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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit disusun sebagai aternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk memahami
topik gerak benda. Melalui bahan bacaan yang terdapat pada Unit ini, guru
dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut ke
peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi
(IPK), terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik.
Selain itu, materi ini juga aplikatif bagi guru dan siswa agar dapat menerapkan
dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam

upaya

memudahkan

guru

mempelajari

materi

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar, target
kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata,
soal-soal tes UN di tiga tahun terakhir dan soal PISA sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan
bacaan yang dapat dipelajari oleh guru dan peserta didik, serta deskripsi
prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam Unit ini
disesuaikan dengan topik gerak benda dengan tujuan agar memberikan
kemudahan dalam membelajarkan kepada peserta didik termasuk dalam
melakukan percobaan dan mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Unit Gerak Benda dilengkapi pula dengan tiga LKPD, yaitu 1) identifikasi gerak
benda pada lintasan luris; 2) analisis grafik posisi sebagai fungsi waktu; dan 3)
identifikasi kecepatan benda relatif terhadap benda lain pada jarak tertentu.
LKPD dikembangkan agar guru mudah memfasilitasi peserta didik untuk
melatihkan kemampuan berinkuiri dengan mendayagunakan alat bahan
sederhana dan KIT Mekanika yang sudah menjadi standar kelengkapan
sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas pembelajaran
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dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran inkuiri
base learning.
Topik gerak benda yang disusun pada bahan bacaan terdiri atas topik besaranbesaran fisis gerak benda, karakteriktis benda yang bergerak pada lintasan
lurus

dengan

kecepatan

tetap,

dan

persamaan

matematis

yang

menghubungkan variabel-variabel yang berkorelasi pada persamaam
kecepatan. Topik tersebut merupakan bagian kecil dari lingkup materi gerak
yang memiliki keterkaitan konsep dengan topik gerak pada mahluk hidup
sebagai berikut.

Gambar 1. Peta konsep KD 3.2 pada lingkup materi Gerak
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi acuan penguasaan kompetensi oleh
peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar 3.2 dan Target Kompetensi Pembelajaran Gerak Benda

Kompetensi Dasar
3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya

Target Kompetensi
1) Menganalisis gerak lurus

terhadap gerak berdasarkan Hukum

2) Menganalisis gerak benda

Newton, dan penerapannya pada gerak
benda dan gerak makhluk hidup
4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh
gaya terhadap gerak benda

Melaporkan/memaparkan hasil
penyelidikan gerak benda terkait
Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan
Gerak Lurus Berubah Beraturan
(GLBB)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2. di kelas VIII di
kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
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ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2.
di kelas VIII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Topik Gerak Benda

Kompetensi Dasar
3.2 Menganalisis
gerak lurus,
pengaruh gaya
terhadap gerak
berdasarkan
Hukum
Newton, dan
penerapannya
pada gerak
benda dan
gerak makhluk
hidup

4.2 Menyajikan
hasil
penyelidikan
pengaruh gaya
terhadap gerak
benda
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Indikator
Pendukung
3.2.1 Menjelaskan pengertian posisi suatu benda.
3.2.2 Membedakan jarak dan perpindahan benda.
3.2.3 Membedakan laju dan kecepatan benda.
3.2.4 Menyimpulkan pengertian gerak.
3.2.5 Membuat diagram gerak benda.
Kunci
3.2.6 Membuat grafik posisi (x) terhadap waktu (t)
3.2.7 Memprediksi perpindahan suatu benda dari grafik
x-t
3.2.8 Merumuskan hubungan posisi (x) terhadap waktu
(t) dalam persamaan matematis
3.2.9 Menentukan kecepatan gerak benda dari
persamaan garis pada grafik x-t
3.2.10 Membuat grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t)
3.2.11 Menyimpulkan GLB dari grafik v-t
Pengayaan
3.2.12 Menentukan perpindahan benda dari grafik v-t
3.2.13 Menafsirkan fenomena gerak hewan dalam dalam
kehidupan nyata
Pendukung
4.2.1 Melakukan simulasi gerak lurus
4.2.2 Membuat diagram gerak benda
4.2.3 Membuat grafik posisi benda terhadap waktu (x-t)
4.2.4 Mengembangkan grafik kecepatan tehadap waktu (vt)
Kunci
4.2.5 Melakukan percobaan gerak lurus beraturan (GLB)
4.2.6 Melakukan percobaan mengukur kecepatan
4.2.7 Menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan
kecepatan dan waktu tertentu
Pengayaan
4.2.8 Melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan
(GLBB)
4.2.9 Melakukan percobaan mengukur percepatan
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A. Gerak Tanpa Mesin
Hampir setiap saat kita melihat benda-benda bergerak. Setiap saat kita juga
melakukan gerak. Di jalan raya kita dapat melihat banyak mobil yang sedang
bergerak, di pusat perbelanjaan, kita dapat melihat banyak orang bergerak
melakukan aktivitas masing-masing, di sungai dapat kita lihat gerakan aliran
air. Bahkan bumi tempat kita berpijak selalu dalam keadaan bergerak, yaitu
gerak rotasi dan revolusi.
Pernahkan Anda memperhatikan anak yang sedang bermain ayunan, jarum
jam yang berputar, bus yang sedang berjalan dan joki penunggang kuda?
Apakah benda-benda tersebut bergerak? Jadi, apa yang dimaksud dengan
gerak? Perhatikan Gambar 1 berikut ini.

Gambar 2. Balap pacuan kuda tadisional di Desa Penyaring, Kabupaten Sumbawa
Besar, NTB.
Sumber: Dokumen Pribadi

Joki penunggang kuda dikatakan bergerak terhadap garis star atau bendabenda disekitarnya. Namun joki dapat dikatakan diam terhadap kuda yang
ditungganginya. Untuk mendapatkan kemenangan, maka joki tidak hanya
diam duduk di atas punggung kuda, namun harus menggerakan tangan, badan
dan kedua kakinya untuk menepuk-nepuk tubuh kuda agar kuda terpacu
untuk berlari kencang. Tujuannya agar jarak yang ditempuh kuda dapat lebih
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jauh dalam terhadap kuda lainnya dalam selang waktu yang sama. Kuda yang
demikian berarti memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan kuda lain
yang ada di belakanya.
Nah, kuda berlari dan manusia berjalan merupakan contoh gerak benda tanpa
menggunakan mesin. Dapatkah Anda menyebutkan contoh yang serupa?

B. Gerak dengan mesin
Kalah

cepat

dan

harus

puas

di

posisi

ketiga

pada

kejuaraan Sprint Rally 2015 hari Jumat, pereli asal DKI Jakarta, Ryan Nirwan,
langsung injak gas lebih dalam pada Leg 1 National Rally Championship Second
Round yang digelar di special stage (SS) Rambong Sialang Estate, Kecamatan
Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (17/10/2015). Bersama codriver-nya Alex Ayal, Ryan Nirwan sukses menjadi yang tercepat kemarin.,
pereli BRM Motorsport mengendarai Subaru N 16 kelas 4-WD dengan catatan
waktu 1 jam, 6 menit, 40,9 detik.

Gambar 3. Salah satu peserta melaju di spesial stage (SS) 2 dalam Kejurnas Rally
2015 Second Round hari pertama di Desa Rambong Sialang, Kecamatan
Seirampah, Kabupaten Serdangbedagai.
Sumber: http://medan.tribunnews.com

Bila kita amati secara keseluruhan (bodi mobil, pengendara dan mesin mobil)
bahwa mobil bergerak terhadap titik pohon sawit atau penonton
disekelilingnya. Namun pengendara dan mesin mobil dapat dikatakan diam
terhadap bodi mesinnya itu sendiri. Padahal mesin mobil lah yang
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menggerakan mobil secara keseluruhan sehingga dapat berpindah tempat
dari satu titik ke titik lainnya.
Kita sering memperhatikan kendaraan kita, bahwa mesin mobil kita
sesungguhnya memiliki komponen-komponen yang satu sama lain saling
bergerak dan berhubungan.

(a)
(b)
Gambar 4. (a) Blok mesin mobil dan (b) Langkah Kerja Blok Mesin
Sumber: www.google.com

Bila kita tinjau bagian dalam mesin tersebut, terdapat komponen yang
bergerak dan bekerja saling berhubungan. Komponen tersebut diantaranya
piston, poros engkel/as kruk, connecting rod/stang, klep/katup intake,
klep/katup exhaust dan busi. Komponen-komponen tersebut bergerak secara
sistem melalui 4 tahapan untuk contoh mesin 4 tak, yaitu proses hisap,
kompresi, usaha dan buang.
a) Langkah Hisap (Intake)
Langkah yang pertama dalam Cara Kerja Motor 4 tak adalah langkah hisap.
Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan
bakar yang sudah dikabutkan oleh karburator kedalam silinder. Langkah
hisap ini juga disebut dengan intake stroke. Pada saat mesin mengalami
langkah ini maka yang terjadi adalah :
1) Klep/katup hisap (in) terbuka dan klep/katup buang (ex) tertutup.
2) Piston bergerak turun dari TMA (Titik mati atas) ke TMB (Titik mati bawah).
3) Campuran udara dan bahan bakar akan masuk kedalam ruang bakar dalam
silinder.
4) Pada langkah hisap ini katup hisap dalam kondisi terbuka, dan torak
bergerak turun sehingga campuran udara dan bahan bakar akan terhisap
yang kemudian masuk kedalam ruang bakar (silinder mesin).
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Bagaimana bisa bahan bakar dan udara masuk keruang bakar? Ketika
kondisi katup terbuka dan piston atau torak ini bergerak turun maka
ruangan yang berada di atas piston menjadi vakum (tekanannya
rendah/dibawah 1 atm) sehingga campuran udara dan bahan bakar yang
memiliki tekanan lebih tinggi (kurang lebih 1 atmosfir) akan masuk
kedalam silinder.
b) Langkah Kompresi (Compression)
Langkah ini bertujuan agar tekanan dari campuran dan bahan bakar
meningkat, sehingga akan lebih mudah terbakar dan tenaga yang
dihasilkan dapat lebih besar / maksimal. Pada langkah kompresi yang
terjadi adalah:
1)

Klep in dan klep out sama menutup.

2)

Piston bergerak naik dari TMB ke TMA.

3)

Campuran udara dan bahan bakar ditekan (dimampatkan) sehingga
tekanannya naik.

4)

Poros engkol sudah berputar satu kali (360O) untuk melakukan 2 langkah
(langkah hisap dan langkah kompresi).

c)

Langkah Usaha (Power)
Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga untuk menggerakan
kendaraan. Pada langkah ini yang terjadi adalah:
1)

Klep in maupun klep ex dalam keadaan menutup.

2)

Busi (spark plug) memercikkan bunga api.

3)

Terjadi ledakan yang membuat piston bergerak turun dari TMA ke TMB.

4)

Busi akan memercikkan bunga api sesaat beberapa derajat sebelum piston
mencapai TMA (sebelum akhir langkah kompresi).

5)

Setelah busi melontarkan bunga api, maka campuran udara dan bahan
bakar akan meledak dan menghasilkan usaha yang besar, piston pun
bergerak turun.

