
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 
                          Sekolah                         : SMP N 2 Pegandon 

  Kelas / Semester           : VIII ( Delapan ) / Genap 

   Mata Pelajaran              : Ilmu Pengetahuan Alam 

 

Standar Kompetensi   : 

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

 

Kompetensi dasar        : 

5.3.Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip   USAHA 

DAN ENERGI serta penerapannya dalam kehidupan sehari- hari. 

 

Indikator                        

1. Menunjukkan bentuk – bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari- hari. 

2. Menerapkan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari- hari. 

3. Merancang percobaan sederhana tentang beberapa peristiwa perubahan bentuk energi. 

4. Membedakan konsep energi kinetic dan energi potensial. 

5. Menjelaskan adanya  energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda yang bergrrak. 

6. Menunjukkan hubungan usaha, gaya dan perpindahan. 

7. Menjelaskan hubungan antara energi dan usaha. 

8. Menunjukkan hubungan antara daya, kecepatan dan usaha. 

 

Alokasi waktu                 : 6 jam pelajaran ( 3 x pertemuan ). 

 

A. Tujuan pembelajaran   : 

     Peserta didik dapat       : 

1. Menjelaskan pengertian energi dan satuan internasional untuk energi. 

2. Menyebutkan contoh- contoh energi. 

3. Menyebutkan  perubahan bentuk- bentuk energi pada alat – alat disekitarnya. 

4. Menjelaskan pengertian energi poitensial. 

5. Menyebutkan factor- factor yang mempengarihi energi potensial. 

6. Merumuskan cara menghitung energi potensial. 

7. Menjelaskan pengertian energi kinetic. 

8. Menghitung energi kinetic suatu benda. 

9. Menjelaskan pengertian energi mekanik. 

10. Menghitung energi mekanik suatu benda 

11. Menyebutkan bunyi hukum kekekalan energi. 

12. Menunujukkan hubungan usaha, gaya, dan perpindahan 

13. Menjelaskan hubungan antara energi dan usaha 

 

B. Materi Pembelajaran 

     Usaha dan Energi 

 

C. Metode Pembelajaran  

1. Model    :   - Direct instruction 

                       - Kooperatif Learning 

2. Metode   :   - Diskusi kelompok 

                       -  Experimen 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Pendahuluan 

* Motivasidan apresepsi 

   Mengapa manusia perlu makan? 

* Prasyarat pengetahuan  

   Apakah yang dimaksud dengan energi? 

 



 

b. Kegiatan Inti 

    Eksplorasi: 

o Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok 

o Secara kelompok siswa melakukan diskusi tentang energi 

o Secara kelompok siswa melakukan percobaan sederhana mengenai    perubahan bentuk 

energi 

o Secara kelompok siswa melakukan diskusi tentang contoh-contoh  perubahan bentuk 

energi pada alat-alat di sekitarnya  dengan kelompok kecilnya. 

Elaborasi: 

o Guru meminta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas dengan cara diundi. 

o Kelompok lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau pendapat. 

Konfirmasi : 

o Guru menanggapi siswa dan memberi imformasi yang benar. 

o Guru memberikan penghargaan untuk kelompok dengan kinerja terbaik. 

 

c. Kegiatan Penutup 

o Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. 

 

      2. Pertemuan kedua 

a. Kegiatan Pendahuluan 

* Motivasi dan apresepsi 

   Energi apakah yang dimiliki oleh mangga yang jatuh dari pohonya? 

* Prasyarat pengetahuan 

   Apakah yang dimaksud dengan energi? 

a. Kegiatan Inti 

Eksplorasi : 

o Guru membantu siswa dakam membentuk kelompok 

o Secara kelompok siswa melakukan diskusi tentang energi potensial dan energi kinetic 

o Secara kelompok siswa melakukan diskusi tentang factor-faktor  pengaruh energi 

potensial dan energi kinetic 

Elaborasi : 

o Guru meminta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas dengan cara diundi. 

o Kelompok lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau pendapat. 

Konfirmasi : 

o Guru menanggapi pendapat siswa dan memberi informasi yang benar. 

o Guru memberikan penghargaan untuk kelompok dengan kinerja terbaik. 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru membimbing siswa dakam membuat rangkumamn yang  sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

 

3. Pertemuan ketiga  

a. Kegiatan Pendahuluan  

* Motivasi dan apresepsi 

   Apakah artinya lampu dengan daya 50 watt? 

* Prasyarat pengetahuan 

   Apakah yang dimaksud dengan energi 

 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi : 

o Guru membantu siswa dalam membentuk kelompok 

o Guru memberikan lembar kerja diskusi kelompok pada siswa. 

o Secara kelompok siswa berdiskusi tentang energi mekanik 

o Secara kelompok siswa melakukan tentang hukum kekekalan  energi  

o Secara kelompok siswa melakukan diskusi tentang usaha dan  hubungan antara usaha 

dan energi 

o Secara kelompok siswa melakukan diskusi tentang hubungan  antara daya, kecepatan 

dan usaha 



Elaborasi: 

o Guru meminta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas dengan cara diundi. 

o Kelompok lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau pendapat. 

