek yang diamati Jumlah skor 

A B C 

KELOMPOK… 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

KELOMPOK… 

      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

KELOMPOK… 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7      

KELOMPOK… 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6      

7      

 Kupang, ……….…………2018 

Pengamat I / II 

 

(……………………………..) 
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LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING 

(RPP 01, RPP 02, RPP 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Berikut ini akan diberikan kepada Bapak/Ibu daftar aspek pengelolaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik di kelas. Penilaian dengan cara memberikan tanda cek (√) pada 

kolom yang tersedia sesuai. 

 

A. Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran  

No  Aspek yang diamati  Ketersediaan Nilai 

Ya  Tidak   1  2 3 4 

1.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 a. Pendidik menyusun RPP dengan 

menuliskan identitas (satuan 

pendidikan, mata 

pelajaran,kelas/semester, materi 

pokok dan alokasi waktu 

      

 b. Pendidik menuliskan kompetensi 

dasar 

      

 c. Pendidik merumuskan tujuan 

pembelajaran (kognitif, afektif, 

psikomotor) yang disesuaian dengan 

kompetensi dasar 

      

 d. Pendidik mengembangkan indikator 

pencapaian ( kognitif, afektif, 

psikomotor) 

      

Satuan penelitian : SMA Negeri 9 Kupang 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/Semester  : X MIA 1/ I 

Materi Pokok  : Gerak Lurus 

Pertemuan Ke  : 

Hari/Tanggal  : 

Waktu    : 

Peneiliti   : Hidayanti Lulu 
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 e. Pendidik menuliskan gambaran  

materi pembelajaran 

      

 f. Pendidik menuliskan pendekatan dan 

metode pembelajaran, media, alat 

dan bahan, dan sumber belajar 

      

 g. Pendidik merumuskan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan sintaks 

pembelajaran melalui pendekatan 

inkuiri terbimbing 

      

 h. Pendidik melampirkan penilaian 

beserta rubriknya  

      

2.  Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD)  

 a. Pendidik menuliskan judul bahan 

ajar  

      

 b. Pendidik menyusun materi bahan 

ajar 

      

 c. Pendidik merumuskan isi bahan ajar 

sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran 

      

3.  Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)       

 a. Pendidik menuliskan kompetensi 

dasar 

      

 b. Pendidik merumuskan indikator 

pencapaian  

      

 c. Pendidik merumuskan tujuan 

percobaan  

      

 d. Pendidik menentukan alat dan bahan 

disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran 

      

 e. Pendidik membuat langkah kegiatan       

 f. Pendidik membuat pertanyaan untuk 

diskusi  

      

 g. Pendidik membuat kesimpulan        
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B. Pelaksanaan Pembelajaran 

No  Aspek yang diamati  

Ketersediaan  

Nilai 

Ya  Tidak  4 3 2 1 

1.  Kegiatan pendahuluan        

 a. Pendidik memberikan salam dan 

menyapa peserta didik 

      

 b. Pendidik dan peserta didik berdoa 

sebelum memulai pembelajaran 

      

 c. Pendidik memotivasi peserta didik       

 d. Pendidik memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengemukakan pendapatnya secara 

bebas 

      

 e. Pendidik menyampaiakn 

indikator/tujuan pembelajaran 

      

2.  Kegiatan inti        

 Tahap 1: Merumuskan masalah  dan tujuan  

 a. Pendidik menyampaian secara garis 

besar materi  

      

 b. Pendidik membagi peserta didik 

dalam kelompok sekaligus 

membagi lembar kerja peserta didik 

      

 c. Guru mengarahkan peserta didik 

untuk merumuskan masalah  dan 

membimbing peserta didik untuk 

merumuskan tujuan berdasarkan 

masalah yang ada. 