Dari langkah usaha ini tenaga yang dihasilkan akan dirubah sedemikian
rupa untuk menggerakkan kendaraan. Tenaga yang dihasilkan juga
membuat piston dapat bergerak naik turun untuk menyelesaikan satu
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siklusnya (artinya dalam langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang
piston bergerak karena adanya tenaga yang dihasilkan pada saat langkah
usaha)
d) Langkah Buang (Exhaust)
Langkah terakhir dalam siklus kerja mesin 4 langkah adalah langkah
buang/exhaust. Langkah ini bertujuan untuk membuang sisa-sisa gas hasil
pembakaran. Dalam langkah ini yang terjadi adalah :
1) Klep in / masuk menutup dan klep out / buang membuka.
2) Piston bergerak naik dari TMB ke TMA.
3) Gas buang sisa hasil pembakaran akan keluar dan dibuang melalui knalpot.
4) Dalam langkah ini gas sisa hasil pembakaran akan disalurkan melalui
exhaust manifold dan akhirnya akan keluar ke udara bebas melalui knalpot.

Pada langkah usaha dan buang, poros engkol berputar 1 putaran. Jadi kalau
ditotal dalam satu siklus poros engkol akan berputar 2 kali untuk mesin 4 Tak.
Setelah melakukan langkah buang ini, akan kembali lagi ke langkah hisap, dan
begitu seterusnya. Pada proses kerja mesin 4 tak, Anda beberapa kali
membaca istilah TMA maupun TMB. Lalu apa pengertian dari TMA dan TMB?
TMA adalah singkatan dari Titik Mati Atas disebut juga dengan TDC atau Top
Dead Center, merupakan batas teratas (paling atas) yang dapat piston capai
didalam silinder. Sedangkan, TMB (Titik Mati Bawah) disebut juga dengan BDC
(Bottom Dead Center) merupakan titik terbawah yang dapat dicapai piston di
dalam silinder.
Dari penjelasan singkat tersebut dapat dikatakan bahwa mobil pada gambar 2
merupakan contoh gerak benda yang tergolong menggunakan mesin.
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Soal-soal disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Anda akan mengembangkan soal yang setipe pada topik gerak
pada benda.

A. Soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN topik Gerak pada Benda pada Kompetensi
Dasar 3.2 Menganalisis gerak benda, pengaruh gaya terhadap gerak
berdasarkan Hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak
makhluk hidup. 4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap
gerak benda (Permendikbud Nomor 37, 2018).
Tabel 3. Soal Ujian Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018 topik Gerak Benda

Peket/
Tahun
1/2016

2/2016
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Soal
Tabel berikut memuat jarak dan waktu tempuh gerak suatu benda!
Benda 1
Benda 1
S (cm)
t (sekon)
S (cm) t (sekon)
60
15
4
2
80
20
9
3
100
25
25
5
Seorang siswa melakukan percobaan gerak 2 benda, sebanyak tiga kali seperti
pada tabel di atas. Jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan 2 berturut-turut
adalah ….
A. GLB dan GBB diperlambat
B. GLB dan GLBB dipercepat
C. GLBB dipercepat dan GLB
D. GLBB diperlambat dan GLB
Perhatiakn data gerak benda pada tabel berikut:
Nama benda
Waktu (s) Jarak tempuh (m)
Benda A
1
2
2
4
3
6
Benda B
1
2
2
8
3
18
Jenis gerak lurus pada benda A dan benda B secara berturut-turut adalah ….
A. GLBB dipercepat dan GLB
B. GLB dan GLBB diperlambat

Unit Pembelajaran
Gerak Benda

Peket/
Tahun

Soal
C. GLB dan GLBB dipercepat
D. GLBB diperlambat dan GLB

3/2016

1/2017

Tabel berikut menunjukkan data besaran dua benda yang sedang bergerak
Benda
Waktu (sekon) Jarak tempuh (m)
Benda 1
1
3
2
12
3
27
Benda 2
1
4
2
8
3
12
Jenis gerak lurus pada benda A dan benda B secara berturut-turut adalah ….
Dapat disim[ulkan bahwa jenis gerak benda 1 dan benda 2 berturut-turut
adalah ….
A. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat
B. GLBB dipercepat dan GLB
C. GLB dan GLBB dipercepat
D. GLB dan GLBB diperlambat
Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti
pada tabel berikut.
Waktu
Jarak tempuh (cm)
tempuh (s) Benda P Benda Q Benda R Benda S
Benda T
1
3
5
2
10
5
2
6
10
8
20
15
3
12
15
18
30
35
4
24
20
32
40
65
5
48
25
50
50
105
Benda yang bergerak lurus beraturan (GLB) dan bergerak lurus berubah
beraturan (GLBB) berturut-turut adalah ….
A. Q dan P
B. Q dan R
C. S dan P
D. S dan T

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:
:
:

L3
Menyimpulkan jenis gerak benda berdasarkan data hasil
percobaan
Data jarak dan waktu tempuh suatu benda
Jenis gerak benda berdasarkan data tersebut
Hubungan waktu terhadap jarak tempuh

25

Peket/
Tahun
1/2018

Soal
Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke ruas jalan D. Di tengah
perjalanan, oli mesinnya menetes dan memberi pola tetesan di jalan sebagai
berikut.

Grafik kecepatan terhadap waktu dari A ke D tetesan oli yang tepat adalah
….

2/2018

Sebuah mobil mengalami kebocoran oli saat berjalan lurus dan meninggalkan
pola tetetsan oli seperti gambar berikut:

Grafik kelajuan (v) terhadap waktu (t) yang sesuai dengan gerak mobil tersebut
adalah ….

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
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:
:

L3
Mendiagramkan data gerak benda dalam bentuk grafik
korelasional untuk menentukan jenis gerak benda

Unit Pembelajaran
Gerak Benda

Peket/
Tahun
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

Soal
:
:
:

Pola tetesan oli
Grafik Jenis gerak benda yang bersesuaian dengan gerak
mobil
Pola hubungan besaran fisis gerak benda

B. Soal TIMSS
Berikut ini contoh soal-soal PISA topik Gerak pada Benda.
Tabel 4. Soal TIMSS

Kode

Stem Soal

M159

Kecepatan Balap Mobil
Grafik berikut menunjukkan bagaimana kecepatan balap mobil sepanjang
lintasan 3 km selama putaran kedua (second lap).

Soal
Soal 1

Pada jarak berapakah dari garis start permulaan yang menunjukkan track lurus
terpanjang?
a. 0.5 km
b. 1.5 km
c. 2.3 km
d. 2.6 km

Identifikasi
Level Kognitif
: L3
Indikator
: Membuat diagram gerak benda
Diketahui
: Grafik jarak dan kecepatan gerak mobil
Ditanyakan
: Jarak lintasan lurus
Materi yang
: Diagram gerak benda
dibutuhkan
Dimanakah posisi kecepatan terendah yang terekam selama putaran kedua?
Soal 2
a. Pada garis start
b. Sekitar 0.8 km
c. Sekitar 1.3 km
d. Pertengahan jarak sepanjang track
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Identifikasi
Level Kognitif
: L3
Indikator
: Membedakan laju dan kecepatan benda
Diketahui
: Grafik jarak dan kecepatan gerak mobil
Ditanyakan
: Besar kecepatan
Materi yang
: Kelajuan dan kecepatan
dibutuhkan
Menurut kalian apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak
Soal 3
diantara 2.6 km sampai 2.8 km?
a. Kecepatan mobil konstan/ tetap
b. Kecepatan mobil naik
c. Kecepatan mobil menurun
d. Kecepatan mobil tidak dapat ditentukan berdasarkan grafik tersebut.

Identifikasi
Level Kognitif
: L3
Indikator
: Membedakan laju dan kecepatan benda
Diketahui
: Grafik jarak dan kecepatan gerak mobil
Ditanyakan
: Besar kecepatan
Materi yang
: Kelajuan dan kecepatan
dibutuhkan
Berikut gambar 5 macam lintasan (track). Track manakah dari mobil balap yang
Soal 4
dikendarai dengan kecepatan yang terekam pada grafik di atas?

S : Starting Point

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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:
:
:
:
:

L3
Membuat diagram gerak benda
Grafik jarak dan kecepatan gerak mobil
Bentuk lintasan yang bersesuaian dengan grafik
Diagram gerak benda

Unit Pembelajaran
Gerak Benda

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Anda ketika akan
membelajarkan topik pernapasan pada manusia. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan , dan bahan bacaannya

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik gerak
benda. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun
desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan Tabel 5 dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas
Gerak Lurus Beraturan (GLB), Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB),
Kecepatan dan percepatan. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai
masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam tiga
kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi tiga
skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada
kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun
2016).
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Desain Aktivitas Pembelajaran
Tabel 5. Silabus Pembelajaran gerak Benda

No

Indikator Pencapaian Kompetensi

1.

Menjelaskan posisi suatu benda

Posisi benda

2.

Membedakan jarak dan perpindahan benda

3.

Membedakan laju dan kecepatan benda

4.

Menyimpulkan pengertian gerak

Jarak dan Perpindahan
benda
Laju dan Kecepatan
benda
Pengertian Gerak

5.

Membuat diagram gerak benda

Diagram gerak

6.

Membuat grafik posisi (x) terhadap waktu (t)

7.

Memprediksi perpindahan suatu benda dari
grafik x-t
Merumuskan hubungan posisi (x) terhadap
waktu (t) dalam persamaan matematis
Menentukan kecepatan gerak benda dari
persamaan garis pada grafik x-t
Membuat grafik kecepatan (v) terhadap waktu
(t)

8.
9.
10
.

Aktivitas pembelajaran

Materi/Submateri

Grafik x-t

Grafik v-t




Demonstrasi
Diskusi
 Demonstrasi
 Diskusi
 Demonstrasi
 Diskusi
 Demonstrasi
 Diskusi
 Praktik
 Diskusi
 Praktik
 Diskusi
 Praktik
 Diskusi
 Praktik
 Diskusi
 Praktik
 Diskusi
 Praktik
 Diskusi

Bentuk dan Jenis
Media
Penilaian
 Penilaian
 Alat dan
pengetahuan:
Bahan Praktik
Tes tulis, Pilihan  Kertas plano/
Ganda
karton/ papan
 Sikap
tulis kecil, spidol
 Penilaian
 Tayangan video
produk
dan bahan
 Observasi
tayang aplikasi
kegiatan
gerak pada
praktik
makhluk hidup
 Observasi
keterampila
n
presentasi

