
RENCAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMP … 

Kelas   : VIII / Ganjil 

Tema   : Gerak Lurus dan Hukum Newton 

Alokasi Waktu : 

 

A. Kompetensi Dasar 

Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, 

dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca dan mengamati gambar, peserta didik dapat memahami konsep 

gerak dalam fisika dan konsep gerak lurus serta menganalisis perbedaan kecepatan 

dan kelajuan. 

2. Melalui kegiatan praktikum, menganalisis perbedaan perbedaan Gerak Lurus 

Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). 

3. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, 

percepatan, dan jarak tempuh pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan 

rumus GLB, GLBB, dan metode grafik. 

4. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gaya dan 

Hukum Newton. 

5. Dengan membaca poster peserta didik dapat menghitung massa benda dengan 

menggunakan persamaan Hukum II Newton, dan menganalisis gerak benda 

berdasarkan Hukum Newton 

6. Dengan mengerjakan tugas proyek, peserta didik mampu membuat roket balon dan 

mampu menjelaskan prinsip Hukum II dan III Newton pada roket tersebut. 

7. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring, peserta didik dapat mengembangkan 

sikap objektif, jujur, kritis, dan tanggung jawab. 

 

C. Kegiatan Pembelajaran 

1. Bahan dan sumber belajar: 

 Buku siswa dengan materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar 

atau sumber-sumber lain yang relevan. 

 Internet: 

o https://youtu.be/-r_DgXdC9bM 

o https://youtu.be/7M_TyNQQvIM 

o https://wirahadie.com/gerak-benda-dan-mahkluk-hidup/  

 Bahan ajar “Gerak Lurus dan Hukum Newton” 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-r_DgXdC9bM
https://youtu.be/7M_TyNQQvIM
https://wirahadie.com/gerak-benda-dan-mahkluk-hidup/


2. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 1 dan 2 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang: Tabel Identifikasi Gerak 

Benda, Diagram Panah Gerak Lurus, serta kegiatan Ayo 

Terapkan. 

 

Pertemuan 2 (3 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

dan STEM 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 3 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang: Laporan percobaan 

Kecepatan Mobil Kecap dan Ayo terapkan 

 

Pertemuan 3 (2 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

dan discovery 

learning 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 4(secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang: Laporan kereta sabun dan 

tabel identifikasi Gaya Newton 

 

Pertemuan 4 (3 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

dan project based 

learning 

1. Diskusi persiapan pembuatan roket balon (secara daring) 

2. Siswa membuat roket balon secara berkelompok (luring) 

dengan waktu yang sudah ditentukan pada saat perencanaan. 

 

D. Aplikasi yang digunakan: Google classroom, WAG 

 

E. Penilaian 

1. Penilaian pengetahuan: penugasan dan tes tertulis 

2. Penilaian keterampilan: penilaian unjuk kerja dan produk 

3. Penilaian sikap: penilaian diri 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah,       Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

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

NIP.         NIP.   

          


