
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 
 

  Sekolah                         : SMP N 2 Pegandon 

  Kelas / Semester           : VIII ( Delapan ) / Genap 

  Mata Pelajaran              : Ilmu Pengetahuan Alam 

 

Standart kompetensi  : 

5. Memahami peranan usaha,gaya dan energi dalam kehidupan sehari-   

    hari. 

Kompetensi Dasar     : 

5.2. Menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa      

       dalam kehidupan sehari- hari. 

 

Indikator                 : 

1. Menunjukkan gejala hukum I Newton 

2. Menunjukkan gejala hukum  II Newton 

3. Menunjukkan gejala hukum  III  Newton 

      Alokasi waktu          : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan ) 

 

A.Tujuan pembelajaran : 

     Peserta didik dapat    : 

1. Mendefinisikan Hukum I Newton 

2. Mendefinisikan  Hukum II Newton 

3. Menghitung soal dengan persamaan   F = m x a. 

4. Mendefinisikan  hukum III Newton 

 

B. Materi pembelajaran :     Hukum Newton  

 

C. Metode pembelajaran 

        1. Model                  :  

                                        -Direct Insstruktion ( D I ) 

                                        -Cooperative Learning  

       2. Metode                 : 

                                        -Diskusi kelompok 

                                        -Eksperimen 

D. Langkah- langkah kegiatan 

     1.Pertemuan pertama 

        a.Kegiatan pendahuluan  

- Motivasi dan apersepsi 

Siapa yang pernah dibonceng naik sepeda motor ngebut lalu di rem mendadak ? apa yang 

terjadi ? 

- Pra eksperimen : hati-hati dalam melakukan percobaan. 

        b. Kegiatan inti 

 Eksplorasi : 

o Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

o Guru membuat tantangan pada peserta didik untuk mengambil koin diatas kertas 

yang diletakkan dipermukaan meja yang diberi kaca tanpa menyentuh koin. 

o Guru menunjuk seorang siswa untuk membacakan rangkuman peristiwa hukum I 

Newton 

o Guru menunjuk peserta didik yang lain untuk membacakan peristiwa hukum II 

newton.  

o Peserta didik memperhatikan dengan seksama setiap peristiwa diatas. 

Elaborasi: 

o Setiap kelompok berdiskusi dan menyimpulkan tentang hukum I Newton dan hukum 

II Newton.  

o Guru memberikan soal latihan tentang hukum II Newton dan dikerjakan siswa secara 

berkelompok. 

o Salah satu kelompok melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. 

o Kelompok lain menanggapi dalam bentuk pertanyaan. 

 



o Sepintas guru memberi informasi tentang penyempurnaan hukum  I dan II    Newton 

menjadi hukum III Newton, jika benda melakukan aksi kepada benda lain,maka 

benda itu memberi reaksi 

o Setiap kelompok berdiskusi dan menyimpulkan persamaan 

F aksi =  - F Reaksi 

o Guru bersama peserta didik melakukan diskusi kelas 

Konfirmasi:  

 Guru bersama peserta didik membuat rangkuman hasil belajar 

 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan diskusi dan kinerja 

terbaik. 

  

       c. Kegiatan penutup 

o Guru melakukan tes lesan untuk mengetahui daya serap 

o Guru memberikan tugas rumah berupa pertanyaan, sebutkan 5 gejala alam yang 

berkaitan dengan hukukm I Newton 

    

 2. Pertemuan ke dua 

     a.Kegiatan pendahuluan 

 -Motifasi dan apersepsi 

    -Secara klasikal guru bertanya kepada siswa  : “Apa yang dimaksud dengan gaya ?” 

b.Kegiatan inti 

 -Melalui diskusi kelas guru memberi informasi tentang kesimpulan hukum I Newton dan 

hukum II Newton. 

 -Melalui diskusi kelompok peserta didik diberi tugas menulis rumus hukum I I     

 Newton  serta yang mempengaruinya. 

 -Guru memberi contoh soal latihan tentang  F = m x  A. 

 

c. Kegiatan penutup 

-Guru bersama peserta didik untuk membuat rangkuman 

-Guru memberi soal latihan tentang   F = m x A 

-Guru memberi tugas rumah berupa pertanyaan, sebutkan 5 contoh gejala   

 hukum III Newton dalam kehidupan sehari- hari. 

  

E.  Sumber belajar  

a. Buku Paket Fisika VIII PT Intan Pariwara 

b.  Buku Paket BSE IPA Kelas 2 Depdiknas 

c. LKS 

 

F.  Penilaian hasil belajar 

 a.Tehnik penilaian 

    Tes tulis              

 b.Bentuk insrumen : tes uraian 

 c. instrument  

 Tes uraian 

 -Bagaimanakah hukum  bunyi Newton ?  

 

Rangkuman peristiwa hukum I newton 

-Ketika naik dan duduk di bangku mobil, badan kita tidak mengalami sesuatu.          

-Ketika mobil dijalankan tiba- tiba, badan terasa terdorong kebelakang. 

-Selama mobel berjalan dengan kecepatan tetap, badan kita tidak  merasakan apa- apa 

-Ketika tiba- tiba mobil di rem, badan kita terasa terdorong ke depan. 



Rangkuman peristiwa hukum II newton 

- Mula- mula mobil dikendarai dengan kecepatan tetap ketika pedal  gas diinjak, kecepatan 

mobil bertambah kencang, karena adanya   pertambahan percepatan. 

- Artinya gaya sebanding dengan massa benda, dan percepatan. 

 

 

 

 
        Pegandon,     3 Januari 2011 

 

  Mengetahui  

  Kepala SMP N 2 Pegandon    Guru Mata Pelajaran 
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