Unit Pembelajaran
Gerak Benda

Alokasi Waktu
Pembelajaran topik Gerak Benda ini minimal diselesaikan dalam 2 kali
pertemuan.
a) Pertemuan ke-1 (3 JP) : 3 x 40 menit
b) Pertemuan ke-2 (2 JP) : 2 x 40 menit
Media pembelajaran
Media yang diperlukan dalam pembelajaran ini di antaranya sebagai berikut.
1) Alat Dan Bahan Praktik: Bola Kertas/Bola Pingpong Berwarna, Penggaris,
Stopwatch, Kertas Grafik.
2) Kertas Plano/Karton/Papan Tulis Kecil, Spidol
3) Tayangan Video Dan Bahan Tayang Aplikasi Gerak Pada Makhluk Hidup
Langkah-Langkah Pembelajaran
Pembelajaran menggunakan model Inquiry Level Sequence dari Wenning
dengan tahapan 1) Discovery Learning; 2) Interactive Demonstration; 3) Inquiry
Lesson; 4) Inquiry Laboratory; 5) Real World Application, dan 6) Hypotetical
inquiry. Kegiatan Pembelajaran terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan
pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.2.1., dan 3.2.7. Pertemuan ke1 menggunakan level pembelajaran 1) Discovery Learning; 2) Interactive
Demonstration; dan 3) Inquiry Lesson.
Pertemuan pembelajaran ke-2 akan mencapai indikator 3.2.8., dan 3.2.13
dengan tahapan pembelajaran 4) Inkuiry Laboratory; dan 5) Real World
Application. Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD: 1) identifikasi gerak
benda pada lintasan luris; 2) analisis grafik posisi sebagai fungsi waktu; dan 3)
identifikasi kecepatan benda relatif terhadap benda lain pada jarak tertentu.
Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu memastikan media dan LKPD yang
akan digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua peserta didik.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran. Berikut ini rincian aktivitas
pembelajaran untuk mesing-masing pertemuan.
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Aktivitas 1
a) Discovery Learning
Pada langkah ini, siswa mengamati gerak lurus suatu benda; mengidentifikasi
besaran-besaran

yang

mungkin

terukur

(secara

kualitatif),

dan

mengidentifikasi besaran-besaran skalar dan vektor. Setelah pengamatan,
siswa dapat membangun konsep posisi, jarak, perpindahan, laju, dan
kecepatan. Kemudian siswa menyimpulkan pengertian gerak. Melalui kegiatan
ini siswa dapat membedakan jarak dan perpindahan, laju dan kecepatan.
Siswa diperkenalkan dengan diagram gerak.
Praktik saintifik dan keterampilan intelektual yang dilatihkan pada aktivitas
ini adalah sebagai berikut.
1) Pembentukan konsep (conceptualizing)
2) Menyimpulkan (Concluding)
Pertanyaan arahan (Guiding questions) :
1) Bagaimana menentukan posisi suatu benda?
2) Bagaimana suatu benda dikatakan bergerak?
3) Apakah perbedaan jarak dan perpindahan?
4) Apakah perbedaan laju dan kecepatan?
5) Bagaimana gerak benda digambarkan dalam suatu diagram?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini mencakup 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi
besaran-besaran fisis pada benda yang bergerak lurus; dan 2) membangun
definisi operasional mengenai besaran fisis yang diamati. Setelah melakukan
aktivitas tersebut dengan baik, Anda mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.1 sampai dengan 3.2.4
dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit. Adapun
media, alat dan bahan yang digunakan adalah:
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1) Bola pingpong/bola kertas berwarna
2) Spidol dan Papan Tulis
Aktivitas Pembelajaran:
Aktivitas Guru
1. Melempar bola pingpong/bola kertas
berwarna vertikal ke atas sambil
meminta siswa mengamati gerakannya,
mulai saat dilempar sampai kembali ke
posisi semula (demonstrasi dapat
diulang beberapa kali hingga siswa
memiliki gambaran yang lebih jelas).
Mengajukan pertanyaan:
 Apa yang kalian amati?
 Bagaimana kedudukan bola pingpong?
 Bagaimana kecepatan bola pingpong
dari waktu ke waktu? Bagaimana
kecepatan bola ketika naik? Bagaimana
kecepatan bola ketika turun?
2. Membimbing siswa merumuskan
besaran-besaran yang diperlukan
untuk mendeskripsikan gerakan suatu
benda (posisi, jarak/perpindahan,
kecepatan). Menuliskan setiap ide
yang diajukan siswa di papan tulis.
Mengajukan pertanyaan:
 Besaran-besaran apa yang dapat kalian
temukan pada peristiwa bola dilempar
ke atas tadi?
3. Mengajak siswa mengidentifikasi
setiap satuan besaran yang siswa
ajukan dan menuliskannya di papan
tulis.
4. Mengajak siswa mengidentifikasi
besaran- besaran yang termasuk pada
besaran vektor dan besaran skalar.
Mengajukan pertanyaan:
 Besaran mana saja yang termasuk
besaran vektor dan besaran sakalar?
 Apakah bedanya jarak dan
perpindahan?
 Apakah bedanya kelajuan dengan
kecepatan?

Aktivitas Siswa
1. Mengamati demonstrasi bola pingpong dan
mendeskripsikan gerakan benda.

Jawaban yang diharapkan:
 Bola mula-mula naik kemudian turun kembali;
bola bergerak ke atas, kemudian bola bergerak
ke bawah (aspek benda bergerak)
 Kedudukan bola pingpong berubah- ubah
(aspek posisi benda)
 Ketika naik, gerakannnya semakin lambat;
ketika turun semakin cepat (aspek kecepatan)
2. Mengusulkan besaran-besaran yang
diperlukan untuk mendeskripsikan gerak

Jawaban yang diharapkan:
 Posisi, jarak, perpindahan, kecepatan/kelajuan
dan waktu
3. Menyebutkan satuan dari besaran-besaran
yang diajukan, misalnya meter.

4. Mengajukan besaran vektor dan besaran
skalar pada gerak bola yang
didemonstrasikan.
Jawaban yang diharapkan:
 Besaran vektor daiantaranya kecepatan,
perpindahan dan yang termasuk besaran
skalar: waktu, jarak, kelajuan
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Aktivitas Guru
5. Menggunakan rumusan siswa “mulamula benda bergerak naik kemudian
turun kembali” sebagai titik awal untuk
mengenalkan konsep posisi.
Mengajukan pertanyaan:
 Ketika kalian melihat bola bergerak
naik, kemudian turun kembali, apakah
letak bola tetap dari waktu ke waktu?
 Dapatkah kalian membuat kesimpulan,
apakah posisi benda itu?
6. Mengajak siswa menunjuk suatu
benda di dalam kelas dan menyatakan
posisi benda tersebut.
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana posisi benda menurut A?
Bagaimana posisi benda menurut B?
Apakah kedua posisi tersebut sama?
 Jadi apakah yang menentukan posisi
benda?

7. Mengajak siswa menggambarkan
posisi bola pingpong yang dilempar ke
atas, memberi tanda besaranbesarannya pada LKPD 1
8. Menghadirkan diagram gerak (dengan
power point) untuk mengenalkan cara
mendeskripsikan posisi benda yang
sedang bergerak menggunakan garis
bilangan (sumbu koordinat).
Menjelaskan bagian-bagian dari
diagram gerak yang ditampilkan (Titiktitik yang menyatakan posisi benda,
ukuran jaraknya, dan titik-titik waktu).
9. Mengajak siswa menyatakan posisi
benda dari detik ke detik; misal pada
saat 𝑡 = 0 s, 𝑡 = 1 s, … 𝑡 = 4 s.
Mengajukan pertanyaan:
 Berdasarkan hasil pengamatanmu,
bagaimana posisi benda, apakah tetap
atau berubah?
 Apakah benda ini dikatakan bergerak?
 Jadi apakah gerak itu?
10. Menggunakan pernyataan “ketika naik
semakin lambat dan ketika turun
semakin cepat” sebagai titik awal
mengenalkan konsep perpindahan
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Aktivitas Siswa
5. Menyimak dan mengajukan ide tentang posisi
bola pingpong ketika dilempar ke atas.

Jawaban yang diharapkan:
 Letak bola tidak tetap setiap saatnya
 Posisi adalah besaran yang menunjukkan letak
suatu benda pada saat tertentu

6. Menunjuk suatu benda di dalam kelas yang
sudah ditentukan guru dengan telunjuk.
Jawaban yang diharapkan:
 Posisi benda menurut A tidak sama dengan
posisi benda menurut B
 Untuk menentukan posisi benda diperlukan
tiga hal:
- Titik acuan-Pangkal lengan, atau titik
dimana siswa berada
- Arah: ditunjukkan oleh arah tangan
saat menunjuk benda
- Jarak benda ke titik acuan (jarak dari
benda ke siswa)
7. Berdiskusi menggambarkan posisi bola
pingpong dipandu oleh LKPD 1

8. Mengamati diagram gerak yang ditampilkan.

9. Menuliskan posisi benda setiap saat di papan
tulis. Misal
• pada t = 0 s, 𝑥 = 0 m (di titik acuan)
• pada t = 2 s, x = 15 m (15 meter di
kanan titik acuan)
Jawaban yang diharapkan:
 Posisi benda berubah setiap waktu
 Benda dikatakan bergerak
 Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya
sedang berubah
10. Menyimak dan mengajukan gagasan/ide
tentang perpindahan benda berdasarkan
diagram gerak benda yang ditampilkan.

Unit Pembelajaran
Gerak Benda

Aktivitas Guru
dan kecepatan.
Mengajukan pertanyaan:
 Ke mana dan sejauh berapa benda
berpindah selama satu detik pertama (𝑡
= 0 s ke 𝑡 = 1 s)? Bagaimana kamu tahu?
 Jadi berapa perpindahannya selama
dua detik pertama?
 Bagaimana merumuskan
perpindahannya?
11. Mengenalkan rumusan perpindahan:
𝑠 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖
(xf = posisi akhir, xi = posisi awal)
12. Mengajak siswa menghitung jarak
dan perpindahan benda
Mengajukan pertanyaan:
 Berapa jarak yang ditempuh benda?
 Apakah jarak sama dengan
perpindahan?
13. Guru menjelaskan bahwa perpindahan
merupakan besaran vektor, dan jarak
adalah besaran skalar.
14. Mengajak siswa menghubungkan
perpindahan dengan gerak benda.
Mengajukan pertanyaan:
 Adakah hubungan antara perpindahan
dan gerak benda?
 Bagaimana suatu benda dikatakan
bergerak?
15. Mengajak siswa membandingkan
kecepatan benda dari detik pertama
dan seterusnya.
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana kecepatan benda selama
satu detik pertama bila dibandingkan
selama satu detik kedua? Bagaimana
kamu tahu?
16. Mengenalkan cara menentukan
kecepatan dengan menggunakan
rumus:
𝑥 −𝑥
𝑣= 𝑓 𝑖

Aktivitas Siswa
Jawaban yang diharapkan:
 𝑡 = 0 s ke 𝑡 = 1s : 7.5 m ke kanan.
 7,5 diperoleh dari pengurangan posisi pada
detik pertama dengan posisi awal, arahnya ke
kanan
 2,5 m ke kanan
 Perpindahan = posisi akhir – posisi awal
11. Berdiskusi dan menarik kesimpulan tentang
konsep perpindahan dan cara
menentukannya.
12. Berdiskusi dan mengajukan idenya tentang
jarak yang ditempuh benda, dan perbedaan
jarak dan perpindahan.

13. Menyimak dan membangun konsep jarak dan
perpindahan.
14. Berdiskusi dan mendefinisikan pengertian
gerak:
Jawaban yang diharapkan:
 Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya
sedang berubah, atau mengalami
perpindahan.
15. Membandingkan kecepatan benda dari detik
ke detik
Jawaban yang diharapkan:
 Kecepatannya tidak berubah atau dikatakan
tetap

16. Menyimak dan membangun konsep
kecepatan.

𝑡𝑓−𝑡𝑖

Yaitu perubahan posisi (perpindahan)
dibagi dengan waktu yang digunakan
17. Mengajak siswa menggunakan rumus
kecepatan dan memaknai hasilnya.