      

 Tahap 2: merumuskan hipotesis  

 a. Pendidik membimbing peserta didik 

untuk membuat hipotesis atau jawaban 

sementara. 
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 Tahap 3: Merancang percobaan        

 a. Guru mengarahkan  peserta didik 

menyiapkan alat dan bahan yang 

sebelumnya sudah disiapkan oleh 

guru untuk merancang percobaan 

sesuai dengan LKPD. 

      

 Tahap  4 :Melakukan percobaan  

 a.    Pendidik mengarahkan peserta didik 

untuk melakukan percobaan dalam 

masing-masing kelompok sesuai 

dengan LKPD 

      

 b.    Guru membimbing dan membantu 

jika ada kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

       

 Tahap 5 : Mengumpulkan dan menganlisis data  

 a.   Guru membimbing Peserta didik 

mencatat data hasil percobaan. 

      

 b.   Guru membimbing dan membantu 

peserta didik dalam menganalisis 

data hasil percobaan 

      

 c.  Guru membimbing peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan pada 

LKPD. 

       

 Tahap 6 : Merumuskan kesimpulan 

 a. Peserta didik dari masing-masing 

kelompok untuk melaporkan hasil 

percobaan didepan secara sistematis 

dan jelas dan kelompok lain diminta 

untuk mendegarkannya, kemudian 

menanggapinya. 

      

 b. Peserta didik dibantu oleh pendidik       
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menarik kesimpulan dari kegiatan yang 

dilakukan 

 Kegiatan penutup  

 a. Pendidik memberi penghargaan/pujian 

kepada kelompok yang berkinerja baik 

      

 b. Guru dan peserta didik melakukan 

refleksi di akhir pembelajaran  

      

 c. Pendidik menyampaikan informasi 

materi pada pertemuan berikut 

      

 d. Peserta didik dan pendidik mengakhiri 

pelajaran dengan doa 

      

 Pengelolaan waktu  

 a. Pendidik memulai dan mengakhiri 

pembelajaran sesuai waktu yang 

ditetapkan 

      

 Suasana kelas  

 a. Pendidik antusias dalam pembelajaran       

 b. Peserta didik antusias dalam 

pembelajaran 

      

 

C. Perencanaan Evaluasi Pembelajaran 

No  Aspek yang diamati  Ketersediaan  

  Ya Tidak 4 3 2 1 

1  Pendidik menulis/membuat kisi-kisi tes hasil 

belajar kognitif lengkap dengan kunci 

jawabannya 

      

2  Pendidik menulis/membuat tes hasil hasil 

belajar kognitif 

      

3 Pendidik menulis/membuat kisi-kisi tes hasil 

belajar afektif dan psikomotor  

      

4 Pendidik menulis/membuat penilaian tes 

hasil belajar afektif dan psikomotor 

      

 



Lampiran 15 

190 
 

 

Keterangan: 

1. Tidak baik: jika aspek yang diamati semuanya tidak sesuai dengan yang 

 diharapkan  

2. Kurang baik: jika aspek yang diamati tidak sebagian besar tidak sesuai 

 dengan yang  diharapkan tetapi masih dapat diterima 

3. Cukup baik : jika aspek yng diamati sebagian besar sesuai dengan yang 

 diharpkan 

4. Baik: jika aspek yang diamati semuanya sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupang, ……........................2018 

Pengmat I/II 

 

 

( …………………………… ) 
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LEMBAR PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN  

PEMBELAJARAN INKUIRI TEBIMBING 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 9 Kupang 

Mata Pelajaran  : FISIKA  

Materi Pokok  : Gerak Lurus 

Kelas/Semester : X MIA 1/I 

Pertemuan ke  :  

Waktu   :  

Peneliti     : Hidayanti  Lulu 

Petunjuk  

Berikut ini diberikan kepada Bapak/Ibu Guru suatu daftar aspek perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dikelas. Penilaian dengan cara memberikan 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai kondisi rill yang Bapak/Ibu amati. 