Konfirmasi : 

o Guru menanggapi pendapat siswa dan memberi informasi yang benar. 

o Guru memberikan penghargaan untuk kelompok dengan kinerja terbaik. 

 

c. Kegiatan Penutup 

    -    Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar 

 

E. Sumber Belajar 

a. Buku Paket Fisika VIII PT Intan Pariwara 

b.  Buku Paket BSE IPA Kelas 2 Depdiknas 

c. LKS 

d. Alat-alat praktikum 

 

 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

a. Teknik Penilaian 

- Test tulis 

- Observasi 

b. Bentuk Instrumen 

- Test uraian  

- lembar observasi 

 

 

 

         
 

        Pegandon,     3 Januari 2011 

 

  Mengetahui  

  Kepala SMP N 2 Pegandon    Guru Mata Pelajaran 

 

  

 

 

 Drs. Tri Widodo     Sukajiyah, SKM 

NIP 19620227 199403 1 003                 NIP 19771021 200604 2 006 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Instrumen  tes pilihan ganda. 

 

No SOAL SKOR 
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Suatu kemampuan untuk melakukan kerja (usaha) disebut … 

a. Usaha                        c. Gaya    

b. Energi                       d  .Daya  

 

Contoh perubahan energi kinetic, menjadi listrik menjadi 

cahaya dijumpai pada alat………………… 

         a Solder listrik              c. Lampu listrik 

         b. Bel listrik                 d. Dinamo sepeda 

Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, 

pernyataan ini dikenal dengan………. 

a. Hukum kekekalan energi 

b. Hukum termodinamika 

c. Hukum azas blck 

d. Hukum Coulomb 

Energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya 

terhadap benda lain disebut energi  

a. Gerak                         c. Kinetik 

b. Mekanik                     d. Potensial 

Sebuah benda yang massanya 2 Kg di lempar ke atas sampai 

ketinggian 20 m , jika percepatan grafitasi di tempat itu       

10 m / s  , maka energi potensial benda 

             a. 32 joule                        c. 200 joule 

             b. 50 joule                       d.. 400 joule 

Energi kinetic adalah……………………………… 

            a. Energi benda karena geraknya. 

            b. Energi benda karena jaraknya                

            c. Energi benda karena kedudukannya 

            d. Energi benda karena massanya 

Energi kinetic suatu benda yang bergrrak 400 joule 

Jika massanya 2 Kg, kecepatan benda tersebut adalah 

             a. 20 m / s                        c. 200 m / s 

               b. 40 m / s                       d. 800 m / s    

 Pengerian energi mekanik adalah ………………….. 

a. Besar energi potensial suatu benda 

b. Besar energi kinetic suatu benda 

c. Besar energi kinetic dikurangi energi potensial 

d. Besar energi potensial ditambah energi kinetik 

Energi kinetic suatu benda 320  j , jika benda tersebut   berge- 

rak dengan kecepata 4 m/ s dan ketinggiannya 110 m , 

percepatan gravitasi 10 m / s, maka besarnya  

Energi mekanik benda tersebut adalah…………….. 

                  a.   400 j                             c. 3600 j  

                  b. 3200 j                           d. 7200 j  

               

Sebuah pesawat terbang yang massanya 4000 Kg    

bergrrak  dengan kecepatan 150 m /s pada ketinggian 200 m. 

Besar energi mekanik pesawat tersebut 

adalah………………………………………………. 

                  a. 4350 j                        c. 5,3 x 10  j 

                  b. 5000 j                        d. 5,3 x 10  j    
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                                                               Jumlah skor                                        10 

                             Nilai = jumlah skor / jumlah skor maxs x 100 

                                                                      



 

 

PERUBAHAN BENTUK ENERGI 

  

 Pendahuluan 

  

Setiap hari kita makan dan minum . Seandainya kita tidak makan dan minum tubuh kita 

akan lemas . Kita seolah-olah tidak memiliki energi. Dari mana energi yang kita pakai setiap 

hari kita peroleh dan kemana dfan untuk apa energi yang kita miliki. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut marilah kita ikuti kegiatan tersebut: 

 

Tujuan                : 

 

Mengetahui bentik – bentuk perubahan energi 

 

Alat dan bahan   

 

_ Benang                                                           _ Bateray 

_ Bola lampu dan tempatnya                            _ Motor listrik dan dinamo 

_ Amper meter                                                  _ Beban 50 g, 100 g 

_ Lampu teplok ( tempel )                                _ Kertas  

_ Bel listrik                                                       _ Katrol  

  

 Kegiatan 1 

 

 a. Susunlah peralatan seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

                         _                                            + 

                            

                           

 b. Bentuk energi apa yang anda amati pada lampu ?................................. 

 c. Perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan tersebut ?................. 