17. Menentukan kecepatan benda selama selang
waktu tertentu menggunakan formula:
𝑣=

𝑥𝑓−𝑥𝑖
𝑡𝑓−𝑡𝑖

Mengajukan pertanyaan:
 Apakah artinya, misal v = 7, 5 m/s?

dan memaknai hasil hitungannya.
Jawaban yang diharapkan:
 artinya setiap detik berpindah 7,5 meter ke
kanan
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Aktivitas Guru
18. Mengajak siswa membedakan laju dan
kecepatan.
Mengajukan pertanyaan:
 Berapa laju benda tersebut (v=7,5
m/s)?
 Apakah lajunya sama dengan
kecepatannya? Apakah laju ada
arahnya?
19. Memberikan pemahaman bahwa laju
merupakan besaran skalar, dan
kecepatan adalah besaran vektor.
20. Memberi kesempatan kepada siswa
menanyakan hal-hal yang belum jelas.
21. Mengajak siswa membuat
kesimpulan/rangkuman tentang
konsep gerak benda (posisi, jarak,
perpindahan, laju, kecepatan benda)

Aktivitas Siswa
18. Berdiskusi dan mengajukan idenya.
Jawaban yang diharapkan:
 Lajunya 7,5 m/s
 Tidak sama, laju hanya menunjukkan nilai
kecepatannya, tanpa melihat arahnya. Laju
termasuk besaran skalar, kecepatan termasuk
besaran vektor
19. Menyimak dan membangun konsep
perbedaan laju dan kecepatan.
20. Mengajukan pertanyaan atau tanggapan.
21. Membuat rangkuman tentang konsep gerak
benda (posisi, jarak, perpindahan, laju,
kecepatan benda)
 Benda dikatakan bergerak jika posisinya
sedang berubah
 Besaran-besaran untuk mendeskripsikan
gerak:
- Posisi: menyatakan letak benda pada
setiap saat
- Perpindahan: menyatakan perubahan
posisi
- Kecepatan: menyatakan besar dan arah
perpindahan dalam selang waktu
tertentu

Aktivitas 2
b) Interactive Demonstration
Pada tahap ini, siswa melakukan simulasi gerak jalan kaki dengan 2 kecepatan
yang berbeda di depan kelas. Siswa mengestimasi, memprediksi perbedaan
kecepatan keduanya, menentukan jarak dan waktu tempuh, membuat diagram
gerak, dan menentukan kecepatannya. Siswa menjelaskan perbedaan kedua
gerak dengan menggunakan diagram gerak.
Praktik saintifik dan keterampilan intelektual yang dilatihkan pada aktivitas
ini adalah sebagai berikut.
1) Pembentukan konsep (conceptualizing)
2) Menyimpulkan (concluding)
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Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Bagaimana sebuah diagram gerak dapat membedakan dua gerak benda
yang berbeda?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini mencakup 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi
besaran fisis gerak benda (posisi, waktu dan kecepatan) pada sebuah diagram;
dan 2) mendapatkan makna fisis tentang kecepatan. Setelah melakukan
aktivitas tersebut dengan baik, Anda mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.5, dengan estimasi
waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit. Adapun media, alat dan bahan
yang digunakan adalah:
1) Stop watch digital (gunakan Hand phone);
2) Penggaris 30 cm; dan
3) Spidol white board;
Aktivitas Pembelajaran:
Aktivitas Guru
1. Guru melakukan demonstrasi : berjalan di
depan kelas, dari pintu ke dinding samping
kelas, pada lintasan lurus dengan derap
langkah yang teratur, misal: setiap detik satu
langkah dan setiap langkah sejauh satu
keramik lantai.
2. Mengajukan pertanyaan “bagaimana
kecepatan gerakan guru dari waktu ke
waktu?”

Aktivitas Siswa
1. Mengamati gerakan guru berjalan.

3. Meminta siswa mengestimasi kecepatan
langkah guru.
“Coba perkirakan, berapa kecepatan
geraknya?”

3. Membuat estimasi kecepatan gerak
guru didukung dengan bukti yang
kuat, misal:
Kecepatan guru rata-rata = 1 keramik
tiap detik

2. Mengajukan pendapatnya tentang
kecepatan gerakan guru dari waktu ke
waktu
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Aktivitas Guru
4. Meminta dua siswa melakukan gerak lurus
dengan 2 kecepatan yang berbeda. Siswa
bergerak lurus dengan melangkah satu keramik
setiap detik, dan dua keramik setiap detik.
Mengajukan pertanyaan:
 Apakah gerakan si A lebih cepat dari Si B?
 Ataukah sebaliknya?
 Bagaimana kamu mengetahuinya?

Aktivitas Siswa
4. Melakukan demonstrasi gerak yang
lebih cepat (2 keramik/detik) dan
lambat (1 keramik/detik)

5. Membagikan LKPD 1. Menggambarkan gerak
benda dengan diagram gerak.

5. Duduk berkelompok dan mulai
mempelajari LKPD 1 yang diberikan.

6. Mengajak siswa membuat diagram gerak dari
demonstrasi yang telah dilakukan.

6. Dengan bantuan LKPD 1 siswa
menggambarkan gerak dalam bentuk
diagram, lengkap dengan sumbu
koordinat dan waktu, sehingga dapat
mendeskripsikan posisi benda dari
waktu ke waktu secara numerik.
Siswa membedakan kecepatan si A
dan si B dari diagram gerak yang
dibuat.
7. Membuat penjelasan (deskripsi
verbal) dari kedua diagram gerak
benda.

Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana mengetahui gerak si A lebih cepat
atau lebih lambat dari gerak si B?
 Dapatkah diagram gerak membedakannya?

7. Mengajak siswa menyusun deskripsi verbal
(penjelasan) dari dua diagram gerak yang telah
dibuat.
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana mendeskripsikan gerak benda, jika
diketahui diagram geraknya?
8. Mengajak siswa membuat kesimpulan tentang
gerak dua benda dilihat dari kecepatannya.
9. Berdasarkan demonstrasi yang dilakukan,
mengajak siswa memprediksi waktu tempuh
seseorang yang bergerak dengan kecepatan
tertentu.
Mengajukan pertanyaan:
 Dapatkah kita memprediksi siapakah yang akan
lebih dulu sampai di tempat tertentu?
(disebutkan jaraknya atau tempatnya)
 Berapa lama waktu yang ditempuhnya?

Jawaban yang diharapkan:
 Siswa yang bergerak dengan langkah
2 keramik setiap detik memiliki
kecepatan yang lebih besar.

8. Berdiskusi dan membuat kesimpulan
bersama tentang kecepatan dua
benda yang bergerak.
9. Berdiskusi dan mengajukan idenya
terkait dengan prediksi waktu tempuh
seseorang yang bergerak dengan
kecepatan tertentu.

Aktivitas 3
c) Inquiry Lesson
Pada tahap ini, siswa diajak untuk membuat grafik hubungan posisi terhadap
waktu (x- t). Guru bekerja dengan siswa untuk memahami bahwa variabel
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terikat adalah posisi (x), dan variabel bebas adalah waktu (t). Guru membantu
siswa menentukan kecepatan/laju, posisi, dan jarak/perpindahannya.
Praktik saintifik dan keterampilan intelektual yang dilatihkan pada aktivitas
ini adalah sebagai berikut.
1) Pembentukan konsep (conceptualizing)
2) Menyimpulkan (Concluding)
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Bagaimana membuat grafik x-t berdasarkan diagram gerak?
2) Bagaimana cara memprediksi perpindahan suatu benda pada waktu
tertentu dari grafik x-t?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini mencakup 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi
variabel-variabel yang mempengaruhi gerak benda; dan 2) Praktik membuat
grafik posisi terhadap waktu (x-t). Setelah melakukan aktivitas tersebut
dengan baik, Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.6 dan 3.2.7 dengan
estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 menit. Adapun media, alat
dan bahan yang digunakan adalah:
1) Kertas grafik
2) Pensil
3) Penggaris
Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas Guru
1. Berdasarkan LKS 1 bagian b, guru
menayangkan satu diagram gerak yang
telah dibuat sebelumnya, kemudian
mengajak siswa membuat grafik posisi
terhadap waktu (x-t) berdasarkan
diagram gerak yang telah dibuat.
Mengajukan pertanyaan:
 Dapatkah mengubah diagram gerak
menjadi grafik x-t? Bagaimana caranya?

Aktivitas Siswa
1. Berdiskusi dengan temannya, kemudian
membuat grafik posisi terhadap waktu (xt) berdasarkan diagram gerak yang telah
dibuat, dengan panduan LKS 1.b.
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Aktivitas Guru
2. Membantu siswa memahami variabel
terikat adalah posisi (x), dan variabel
bebas adalah waktu (t).
Mengajukan pertanyaan:
 Besaran manakah yang termasuk variabel
terikat?
 Besaran manakah yang termasuk variabel
bebas?
3. Mengajak siswa menentukan
kecepatan/laju, posisi, dan
jarak/perpindahannya dari grafik yang
telah dibuat.
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana menentukan kecepatan/ laju
benda dari grafik x-t?

Aktivitas Siswa
2. Menyimak, berdiskusi, dan mengajukan
idenya tentang variabel terikat dan
variabel bebas.

4. Berdasarkan grafik x-t yang telah
diperoleh, guru mengajak siswa untuk
memprediksi perpindahan benda
berdasarkan grafik posisi dan waktu yang
telah dibuat.
Mengajukan pertanyaan:
 Dapatkah kita memprediksi posisi benda
dari grafik yang telah dibuat?
Berapakah perpindahannya?

4. Berdiskusi, dan memprediksi perpindahan
benda berdasarkan grafik posisi dan
waktu yang telah dibuat.

5. Meminta siswa mempresentasikan hasil
diskusi pada LKPD 2.
6. Memberikan umpan balik terhadap hasil
kerja kelompok

5. Mempresentasikan hasil diskusi pada
LKPD 2
6. Menyimak dan mengambil kesimpulan
tentang deskripsi gerak suatu benda
dalam bentuk grafik posisi terhadap
waktu (x-t); menentukan variabel-variabel
gerak benda, menentukan posisi dan
perpindahan benda, dan menghitung
kecepatannya.

3. Berdiskusi, mengajukan idenya tentang
posisi, dan jarak/ perpindahan dari grafik
yang telah dibuat.

Aktivitas 4
d) Inquiry Laboratory
Pada tahap ini, siswa diberi beberapa data percobaan gerak lurus beraturan
suatu benda. Siswa membuat grafik x-t; menghitung kemiringan kurvanya,
merumuskan hubungan posisi dengan waktu dalam bentuk persamaan
matematis; dan membuat generalisasi dari grafik x-t bahwa gradien
kemiringannya merupakan kecepatan benda. Membuat dan menganalisis
grafik v-t; generalisasi dari grafik v-t bahwa gerak lurus beraturan adalah
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gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap, terlihat dari grafik v-t.
Merumuskan prinsip dan membuat generalisasi bahwa luas daerah di bawah
garis kurva grafik v-t merupakan perpindahan benda selama kurun waktu
tertentu.
Praktik saintifik dan keterampilan intelektual yang dilatihkan pada aktivitas
ini adalah Interpretasi data kuantitatif untuk membuat hukum (Interpreting
quantifiable data to establish laws using logic)
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Bagaimana menentukan posisi suatu benda?
2) Bagaimana suatu benda dikatakan bergerak?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini mencakup 2 bagian, yaitu 1) melakukan
percobaan gerak benda; dan 2) menganalisis data gerak benda. Setelah
melakukan aktivitas tersebut dengan baik, Anda mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.8 sampai dengan
3.2.12. dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 menit.
Adapun media, alat dan bahan yang digunakan adalah:
1) Kertas grafik
2) Pensil
3) Penggaris
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Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas Guru
1. Menayangkan grafik x-t yang diperoleh
sebelumnya. Mengajak siswa
mengamatinya. Misal:

2. Mengajak siswa untuk merumuskan
persamaan matematis posisi terhadap
waktu dari grafik yang dihasilkan (LKPD
2.a).
Mengajukan pertanyaan:
 Berdasarkan grafik x-t yang diperoleh,
bagaimana merumuskan hubungan
antara posisi dan waktu benda bergerak?