No Aspek yang dinilai  Ketersediaan Penilaian 

1. Bahan Ajar  Peserta Didik Ya Tidak  1 2 3 4 

 a Pendidik dalam menyusun bahan ajar, menulis 

judul bahan ajar, disesuaikan dengan judul KD 

dan materi pokok yang diajarkan  

      

b Pendidik dalam menyusun bahan ajar dengan 

memperhatikan kesesuaian antara materi 

pembelajaran dan indikator pembelajaran  

      

c Isi bahan ajar yang dibuat pendidik 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

peserta didik  

      

3. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)       

 a Pendidik menyusun RPP dengan menulis 

identitas (satuan pendidikan, mata pelajaran, 

kelasa, semester, materi pokok, dan alokasi 

waktu)  

      

b Pendidik dalam menyususn RPP, menulis 

indikator/tujuan pembelajaran 

      

c Pendidik dalam RPP, memilih pendekatan dan 

model yang sesuai 

      

d Pendidik dalam menyusun RPP, menentukan 

langkah-langkah pembelajaransesuai dengan 

pendekatan inkuiri terbimbing 

      

4. Lembar kerja peserta didik (LPKD)       
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 a Pendidik dalam menysun LPKD, menulis materi 

pokok/materi ajar, indicator dan tujuan 

pembelajaran  

      

b Pendidik dalam menyusun LPKD, menentukan 

alat dan bahan praktikum yang sesuai dengan 

materi yang dibelajarkan 

      

c Pendidik dalam menyusun LPKD, menulis 

prosedur kerja/kegiatan yang mudah dimengerti 

      

d Isi LPKD yang dibuat pendidik sesuai dengan 

indikator dan tujuan pembelajaran  

      

 

Keterangan:  

1 : Tidak baik, jika aspek diamati semuanya tidak sesuai dengan yang diharapkan  

2 : Kurang baik, jika aspek yang diamati sebagian besar tidak sesuai dengan yang 

diharapkan tetapi masih dapat diterima 

3 :Cukup baik, jika aspek yang diamati sebagian besar sesuai dengan yang diharapkan  

4 : Baik, jika aspek yang dinilai semuanya sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

Kupang,                   2018 

        Pengamat I/II 

 

 

 

(                                   )  
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LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN  

PEMBELAJARAN  

 

 

No Aspek yang Diamati Keterlaksanaan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Kegiatan Pendahuluan 

a. Memotivasi peserta didik 

b. Menyampaikan topik pembelajaran 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

      

2 Kegiatan inti  

a. Membimbing peserta didik merumuskan 

masalah 

b. Membimbing pesrta didik merumuskan 

hipotesis 

c. Guru membagi peserta didik dalam bentuk 

kelompok 

d. Guru mengenalkan alat dan bahan eksperimen  

e. Membimbing peserta didik melakukan 

eksperimen 

f. Kelompok mempersentasikan hasil  didepan 

kelas dan guru sebagai koordinator 

g. Mengevaluasi kinerja kelompok 

h. Membimbing peserta didik membuat 

kesimpulan hasil pembelajaran  

      

3 Kegiatan penutup  

a. Memberikan penghargaan kepada 

kelompok  

b. Memberikan tugas rumah  

      

4 Pengelolaan Waktu        

5 Suasana Kelas  

a. Guru antusias dalam kegiatan pembelajara 

b. Peserta didik antusias dalam kegiatan  

      

 

 

 

 

 

 

 

Kupang, . . . . . . . . . . . . . .2018 

Pengamat I / II 

 

 

(……………………….…………..) 
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LEMBAR PENILAIAN EVALUASI PEMBELAJARAN  

PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING  

(RPP 01, RPP 02, dan RPP 03) 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 9 Kupang  

Mata Pelajaran : FISIKA  

Kelas/Semester  : X MIA-1/I 

Materi Pokok  : Gerak Lurus 

Pertemuan ke  : 

Hari/Tanggal  : 

Waktu   : 

Peneliti   : Hidayanti  Lulu 

 

Petunjuk  

Berikut ini diberikan kepada Bapak/Ibu Guru sutu daftar evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dikelas. Penilaian dengan cara memberikan cek (√) pada kolom 

yang tersedia sesuai kodisi rill yang Bapak/Ibu amati. 

