
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 Sekolah: ..........................

Kelas/Semester: ....................

Mata Pelajaran: FISIKA

Alokasi Waktu: 2 x 40 menit

Tujuan Pembelajaran

menyimpulkan hubungan gaya, pertambahan panjang, dan konstanta pegas
dengan benar.
membandingkan rangkaian pegas seri dan paralel dengan benar.
menemukan rangkaian pegas yang memiliki konstanta tertentu.

Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu :

Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan perasaan peserta didik, memberikan penguatan untuk emosi
positif.
Mengingatkan kesepakatan kelas dan menyiapkan peserta didik untuk belajar.
Mengecek kehadiran peserta didik.

Kegiatan Inti

Stimulation

Guru memperlihatkan
gambar/video salah satu contoh
penggunaan pegas dalam
kehidupan sehari-hari, kemudian
meminta peserta didik untuk
mengamati.

Guru meminta peserta didik untuk
duduk dengan kelompok yang telah
ditentukan sebelumnya.

Problem
Statement

Peserta didik mengidentifikasi masalah
yang berkaitan dengan pegas, misalnya:

Bagaimana hubungan antara gaya
dengan pertambahan panjang
pegas?

Bagaimana hubungan antara
konstanta pegas dengan
pertambahan panjang pegas jika
pegas disusun seri atau paralel?Guru memberikan penjelasan

singkat mengenai elastisitas pegas.



Data
Collection

Peserta didik melakukan
praktikum sesuai dengan petunjuk
yang ada pada LKPD. 
Peserta didik mengumpulkan
data dengan membaca buku
atau menonton video
pembelajaran.

Data
Processing

Peserta didik menganalisis data
hasil parktikum berdasarkan materi
pada bahan ajar dan penjelasan
guru.

Verification

Peserta didik mempresentasikan
hasil praktikum dan diskusi
kelompok.
Guru memberikan tanggapan
dan penguatan terhadap hasil
kerja peserta didik.

Generalization

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
tentang materi "Elastisitas
Pegas"

Kegiatan Penutup

Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar
Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya.

Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam.

Memberikan link game untuk dimainkan di waktu senggang.

Pengetahuan: Tes lisan (observasi terhadap diskusi dan tanya jawab) dan
laporan hasil praktikum

Sikap : observasi selama proses pembelajaran (kedisiplinan, tanggung jawab,
kerja sama, ketelitian, dan toleransi)

Keterampilan: observasi selama praktikum 

Penilaian

Pallangga,      2022

Mengetahui
Kepala ....

XXX
NIP 1234        

Guru Mata Pelajaran

Hasdinar, S.Pd.

Peserta didik menjawab
pertanyaan yang ada pada LKPD.