Aktivitas Siswa

1. Menyimak tayangan grafik x-t yang
diperoleh sebelumnya

2. Dengan bantuan LKPD 2.a, membuat
persamaan matematis yang menunjukkan
hubungan antara posisi dan waktu
berdasarkan grafik posisi terhadap waktu
(grafik x-t)
 Misal: x=2t

3. Mengenalkan nilai “2”sebagai gradien
3. Menyimak dan menyimpulkan gradien
kemiringan grafik.
kemiringan grafik pada persamaan grafik
x = 2t.
4. Mengajak siswa menghitung kecepatan
4. Berdiskusi dan menghitung kecepatan
dalam setiap selang waktu satu detik.
dalam setiap selang waktu satu detik.
Kemudian membandingkan nilai rata-rata
Kemudian membandingkan nilai rata-rata
kecepatan tersebut dengan gradien
kecepatan tersebut dengan gradien
kemiringannya
kemiringannya.
Mengajukan pertanyaan:
 Perhatikan! Apakah sama nilai kecepatan
rata- rata tersebut sama dengan nilai
kemiringan grafik?
 Apakah kesimpulannya?
5. Mengajak siswa membuat grafik
5. Berdiskusi dan membuat grafik kecepatanwaktu (v-t) pada LKPD 2.b
kecepatan terhadap waktu (v-t).
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana membuat grafik v-t dari grafik
x-t?
6. Berdasarkan grafik v-t yang dibuat,
6. Membuat penjelasan dan kesimpulan
berdasarkan grafik v-t yang ditemukan
mengajak siswa merumuskan tentang
tentang prinsip GLB (gerak yang memiliki
prinsip gerak lurus beraturan (GLB).
kecepatan tetap).
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana grafik v-t dapat menunjukkan
karaketristik GLB?
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Aktivitas Guru

7. Menayangkan grafik v-t, dan mengajak
siswa mengamati grafik v-t yang telah
dihasilkan.
Mengajukan pertanyaan:
 Jika dari grafik kita kalikan komponen
kecepatan dengan komponen waktu,
maka itu menunjukkan apa?
 Jadi, bagaimana menentukan
perpindahan suatu benda dari grafik
kecepatan terhadap waktu?

Aktivitas Siswa

7. Berdiskusi, mengajukan ide, dan
menemukan prinsip bahwa luas daerah di
bawah kurva dari grafik v-t, merupakan
perpindahan benda itu selama selang waktu
tertentu.

Luas daerah = v t
= x = perpindahan

Aktivitas 5
e) Real-World Application
Pada tahap ini, siswa diberi permasalahan tentang gerak lurus beraturan pada
usatu peristiwa/kasus. Siswa menganalisis data-data yang diberikan,
mengajukan ide solusi permasalahan. Siswa menggunakan data dan
rumusan matematis dalam menyelesaikan masalah terkait dengan konsep
gerak, kecepatan, jarak, dan waktu pada kehidupan hewan dengan bantuan
LKPD
Praktik saintifik dan keterampilan intelektual yang dilatihkan pada aktivitas
ini adalah menggunakan data dan matematika untuk menyelesaikan masalah
(Using data and mathematics in the solution of scientific problems)
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
 Bagaimana hewan-hewan dapat mengatur kecepatan geraknya agar
selamat dari pemangsa?
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Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini mencakup 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi
data-data pada fenomen akontektual; dan 2) Analisis mekanisme gerak benda
berdasarkan data. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, Anda
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.6.13 dengan estimasi
waktu aktivitas pembelajaran selama 30 menit. Adapun media, alat dan bahan
yang digunakan adalah Video gerak hewan dari internet.
Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas Guru
1. Menampilkan sebuah video tentang
gerak hewan pada saat
menyelamatkan diri dari
pemangsanya.
2. Mengajak siswa merumuskan
permasalahan berdasarkan video yang
ditampilkan.
Mengajukan pertanyaan:
 Bagaimana hewan-hewan dapat
mengatur kecepatan geraknya agar
selamat dari pemangsa?

Aktivitas Siswa
1. Mengamati video yang ditampilkan.

3. Memberikan permasalahan dengan
bantuan LKPD 3.

3. Berdiskusi, mencari solusi dan bukti berbagai
kemungkinan hewan-hewan yang dapat
dimangsa, berdasarkan data kecepatan yang

2. Berdiskusi, mengajukan ide bagaimana hewan
dapat mengatur kecepatannya agar selamat dari
pemangsa.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini tiga buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut.
1) LKPD 1.
Mengidentifikasi gerak lurus benda melalui diagram gerak berdasarkan
hasil pengamatan.
2) LKPD 2a:
Mendiagramkan besaran fisis gerak waktu dan jarak tempuh ke dalam
bentuk grafik.
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3) LKPD 2b:
Grafik Gerak Benda (mengembangkan grafik v-t)

Lembar Kerja Peserta Didik 1
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DIAGRAM GERAK BENDA
Tujuan: Mengidentifikasi gerak lurus benda melalui diagram gerak berdasarkan
hasil pengamatan.
Alat dan Bahan

1) Stop watch digital (gunakan Hand phone);
2) Penggaris 30 cm; dan
3) Spidol white board;
Prosedur Kegiatan

1) Seorang siswa bergerak lurus dari dekat pintu menuju dinding samping kelas
dengan cara derap langkah yang teratur, yaitu satu langkah per detik. Misalkan
1 langkah, 1 keramik. Ukuran 1 keramik di dalam kelas adalah 30 cm x 30 cm.

2) Buat diagram berupa titik-titik yang menyatakan posisi siswa dari waktu ke
waktu.

3) Lengkapi diagram tersebut dengan:
a. garis yang menggambarkan lintasan geraknya,
b. angka-angka yang menyatakan posisi setiap titik (tandai titik awal dengan
angka 0)
c. tandai waktu setiap titik (beri angka 0 s pada titik pertama
Diagram
Gerak
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Grafik Gerak Benda
Tujuan: Mendiagramkan besaran fisis gerak waktu dan jarak tempuh ke dalam
bentuk grafik
Alat dan Bahan

1) Kertas grafik
2) Pensil
3) penggaris
Prosedur Kegiatan

a) Membuat Grafik x-t
1)

Berdasarkan diagram gerak yang telah dihasilkan, buatlah tabel yang
menyatakan posisi siswa dari detik ke detik. Gunakan dua kolom, kolom
pertama untuk waktu dan kolom kedua untuk posisi. Jangan lupa menuliskan
satuannya.
Waktu (s)

2)

Posisi (…)

Berdasarkan tabel yang kalian buat, buatlah grafik untuk menyatakan
perubahan posisi benda terhadap waktu. Gunakan sumbu horizontal untuk
waktu (t) dan sumbu vertikal untuk posisi (x). Jangan lupa menuliskan
satuannya.
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3)

Bagaimana bentuk grafik yang kalian buat?
……………………………………

4)

Berdasarkan grafik yang kalian buat, prediksikan:
a.

Jarak tempuh benda setelah 2,5 detik
……………………………………

b.

Jarak tempuh benda setelah 1 menit
……………………………………

c.

Waktu yang diperlukan agar siswa berjalan sampai 10 meter
……………………………………

5)

Tentukanlah persamaan matematika dari grafik yang telah dibuat, yang
menunjukkan hubungan antara posisi dan waktunya.
x = …… t
……………………………………………………….…………………………………………………

b) Mengembangkan Grafik v-t
6)

Berdasarkan grafik x-t yang telah dibuat, jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut.

(a) Tentukan kecepatan gerakan siswa:
(i) Selama satu detik pertama, atau dalam rentang waktu dari 𝑡 = 0 s
sampai 𝑡 = 1 s
……………………………………

(ii) Selama satu detik kedua, atau dalam rentang waktu dari 𝑡 = 1 s
sampai 𝑡 = 2 s
……………………………………

(iii) Selama satu detik ketiga, atau dalam rentang waktu dari 𝑡 = 2 s
sampai 𝑡 = 3 s
……………………………………

(iv) Dst sampai semua telah dihitung
……………………………………
Selang waktu (...........)
0-1
1-2
2-3
3-4
dst
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Kecepatan (...............)
.......
.......
.......
.......
.......
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(b) Berdasarkan analisis yang kalian peroleh di langkah (a),
bagaimana kecepatan gerakan teman kalian tadi?
……………………………………
7)

Berdasarkan hasil analisis kalian pada langkah (5), buatlah grafik kecepatan
terhadap waktu.:

8)

Hitunglah luas daerah di bawah kurva pada grafik di atas, sampai pada selang
waktu tertentu. Menunjukkan apa nilai tersebut?
……………………………………………………….…………………………………………………

C. Bahan Bacaan

Gerak Lurus Benda dengan Kecepatan Tetap
Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan gerak adalah perubahan posisi atau tempat kedudukan suatu
benda terhadap suatu titik yang menjadi acuan. Dengan kata lain, suatu
benda dikatakan dalam keadaan bergerak apabila posisi atau tempat
kedudukannya selalu berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan.
Perhatikan gambar berikut ini!
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Gambar 5. Penentuan jarak benda dari titik acuan

Jika sepeda bergerak dari A menuju C kemudian kembali lagi dan berhenti di
B, maka jarak yang ditempuh sepeda tersebut pada saat menempuh lintasan
ACB adalah sama dengan panjang lintasan AC + panjang lintasan CB, atau:
Jarak (x) = panjang lintasan ACB
= panjang lintasan AC + panjang lintasan CB
= 100 m + (100 m – 50 m)
= 100 m + 50
= 150 m

Berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa yang dimasud dengan
jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Perhatikan
gambar di bawah ini!

Gambar 6. Penentuan perpindahan benda dari titik acuan

Jika sepeda bergerak dari E menuju F kemudian bergerak kembali lagi sampai
G, maka perpindahan mobil tersebut adalah perubahan posisi benda dihitung
dari posisi awal, berarti:
Perpindahan (Δx) = perubahan posisi dari posisi awal
= posisi akhir – posisi awal
= posisi G – posisi E
= 40 m – 0 m
= 40 m
Berdasarkan uraian tersebut dapat difahami bahwa perpindahan merupakan
perubahan posisi atau tempat kedudukan benda dihitung dari posisi awalnya.

Kita kembali pada contoh gerakan sepeda, mungkin timbul pertanyaan. Jam
berapa sepeda itu sampai di tempat tujuan? Kedua pertanyaan itu sebenarnya
menyangkut waktu dan jarak. Untuk menyelidiki hubungan antara jarak
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tempuh dengan waktu, dapat dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebuah
sepeda dikendarai dengan tenang sepanjang jalan lurus dan datar. Di jalan
sudah diberi tanda yang menyatakan jarak tiap 10 m, misalkan untuk
sepanjang 50 m, waktu yang diperlukan untuk tiap jarak 10 m dapat dicatat
dengan stopwatch. Hasil pengamatan dapat dicantumkan pada tabel seperti di
bawah ini.
Tabel 6. Contoh data jarak dan waktu dalam penentuan kelajuan
Jarak
Jarak x (m)
Waktu t (s)
waktu
0 (acuan)
0
10
2,33
4,30
20
5.99
3,34
30
6,96
4,31
40
10.61
3,37
50
11,60
4,31

Berdasarkan pada tabel pengamatan gerak sepeda di atas, hasil bagi jarak
dengan waktu ternyata setelah dirata-ratakan mempunyai harga 4,00. Jarak
yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu disebut laju, disimbolkan “v”.
Jadi sepeda tadi bergerak dengan laju rata-rata sebesar 4,00 ms-1.
Hubungannya matematis antara jarak dan waktu tempuh adalah:

Melalui analisa Dimensi, Anda dapat menetapkan bahwa kelajuan (v)
mempunyai satuan ms-1. Konsep laju tidak dapat menjelaskan masalah gerak
secara lengkap, karena laju belum menunjukkan arah gerak. Laju hanya
menyatakan jarak yang ditempuh tiap detik, tidak menunjukkan arah
perpindahan. Misalkan spedometer pada kendaraan menunjukkan angka 60,
berarti laju kendaraan tersebut 60 km/jam. Pernyataan ini tidak menunjukkan
arah gerak. Kalau pernyataan itu menunjukkan juga arah gerak maka
dinamakan kecepatan.
Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh
suatu benda tiap selang waktu.

