
 

 

 

 

A. INDIKATOR 

3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

kerja otot pada struktur rangka manusia 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca dan mengamati gambar, peserta didik dapat memahami hukum kekekalan energi. 

2. Dengan menganalisis soal, peserta didik dapat menghitung besar energi kinetik dan energi potensial. 

3. Melalui pengamatan terhadap gambar peserta didik dapat memahami hubungan gaya dan perpindahan 

terhadap usaha. 

4. Dengan menganalisis soal, peserta didik dapat menghitung besar usaha yang dilakukan terhadap suatu 

benda. 

5. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi peralatan-peralatan yang 

tergolong tuas, bidang miring, katrol dan roda berporos. 

6. Dengan kegiatan menganalisis peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanis penggunaan pesawat 

sederhana. 

7. Setelah mempelajari materi usaha dan pesawat sederhana, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja 

pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia 

8. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring, peserta didik dapat mengembangkan sikap tanggung 

jawab, kejujuran, teliti , percaya diri dan rasa ingin tau. 

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Bahan dan Sumber Belajar 

1) Buku siswa dengan materi usaha dan pesawat sederhana dan sumber lain yang relevan 

2) Internet 

 https://blog.ruangguru.com/memahami-hukum-kekekalan-energi 

 https://blog.ruangguru.com/memahami-konsep-usaha-dalam-fisika 

 https://blog.ruangguru.com/ipa-kelas-8-mengenal-jenis-jenis-tuas 

3) Bahan Ajar ‘’Usaha dan Pesawat Sederhana’’ 

2. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1  

Pembelajaran flipped  

classroom 

1. Peserta didik mengerjakan LKPD I pada aktivitas 1 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang gambar yang terkait dengan perubahan 

energi serta menghitung besar energi  

 

Pertemuan 2  

Pembelajaran flipped  

classroom 

1. Peserta didik mengerjakan LKPD II pada aktivitas 2 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang hubungan gaya dan perpindahan benda 

terhadap usaha serta menghitung besar usaha 

 

Materi  : Usaha dan Pesawat Sederhana  Alokasi Waktu : 9 JP (4 x Pertemuan) 
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https://blog.ruangguru.com/memahami-hukum-kekekalan-energi
https://blog.ruangguru.com/memahami-konsep-usaha-dalam-fisika
https://blog.ruangguru.com/ipa-kelas-8-mengenal-jenis-jenis-tuas


 

 

Pertemuan 3  

Pembelajaran flipped  

classroom 

1. Peserta didik mengerjakan LKPD III pada aktivitas 3 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang pengelompokan alat yang tergolong tuas, 

bidang miring, katrol dan roda berporos serta menghitung keuntungan 

mekanis penggunaan pesawat sederhana 

 

Pertemuan 4  

Pembelajaran flipped  

classroom 

1. Peserta didik berdiskusi tentang penerapan pesawat sederhana pada 

seorang atlet yang sedang mengangkat barbel dan seorang atlet bulu 

tangkis yang sedang menangkis bola dari serangan lawan 

2. Peserta didik membuat sketsa atau gambar tentang identifikasi jenis 

pesawat sederhana terhadap kedua aktivitas tersebut 

 

3. Aplikasi yang digunakan 

a. Whatsapp 

b. Google Classroom 

 

D. PENILAIAN 

1. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis dan penugasan 

2. Penilaian Keterampilan : Penilaian Proyek 

3. Penilaian Sikap  : Penilaian Diri 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran 

 

                                                      

NIP.          NIP. 