No Aspek yang Dinilai Keterlaksanaan Penilaian 

Ada  Tidak ada 1 2 3 4 

1 Penilaian menyusun kisi-kisi tes hasil 

belajar (kognitif, afektif, psikomotor) 

      

2 Pendidik membuat tes hasil belajar 

kognitif lengkap dengan kunci jawabannya  

      

4 Pendidik menetapkan klasifikasi butir soal 

(kognitif, afektif, psikomotor) 

      

5 Pendidik membuat lembar penilaian afektif 

dan psikomotor 
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Keterangan  

1 = Kurang Baik (jika seruruh aspek yang diamati tidak sesuai dengan yang                    

sebenarnya) 

2 = Cukup (Jika sebagian besara yang diamati tidak sesuai dengan yang sebenarnya) 

3 = Baik (Jika seluruh aspek yang diamati sebagian besar sesuai dengan yang 

sebenarnya) 

4 = Sangat Baik (Jika seruruh aspek yang diamati sesuai dengan yang sebenarnya)    

 

 

  

Kupang,                    2018 

         Pengamat I/II 

 

 

*) Coret yang tidak perlu                                                    (                                       ) 
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LEMBAR ISIAN RESPON PESERTA DIDIK 

 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri 

terbimbing, anda diminta untuk mengisi angket berikut sesuai dengan apa yang 

telah anda rasakan. Jawaban yang anda berikan tidk berpengaruh terhadap nilai 

prestasi anda, karena itu dimohon kejujurannya dalam mengisi angket berikut 

ini. 

Petunjuk: 

 Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu. 

No Pertanyaan/Pernyataan Hasil 

STS TS S SS 

1.  Pendekatan inkuiri terbimbing dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran 

    

2. Pendekatan inkuiri terbimbing sangat cocok 

diterapkan pada materi pokok gerak lurus 

    

3. Penerapan pendekatan inkuiri terbimbing berguna 

bagi saya dalam mempelajari materi pokok gerak 

lurus 

    

4. Pembelajaran fisika dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing menarik bagi saya 

    

5. Saya termotivasi untuk mempelajari materi fisika 

dengan menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing 

    

6. Ada kesulitan dalam memahami materi gerak lurus 

jika menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing 

    

7. Pembelajaran berbasis pendekatan inkuiri 

terbimbing lebih menarik jika dibandingkan 

pembelajaran dengan metode ceramah 

    

8. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing membuat saya menjadi lebih aktif 

melalui eksperimen/diskusi kelompok dalam 

menyelesaikan LKPD/tugas pada materi pokok 

gerak lurus 

    

9. Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri terbimbing 

dapat membantu mengembangkan pengetahuan saya 

    

10 Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing membuat setiap anggota 

kelompok bisa saling mendengarkan pendapat satu 

sama lain 

    

Nama Peserta Didik :  

Hari/tanggal            : 
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11. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing membuat setiap anggota 

kelompok bisa saling berpartisipasi 

    

12. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing membuat guru dan peserta didik 

lebih interaktif 

    

13. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing membuat saya menjadi lebih aktif 

bertanya pada materi pokok gerak lurus 

    

14 Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing membuat saya lebih mudah 

memahami materi pokok gerak lurus 

    

15. Pendekatan inkuiri terbimbing adalah pendekatan 

pembelajaran yang efektif dan inovatif serta 

menyenangkan 

    

TOTAL SKOR     

 

Keterangan: 

STS = Jika sangat tidak setuju dengan pernyataan/pertanyaan 

TS   = Jika tidak setuju sesuai dengan pernyataan/pertanyaan 

S     = Jika setuju dengan pernyataan/pertanyaan 

SS   = Sangat setuju dengan pernyataan/pertanyaan 

Kupang,…………………2018 

 

 

 

(                                              ) 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 
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