51

Dengan demikian gerak dengan kecepatan tetap berarti kelajuan dan arahnya
tetap. Hubungannya matematis untuk kecepatan adalah:

Melalui analisa Dimensi, Anda dapat menetapkan bahwa kecepatan (𝑣̅ )
mempunyai satuan ms-1.Perhatikan contoh gerak sepeda pada tabel berikut!
Tabel 7. Contoh data jarak dan waktu dalam penentuan kecepatan
Jarak x
(m)
0
(acuan)
10
20
30
40
50

Waktu t
(s)
0
(acuan)
2,33
5.99
6,96
10.61
11,60

Kelajuan

Perpindahan (Δx)
(m) dari acuan

4,30
3,34
4,31
3,37
4,31

10
20
30
40
50

Selang waktu (Δt)
(s)
2,33
5.99
6,96
10.61
11,60

Kecepatan
4,30
3,34
4,31
3,37
4,31

Contoh:
1) Sebuah benda berada di titik A dengan kedudukan 5 m sebelah kiri O (sebagai titik
acuan), kemudian bergerak lurus sampai titik B berkedudukan 2 m sebelah kiri O.
Berapa kecepatan benda tersebut selama 2 detik?
Penyelesaian:
 Gambar terlebih dahulu diagram gerak benda sebagai berikut.
A

B

5
2
O
 Identifikasi besaran dan data pada soal, yaitu x1 = -5 m, x2 = -2 m, dan t = 2 s.
 Gunakan persamaan gerak yang telah diketahui
𝑣=

𝑥2 − 𝑥1
𝑡

=

−2 −(−5)
2

=

3
atau 1,5
2

Jadi v = 1,5 m.s-1, artinya tanda v tidak ditentukan oleh tanda kedudukan benda,
tetapi ditentukan oleh arah gerakan
2) Lukiskanlah gerakan benda pada diagram v – t yang bergerak dari titik A ke B dengan
kecepatan tetap sebesar v m.s-1.
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Penyelesaian:
Pada grafik di atas terdapat bidang Abt2t1. Luas
bidang itu sama dengan v(t2 – t1), berarti sama
dengan perpindahan Δx. Jadi luas bidang yang
dibatasi oleh grafik v dengan sumbu t
menyatkaan besaran perpindahan.

3) Hasil pengamatan gerakan sebuah benda diperlihatkan pada tabel di bawah ini.
SELANG WAKTU (detik)
a. 0,10
b. 0,30
c. 0,10
d. 0,50
e. 0,10

KECEPATAN (m s-1)
30
50
25
60
25

Berbagai kecepatan untuk selang waktu tertentu dapat diamati. Lengkapilah tabel
tersebut dengan membubuhkan nilai perpindahan pada kolom yang bersangkutan.
Buat pula grafik v pada diagram v – t.
Penyelesaian
SELANG WAKTU (detik)
a. 0,10
b. 0,30
c. 0,10
d. 0,50
e. 0,10

KECEPATAN (m s-1)
30
50
25
60
25
Jumlah

PERPINDAHAN (m)
3
15
2,5
30
2,5
53

Berbagai kecepatan untuk selang waktu tertentu dapat diamati pada diagram v – t.
Grafik v-t
Luas a = 30 x 0,10 – 3
Luas b = 50 x 0,30 = 15
Luas c = 25 x 0,10 = 2,5
Luas d = 60 x 0,50 = 30
Luas e = 25 x 0,10 = 2,5

Dari contoh di atas ternyata x = 53 m dalam selang 1,1 sekon. Jadi kecepatan rata-rata:
𝑣̅ =

53
1,1

= 48,2 𝑚 𝑠 −1
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Jika besar perpindahan untuk tiap selang waktu masing-masing kemudian
dijumlahkan, maka hasilnya sesuai dengan luas bidang yang dibatasi grafik
dengan sumbu t. Misalkan seluruh perpindahan itu Δx, dan selang waktunya
Δt, maka ada hubungan yang dinamakan kecepatan rata-rata, yaitu
perbandingan perpindahan benda dengan selang waktu yang digunakan
selama melakukan perpindahan tersebut.

Secara vektor dapat dilukiskan sebagai berikut.

Gambar 7. Vektor kecepatan rata-rata

Memang besar perpindahan sehari-hari sering kita jumpai gerakan yang
kecepatannya senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Sebuah mobil yang
bererak kecepatannya senantiasa diatur, mula-mula lambat kemudian cepat
dan mungkin kadang-kadang perlu diperlambat. Jadi yang dibicarakan seharihari merupakan kecepatan rata-rata. Misalkan jarak antar kota 60 km
ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan menggunakan sebuah mobil. Dari data
ini kita dapat menentukan kecepatan di bawah rata-rata mobil ialah 60 km/1,5
jam atau 40 km/jam. Artinya mobil mungkin di bawah kecepatan 40 km/jam
dan pada saat lain bergerak dengan kecepatan melebihi 40 km/jam.
Bagaimana kalau satuannya dinyatakan m.s-1? Anda dapat mengubah km
menjadi m dan jam menjadi sekon atau detik. Dengan demikian kecepatan
rata-ratanya menjadi 40.103/60.60 m s-1 atau 11 m s-1.
Kita perhatikan kembali gerakan benda di sekitar kita. Misalkan seorang
membawa cangkir pada nampan, bergerak dari dapur ke ruang tamu. Cangkir
dan nampan kedudukannya berubah terhadap titik acuan di dapur. Tetapi
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cangkir kedudukannya tidak berubah terhadap nampan. Dari contoh tersebut
dapat disimpulkan bahwa cangkir dan nampan bergerak terhadap pengamat
di dapur (titik acuan). Tetapi cangkir tidak bergerak terhadap titik acuan yang
berada di nampan. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian gerak
merupakan besaran relatif.
Untuk lebih memahami permasalahan mengenai gerak, kita kembali ke
pengertian kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, ditentukan oleh
nilai dan arah. Untuk lebih jelasnya, sebauah vektor digambar sebagai anak
panah. Panjang anak panah menunjukkan nilai vektor dan arah anak panah
menunjukkan arah vektor. Dengan cara ini kita dapat memahami gerakan
benda. Pada Gambar 8 berikut dilukiskan sebuah benda bergerak sepanjang
sumbu x dengan kecepatan 𝑣̅ = 5 m/s.
v = 5 m/s
Gambar 8. Pernyataan sebuah vektor kecepatan

Dengan gambar vektor kita dengan mudah memahami cara penjumlahan atau
pengurangan vektor seperti dilukiskan di bawah ini. Misalkan vektor v1 dan v2
searah akan dijumlahkan.

Gambar 9. Penjumlahan vektor kecepatan

Jadi jumlah dua vektor searah diperoleh dengan cara menyambungkan kedua
panahnya. Bagaimana kalau arahnya berlawanan? Vektor v 1 arahnya ke kanan,
vektor v2 arahnya ke kiri. Berapa besar v1 + v2? Perhatikan Gambar 10 berikut.

Gambar 10. Pengurangan vektor kecepatan

55

Jumlah kedua vektor ini diperoleh dengan cara memotong anak panah v 1
dengan v2. Bagaimana cara mengurangi dua vektor v1 dengan v2?

Gambar 11. Dua vektor kecepatan searah

Bentuk v1 – v2 dapat diubah menjadi v1 + (-v2). Vektor –v2 menyatakan vektor
berlawanan arah dengah v2. Jadi gambarnya menjadi:

Gambar 12. Resultan pengurangan vektor kecepatan

Untuk lebih memahami uraian di atas, perhatikan kasus berikut!
Hubungan

antara

kedudukan

benda

bergerak (x) dengan waktu (t) dapat
dilukiskan pada diagram (x-t), besar x
digambarkan pada sumbu tegak dan waktu
digambarkan pada sumbu datar. Misalkan
kita mempunyai data seperti dilukiskan
grafik di samping.
Bagaimana gerakan benda tersebut? Berapa kecepatan rata-ratanya? dan Berapa laju
rata-ratanya? Untuk dapat menyelesaikan kasus ini perhatikan petunjuk berikut!
a) Dari bentuk grafik Anda dapat melihat perbedaan gerakan. Pada 5 detik pertama
kedudukan benda (x) bertambah secara teratur, dari kedudukan 0 samapai 20 m.
Jadi Anda dapt menghitung kecepatan benda, akan didapat 4 m.s -1. Lima detik
berikutnya, ialah dari 5 sampai 10 detik, kedudukan benda tetap sebesar 20 m. Apa
artinya? bukankah benda tersebut diam, dan kecepatannya nol. Lakukan analisa
untuk detik-detik berikutnya sampai 20 detik sesuai dengan yang ditunjukkan grafik.
b) Dimanakah kedudukan akhir benda, setelah 20 detik. Ternyata dikedudukan -20 m,
yang berarti perpindahan Δx = -20 m. Maka kecepatan rata-rata dapat dihitung
dengan rumus 𝑣 =
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Δx
Δt

, dan akan diperoleh -1 m.s-1.
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c) Meskipun perpindahan -20 m, jarak yang ditempuh belum tentu sama. Lima detik
pertama ditempuj jarak 20 m, dan dari detik ke 10 sampai ke 15 ditempuh jarak 20 +
20 = 40 m. Pada saat-saat lainnya benda dalam keadaan diam. Jadi jarak keseluruhan
yang ditempuh selama 20 detik adalah 20 + 40 = 60 m. Dengan demikian Anda dapat
menghitung laju rata-rata dan diperoleh 3 m s-1.

Kembali
kedudukan

pada

cara

benda

menentukan
yang

sedang

bergerak. Besar kedudukan tiap saat
ditentukan oleh besarnya x yang dapat
digambarkan pada salah satu sumbu,
misalkan
perubahan

sumbu
waktu

tegak.

Sedangkan

diterapkan

pada

sumbu mendatar. Sistem salib sumbu ini
kita namakan diagram (x-t).