     ………………………………………………………………………... 

   

 Kegiatan II. 

  

a. Rakitlah peralatan seperti gambar dibawah ini                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
b. Lepaskan beban sehingga bergrrak ke bawah, bentuk energi apa yang anda amati amper meter ? 

……………… ……………………………………………………………………. 

c. Perubahan  energi apa yang terjadi pada kegiatan tsb ? ………………………… 

  

 

 

baterei 

Lampu 

Dinamo 

Amper meter 

Beban 
Beban 



 

 

 

 

 

Kegiatan III  

  

a.  Rakitlah peralatan seperti gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.   Bentuk energi apa yang anda amati pada beban ?..................................................... 

c. perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan  tsb ?............................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Kegiatan IV 

 

a.  Rakitlah peralatan seperti gambar dibawah ini !     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bentuk eneregi apa yang anda amati pada bel listrik ?................................................ 

c.Bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan tersebut ?.............................    

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

 

 

Kesimpulan 

 

Dari kegiatan 1 sampai  IV buatlah kesimpulan tentang perubahan bentuk energi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Power suply Motor 

 

beban 

 

baterei 

Bel listrik 



  



LKS  USAHA 

 

 

Pendahuluan 

 

Anda tentu sering mendengar kata- kata berusaha. Samakah arti usaha dalam percakapan sehari – 

hari dengan usaha di dalam fisika?.  

Uuntuk mengetahui pengertian usaha yang dimaksut dalam fisika marilah kita ikuti kegiatan berikut 

ini : 

 

Alat dan bahan 

 

1 .Balok berukuran ( 15x 12 x 8 ) cm 

2. Neraca pegas 

3. Benang 

 

Tujuan 

 

Memahami pengertian usaha 

 

Kegiatan 

  

1.  Letakkan balok diatas meja kaca ( seperti gambar dibawah i 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Tarik balok dengan neraca pegas. Apakah balok dapat bergerak ?............................ 

3.  Apakah anda memberikan gaya pada balok?.............................................................. 

     catat perpindahan balok dan besar sekala yang ditun jukkan oleh neraca pegas      

     saat balok bergerak. 

     S = ………………………cm 

     F = ………………………N 

4.  Dari kegiatan diatas buatlah kesimpulan mengenai usaha.       

     

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

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

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

     Informasi: Usaha adalah hasil kali antara jarak dengan perpindahan. 

5. Dari kegiatan diatas hitunglah usaha yang anda lakukan sehingga balok dapat 

berpindah…………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

…………………  

 

      

 

 

 

  



DAYA 

Pendahuluan 

 

Manusia tidak puas membuat pesawat  dan menggunakan energi untukmelakukan usaha. Manusia 

ingin pesawatnya melakukan usaha dengan cepat.  

Cepatnya pesawat melakukan usaha disebut daya pesawat itu. Dari kegiatan ini anda akan 

emengetahui hubungan antara usaha yang dilakukan ( W ),  waktu ( t), dan daya ( P ). 

 

Alat dan bahan 

  

Buku paket fisika 

 

Kegiatan  

Perhatikan grafik dibawah ini! 

  

 

     

  

 

      

 

           

           

 

 

 

 

 

Grafik diatas besar daya ( P ) tetap, yaitu 20 W. 

Isikanlah besar usaha (w ), dan waktu ( t ) dan daya ( P ) dalam table dibawah ini !   

 

No W ( joule ) T ( detik ) P ( watt ) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

   

 

Petunjuk  :  

Dari tabel diatas : 

 

 a. Tentukan hubungan antara W ,t.dan P  

     ……………………………………………………………………………………1 ) 

 b.Jika ditulis dalam bentuk rumus, bagaimana rumus daya tersebut?......................... 

    …………………………………………………………………………………….2 ) 

 c. Berdasarkan jawaban diatas ,buatlah difinisi daya ! ……………………………… 

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

 d. berdasarkan table diatas, apakah satuan daya dalam S I ! ………………………… 

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

  

W (joule) 

t (detik) 

10

0 
80 

60 

40 

20 

0 1 2 3 4 5 



 

 

Diskusi : 

 1.  1 hp = ………..pk 

 2.  1 pk =…………watt 

 3.  1 hp =…………watt   

 4.   kilo watt = 1 kw =……….watt. 

 5.   Sebuah mesin mempunyai daya 2 kw apakah artinya ? 

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

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

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

       Hitunglah usaha yang dilakukan mesin selama 40 detik ! 

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

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

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

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

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

………….  

 6. Bila pesawat mempunyai daya 100 watt bekerja terus menerus selama 4 jam,    

Hitung   energi yang dihasilkan 

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

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

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

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

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

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

7. Jika mesin A dapat melakukan usaha sebesar 200 j dalam waktu 40 sekon dan mesin B dapat 

melakukan usaha 25 j dalam waktu 2 sekon ,mesin manakah yang memiliki daya terbesar ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