Gambar 13. Diagram (x – t) GLB

Kedudukan benda sesaat ditentukan oleh satu titik yang menunjukkan saat
tertentu (t) dengan kedudukan tertentu (x). Untuk lebih jelasnya, perhatikan
contoh berikut.
Pada Gambar 13 ditunjukkan bahwa pada saat awal (t = 0), besar kedudukan
x = 0. Setelah satu detik kedudukannya 2 m. Seterusnya, untuk detik-detik
berikutnya kedudukan menjadi 4 m, 6 m, 8 m, 10 m, dan seterusnya. Dari data
di atas jelaslah bahwa perpindahan benda sebesar 2 m tiap detik. Apa yang
dapat Anda simpulkan? tentu saja Anda dapat menyimpulkan bahwa
kecepatan benda 2 m/s dan besaranya tetap. Jadi benda itu bergerak lurus
beraturan (GLB).
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik gerak pada benda yang muncul di
UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh siswa. Pada bagian
ini pun memuat pembahasan mengenai cara mengembangkan soal HOTS yang
disajikan dalam bentuk pemodelan pengembangan instrumen soal agar dapat
dijadikan acuan dalam mengembangkan soal untuk topik tersebut. Anda perlu
mencermati dengan teliti bagian ini agar terampil mengembangkan soal HOTS
yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang
berorientasi HOTS

A. Pembahasan Soal-soal
Topik gerak pada benda merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga
tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang
kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini
pembahasan soal-soal topik gerak pada benda.
Tabel 8. Analisis butir Soal UN tahun 2016,2017 dan 2018 dan pembahasannya untuk
topik Gerak Benda

Paket/
Tahun
1/2016

Penyelesaian
 Jenis gerak benda berdasarkan data dapat dilihat dari hubungan
variabel data yang tersedia. Berdasarkan tabel pada soal, variabel
yang tersedia adalah jarak (S) dan waktu (t) tempuh benda bergerak.
Dengan demikian, hubungan diantara variabel tersebut adalah
kecepatan
 Gunakan persamaan kecepatan (v) pada gerak lurus.
Kecepatan = jarak/waktu = s/t,
maka didapatkan:
Benda 1
t (sekon)
v (m/s)
15
4
20
4
25
4

Benda 2
t (sekon) v (m/s)
2
2
3
3
5
5

 Buat diagram data hasil pengolahan ke dalam bentuk grafik v –t,
sebagai berikut.
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 Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa gerak benda 1 merupakan
GLB, karena kecepatannya tetap setiap saat, sedangkan gerak benda
2 merupakan GLBB, karena besar kecepatannya berubah serta
dipercepat karena kemiringan grafiknya bernilai positif
 Jawaban : B
2/2016  Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/ 2016
 Jawaban : C
3/2016  Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/ 2016
 Jawaban : B
1/2017  Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/ 2016
 Jawaban : B
Analisis Butir Soal
Level Kognitif
: L3
IPK yang dicapai : Menyimpulkan jenis gerak benda berdasarkan data hasil
percobaan
Tingkat
: Sedang
Kesukaran
Kategori Soal
: Menyimpulkan – C5
Materi yang
: Karakteristik GLB dan GLBB melalui grafik hubungan
dibutuhkan
waktu terhadap kecepatan
Paket/
Tahun
1/2018

Penyelesaian
 Dari tetesan oli dapat diamati bahwa pada rentang:
A – B : jarak antar tetesan oli makin kecil (merapat), berarti mobil
melambat kecepatannya, namun tidak berhenti.
B – C : jarak antar tetesan oli tetap (konstan), berarti mobil masih
bergerak dengan kecepatan tetap setelah melambat di titik B.
C – D : jarak antar tetesan oli makin jauh atau merenggang, berarti
setelah mobil bergerak dengan kecepatan tetap, di titik C
mobil kembali melaju dengan kecepatan meningkat.
 Buatlah diagram gerak benda melalui grafik v – t pada setiap rentang
jarak.
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 Dapat disimpulkan bahwa mobil mula mula menurun kecepatannya,
kemudian bergerak dengan kecepatan teteap, setelah itu mobil
kembali melaju kencang
 Jawaban : A
2/2018  Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/2018
 Jawaban : D
Analisis Butir Soal
Level Kognitif
: L3
IPK yang dicapai : Mendiagramkan data gerak benda dalam bentuk grafik
korelasional untuk menentukan jenis gerak benda
Tingkat
: Sukar
Kesukaran
Kategori Soal
: Mendiagramkan – C4
Materi yang
: Pola ticker timer pada berbagai jenis gerak benda (GLB
dibutuhkan
dan GLBB)

Berdasarkan hasil kajian analisis butir soal, soal UN untuk topik gaya sudah
berorientasi HOTS. Soal berada pada tingkat kesukaran sedang dan sukar. Soal
tersebut cukup baik digunakan untuk mengukur tingkat penalaran (level 3)
peserta didik.

B. Pengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada topik gerak benda. Pengembangan soal diawali dengan
pembuatan kisi-kisi agar Anda dapat melihat kesesuaian antara kompetensi,
lingkup materi, dan indikator soal.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
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: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: IPA (Fisika)
: 30 menit
: 8 (delapan) butir
: 2019/2020
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Kompetensi yang diuji:
KD 3.2. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton,
dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup
Lingkup Materi: Gerak Benda
Ranah
Level
Bentuk
No
Materi
Indikator Soal
Kognitif Kognitif
Soal
1 Perlambatan Disajikan grafik kecepatan
terhadap waktu dari seekor kelinci
yang bergerak, Peserta didik dapat
menganalisis grafik gerak yang
C4
L3
PG
dilakukan oleh mahluk hidup, dan
pengaruhnya pada gerak mahluk
hidup tersebut
Kecepatan
Disajikan grafik tinggi tanaman
2
terhadap waktu dari tanaman
jagung, Peserta didik dapat
menganalisis grafik gerak yang
C4
L3
PG
dilakukan oleh mahluk hidup, dan
pengaruhnya pada gerak mahluk
hidup tersebut
3 Jarak tempuh Disajikan grafik kecepatan benda
bergerak, Peserta didik dapat
Menganalisis gerak benda
C4
L3
PG
berdasarkan grafik kecepatan
terhadap waktu
4 Jarak tempuh Disajikan grafik kecepatan benda
bergerak, Peserta didik dapat
memprediksi gerak dua benda
C5
L3
PG
berdasarkan grafik kecepatan
terhadap waktu
5 GLB dan
Disajikan grafik kecepatan
GLBB
terhadap waktu dari benda yang
bergerak lurus beraturan dan
C4
L3
PG
bergerak lurus berubah beraturan,
Peserta didik dapat menentukan
besaran jarak perpindahan
6 GLB dan
Disajikan grafik kecepatan
GLBB
terhadap waktu dari dua benda
yang bergerak lurus beraturan dan
C5
L3
PG
bergerak lurus berubah beraturan,
Peserta didik dapat memprediksi
posisi yang sama
7 Kecepatan
Disajikan data laju pertumbuhan
kecambah, Peserta didik dapat
C5
L3
PG
menyimpulkan gerak yang
dilakukan oleh tumbuhan
8 GLB dan
Disajikan data kecepatan berlari
GLBB
empat jenis hewan, Peserta didik
C5
L3
Essay
dapat menyimpulkan gerak yang
dilakukan hewan tersebut
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Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

kognitif yang tergolong HOTS.
Contoh 1. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.11

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Perhatikan
grafik
kecepatan (v) terhadap waktu (t) dari
Soal
gerakan lari seekor kelinci yang bergerak lurus mulai
1
dari keadaan diam, bergerak sampai berhenti!

LINGKUP
MATERI
Gerak Benda
MATERI
Perlambatan
INDIKATOR
SOAL
Disajikan grafik
kecepatan
terhadap waktu
dari seekor kelinci
yang bergerak,
Peserta didik
dapat
menganalisis
grafik gerak yang
dilakukan oleh
mahluk hidup, dan
pengaruhnya pada
gerak mahluk
hidup tersebut

Kunci
Jawaban
A
Besar perlambatan yang dialami oleh kelinci tersebut
adalah adalah ….
A. 2,5 m/s2
B. 3,0 m/s2
C. 3,5 m/s2
D. 4,0 m/s2
E. 4,5 m/s2

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
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Contoh 2. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.9

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Perhatikan
grafik
pertumbuhan tinggi tanaman jagung di
Soal
bawah ini!
2

LINGKUP
MATERI
Gerak Benda
MATERI
Kecepatan
INDIKATOR
SOAL
Disajikan grafik
tinggi tanaman
terhadap waktu
dari tanaman
jagung, Peserta
didik dapat
menganalisis
grafik gerak yang
dilakukan oleh
mahluk hidup, dan
pengaruhnya pada
gerak mahluk
hidup tersebut

Kunci
Jawaban
D
Grafik tersebut catatan dari laju pertumbuhan tanaman
akibat diberi pupuk organik. Laju pertumbuhan tanaman
jagung tersebut, adalah ....
A. 2,98 x 10-4 m/jam
B. 2,98 x 10-3 m/jam
C. 2,98 x 10-2 m/jam
D. 7,45 x 10-4 m/jam
E. 7,45 x 10-3 m/jam

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 3. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai I IPK 3.2.12

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2
LINGKUP
MATERI
Gerak Benda

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Grafik kecepatan terhadap waktu untuk mobil yang
Soal
bergerak menurut garis lurus nampak seperti gambar.
3
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MATERI
Kecepatan
INDIKATOR
SOAL
Disajikan grafik
kecepatan benda
bergerak, Peserta
didik dapat
Menganalisis
gerak benda
berdasarkan grafik
kecepatan
terhadap waktu

Kunci
Jawaban
D
Jarak yang ditempuh selama 5 detik adalah ....
A. 30 m
B. 40 m
C. 60 m
D. 80 m
E. 100 m

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 4. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.12

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Dua
buah
benda
A dan B bergerak dengan grafik berikut.
Soal
4

LINGKUP
MATERI
Gerak Benda
MATERI
Kecepatan
INDIKATOR
SOAL
Disajikan grafik
kecepatan benda
bergerak, Peserta
didik dapat
memprediksi
gerak dua benda
berdasarkan grafik
kecepatan
terhadap waktu

Kunci
Jawaban
C

Kedua benda akan menempuh jarak yang sama setekah ….
A.
B.
C.
D.
E.

2,5 s
5,0 s
7,5 s
10 s
20 s

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
memprediksi pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
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Contoh 5. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.11
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.2
Gerak seekor nyamuk yang terbang dalam lintasan
Soal
LINGKUP
lurus diilustrasikan pada grafik (v-t) di bawah ini!
5
MATERI
Gerak Benda
v (ms-1)
MATERI
C
40
Kecepatan
Kunci
30
INDIKATOR
B
Jawaban
A
SOAL
D
20
E
Disajikan grafik
10
kecepatan
E
terhadap waktu
1 2 3
4 5 6 7 8
t (s)
dari benda yang
bergerak lurus
Jarak yang ditempuh nyamuk tersebut selama
beraturan dan
geraknya, adalah ... .
bergerak lurus
A. 60 m
berubah
B. 80 m
beraturan, Peserta
C. 100 m
didik dapat
D. 120 m
menentukan
E. 140 m
besaran jarak
perpindahan

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 6. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.12
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.2
Dua
bend
A
dan
B bergerak memiliki grafik seperti
Soal
LINGKUP
gambar di bawah ini!
6
MATERI
Gerak Benda
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MATERI
GLB dan GLBB
INDIKATOR
SOAL
Disajikan grafik
kecepatan
terhadap waktu
dari dua benda
yang bergerak
lurus beraturan
dan bergerak lurus
berubah
beraturan, Peserta
didik dapat
memprediksi
posisi yang sama

Kunci
Jawaban
B

Kedua benda akan menempuh jarak yang sama setelah
bergerak selama....
A. 5 detik
B. 10 detik
C. 15 detik
D. 20 dettik
E. 25 detik

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
memprediksi pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 7. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: PG
Mata Pelajaran : IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.2
Berikut
grafik
pertambahan
panjang batang pada
Soal
percobaan pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat
LINGKUP
7
gelap pada media tanah gembur!
MATERI
Gerak Benda
MATERI
Kecepatan
INDIKATOR
SOAL
Disajikan data
laju
pertumbuhan
kecambah,
Peserta didik
dapat
menyimpulkan
gerak yang
dilakukan oleh
tumbuhan
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Kunci
Jawaban
E

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa....
A. pertumbuhan tercepat terjadi pada hari keenam dan
ketujuh
B. cahaya mempercepat pertumbuhan batang yang
berkecambah
C. pertumbuhan paling lambat terjadi hari kesatu dan
kedua
D. setelah hari ketujuh cahaya tidak diperlukan untuk
pertumbuhan
E. pertumbuhan semakin lambat setelah hari ketujuh

Unit Pembelajaran
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Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
memprediksi pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 8. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI Buku
DASAR
Sumber :
3.2
LINGKUP
MATERI
Gerak Benda

Nomor
Soal
1

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Essay

Nama Penyusun

:

PAKET - …

Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Di sebuah padang rumput, terdapat cheetah, kijang,
antelop, dan rusa dengan posisi awal seperti ditunjukkan
pada gambar. Cheetah akan memangsa salah satu dari
ketiga hewan lainnya.

MATERI
GLB dan
GLBB
INDIKATOR
SOAL
Disajikan data
kecepatan
berlari empat
jenis hewan,
Peserta didik
dapat
menyimpulkan
gerak yang
dilakukan
hewan
tersebut

Kunci
Jawaban

Pada suatu waktu cheetah ingin menangkap mangsa
tersebut. Hewan mana yang bisa ditangkap oleh Cheetah
dalam waktu 3 detik? Berikan alasanmu. (Anggap
keempat hewan tersebut bergerak lurus beraturan. Tepat
pada saat cheetah akan berlari mengejar mangsanya, pada
saat itu juga mangsa mulai berlari.)

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.2. Menganalisis gerak
lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, dan
penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup dan 4.2.
Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda di kelas
VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Anda melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Anda memfasilitasi peserta
didik berkreasi. Hal ini berarti Anda perlu memberikan ruang dan waktu
kepada untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan produk
tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di Topik sistem pernapasan pada manusia menggunakan model
inkuiri dan pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi melalui
tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini
merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu
dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan
konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang
mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep
dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada Topik gerak pada benda terdiri atas:
1) Konsep Gerak pada benda; 2) Gerak lurus pada benda dengan kecepatan
tetap (GLB); 3) Gerak lurus pada benda dengan percepatan tetap (GLBB); 4)
konsep kecapatan; 5) konsep percepatan. Topik ini merupakan konten yang
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kaya akan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, Anda dapat
mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di
kehidupan sehari-hari yang berkaitan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia
nyata, Unit ini menyajikan peristiwa peristiwa gerak pada benda tanpa mesin
seperti sepeda. Fenomena kontektual lainnya yang dapat disajikan oleh Anda,
di antaranya gerak benda dengan menggunakan mesin seperti gerak piuston
pada blok mesin kendaraan jenis 4 Tax. Anda dapat menyajikan fenomena
kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di media ekektronik atau
menugaskan peserta didik menggali langsung informasi kepada narasumber
yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan sudah dalam taraf level
kogintif pada ranag mulai dari C4 sampai C5 (L3). Oleh karena itu, Anda perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami topik ini dengan baik agar siap
mengahadapi UN. Lebih dari itu, Anda perlu mengembangkan soal-soal
pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi.
Artinya, Anda dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi. Oleh karena itu, Anda perlu terus mengembangkan soal-soal yang
relevan dengan indikator yang telah dikembangkan.
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Dalam upaya mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Anda perlu mengisi
lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini,
Anda dapat mengetahui tingkat pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh
karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur dengan
memberikan tanda silang (√) pada kriteria yang menurut Anda tepat.
Tabel 9. Format Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek
Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS
peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar
kerja peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan
baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Keterangan Umpan Balik
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Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

1

Kriteria
2
3

4

Unit Pembelajaran
Gerak Benda

Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Anda perlu membaca ulang Unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Anda
memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian
berorientasi HOTS. Anda perlu mendiskusikan bagian yang belum
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Anda dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk
membelajarkan Unit ini.

Selamat, Anda telah selesai mempelajari Unit Gerak Benda, menarik, bukan?
Dari mempelajari Unit ini, Anda dapat mengenal konsep perpindahan dan
kecepatan pada aktivitas kita sehari-hari. Selain itu, Anda juga bisa
mendapatkan begitu banyak manfaat. Misalnya, Anda dapat mengetahui
penerapan konsep kecepatan pada kendaraan dan cara membelajarkan di
kelas. Dapatkah Anda menyebutkan manfaat lainnya?
Setelah mempelajari Unit ini, bagian manakah yang paling Anda sukai? Bagian
mana pula yang belum Anda pahami? Diskusikanlah dengan tim sejawat atau
narasumber, agar Anda lebih menguasai materi dalam unit ini.
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Unit disusun sebagai aternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk memahami
topik Gaya. Melalui bahan bacaan yang terdapat pada unit ini, guru dapat
memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut ke peserta
didiknya yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi (IPK),
terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu,
materi ini juga aplikatif bagi guru dan siswa agar dapat menerapkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam

upaya

memudahkan

guru

mempelajari

materi

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar, target
kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata,
soal-soal tes UN di tiga tahun terakhir dan soal PISA sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan
bacaan yang dapat dipelajari oleh guru dan peserta didik, serta deskripsi
prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini
disesuaikan dengan topik gaya dengan tujuan agar memberikan kemudahan
dalam membelajarkan kepada peserta didik termasuk dalam melakukan
percobaan dan mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Unit Gaya dilengkapi pula dengan delapan LKPD, yaitu 1) Dorongan dan
Tarikan, 2) Gaya kontak dan non kontak, 3) Dinamometer, 4) Resultan gaya, 5)
Kelembaman Benda, 6) Hukum II Newton, 7) Gaya Aksi Reaksi, dan 8) Berat
dan Massa Benda. LKPD dikembangkan agar guru mudah memfasilitasi
peserta

didik

untuk

melatihkan

kemampuan

berinkuiri

dengan

mendayagunakan alat bahan sederhana dan KIT Mekanika yang sudah
menjadi standar kelengkapan sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui
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serangkaian aktivitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
saintifik dan model pembelajaran Discovery Learning.
Topik gaya yang disusun pada bahan bacaan terdiri atas Topik karakteristik
besaran gaya, sifat kelembaman benda pada benda yang diam dan benda yang
bergerak dengan kecepatan tetap, gaya penyebab benda bergerak dengan
percepatan tertentu dan gaya aksi reaksi yang terjadi pada benda. Topik
tersebut merupakan bagian kecil dari lingkup materi gerak dan gaya yang
memiliki keterkaitan konsep dengan Topik gerak, energi, usaha dan pesawat
sederhana sebagai berikut.

Gambar 1. Peta konsep KD 3.2 pada lingkup materi Gaya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi acuan penguasaan kompetensi oleh
peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar 3.2 dan Target Kompetensi Pembelajaran Gaya.

Kompetensi Dasar
3.2 Menganalisis gerak lurus,

Target Kompetensi
1) Menganalisis pengaruh gaya terhadap

pengaruh gaya terhadap
gerak berdasarkan Hukum

gerak berdasarkan Hukum Newton
2) Penerapan gaya pada gerak benda dan

Newton, dan penerapannya

gerak makhluk hidup

pada gerak benda dan gerak
makhluk hidup
4.2 Menyajikan hasil

1) Melakukan penyelidikan gaya pada gerak

penyelidikan pengaruh gaya
terhadap gerak benda

benda
2) Mengkomunikasikan data hasil
penyelidikan dan hasil analisis pengaruh
gaya terhadap benda bergerak

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2. di kelas VIII di
kembangkan menjadi sebelas indikator untuk ranah pengetahuan dan lima
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
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yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2.
di kelas VIII.
Tabel 2. KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Topik Gaya

IPK Pengetahuan

KD

IPK Keterampilan

KD

3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum
Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup
Pendukung
3.2.1 Mendeskripsikan dorongan dan tarikan sebagai bentuk gaya penyebab
perubahan gerak benda
3.2.2 Menjabarkan sifat kelembaman benda pada benda yang diam dan benda
yang bergerak dengan kecepatan tetap
3.2.3 Menguraikan besaran gaya penyebab benda bergerak dengan percepatan
tertentu
3.2.4 Menjabarkan gaya aksi reaksi yang terjadi pada benda
Kunci
3.2.5 Mengkorelasikan penjumlahan (resultan) gaya pada gerak benda yang
bersesuaian dengan Hukum Newton
3.2.6 Menganalisis peristiwa kelembaman berdasarkan grafik v – t yang disajikan
3.2.7 Mengkorelasikan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan
benda bergerak
3.2.8 Merinci gaya aksi reaksi pada sebuah interaksi
Pengayaan
3.2.9 Mengidentifikasi gaya yang bersentuhan langsung dan gaya yang tidak
bersentuhan langsung
3.2.10 Menyimpulkan kesesuaian gerak benda yang dikenai sejumlah gaya
berdasarkan Hukum Newton
3.2.11 Menganalisis penerapan hukum III Newton pada atlet lompat tinggi
4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda
Pendukung
4.6.1 Membaca skala besarnya gaya pada Dynamometer
4.6.2 Menghitung penjumlahan (resultan) gaya
4.6.3 Menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum II Newton
Kunci
4.6.4 Melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak
4.6.5 Mempresentasikan hasil penyelidikan percobaan pengaruh gaya terhadap
gerak
Pengayaan
4.6.6 Mempresentasikan hasil kajian penerapan hukum Newton pada peristiwa
kehidupan
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A. Interaksi Fundamental
Aristoteles dan pengikutnya meyakini bahwa keadaan alami objek di Bumi tak
bergerak dan bahwasannya objek-objek tersebut cenderung ke arah keadaan
tersebut jika dibiarkan begitu saja. Aristoteles membedakan antara
kecenderungan bawaan objek-objek untuk menemukan “tempat alami”
mereka (misal benda berat jatuh), yang menuju “gerak alami”, dan tak alami
atau gerak terpaksa, yang memerlukan penerapan kontinyu gaya. Namun teori
ini meskipun berdasarkan pengalaman sehari-hari bagaimana objek bergerak
missal kuda dan pedati, memiliki kesulitan perhitungan yang rumit untuk
proyektil, semisal anak panah yang melesat.
Beberapa teori telah dibahas selama berabad-abad, dan gagasan pertengahan
akhir bahwa objek dalam gerak terpaksa membawa gaya dorong bawaan
merupakan hasil pekerjaan Galileo Galilei. Galileo melakukan eksperimen
dimana batu dan peluru meriam keduanya digelindingkan pada suatu
kecuraman untuk membuktikan kebalikan teori gerak Aristoteles pada awal
abad 17. Galileo menunjukkan bahwa benda dipercepat oleh gravitasi yang
mana tidak dipengaruhi massanya dan berargumentasi bahwa objek
mempertahankan kecepatan mereka jika tidak dipengaruhi oleh gaya biasanya gesekan.
Isaac Newton dikenal sebagai pembantah secara tegas untuk pertama kalinya,
bahwa secara umum, gaya konstan menyebabkan laju perubahan konstan
(turunan waktu) dari momentum. Secara esensi, ia memberi definisi
matematika pertama kali dan hanya definisi matematika dari kuantitas gaya
itu

sendiri

sebagai

turunan

waktu

momentum,

F=dp/dt.

Pada

tahun 1784 Charles Coulomb menemukan hukum kuadrat terbalik interaksi
antara muatan listrik menggunakan keseimbangan torsional, yang mana

85

adalah gaya fundamental kedua. Gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah
ditemukan pada abad ke 20.
Dengan pengembangan teori medan kuantum dan relativitas umum, disadari
bahwa “gaya” adalah konsep pengembangan yang muncul dari kekekalan
momentum (momentum 4 dalam relativitas dan momentum partikel virtual
dalam elektrodinamika kuantum). Dengan demikian istilah gaya fundamental
adalah lebih akurat disebut “interaksi fundamental”. Berbagai macam gaya
yang ada di alam yang merupakan interaksi fundamental diantaranya:
Tabel 3. Fenomena Gaya Fundamental dalam sebuah interaksi di alam sekitar kehidupan.

1) Gaya listrik, yaitu gaya yang timbul karena
adanya muatan listrik. Air yang mengalir akan
membelok setelah di dekatkan batang plastik
yang muatan listriknya telah disearahkan
dengan cara digosok kain wol
2) Gaya magnet, yaitu gaya yang berasal dari
kutub-kutub magnet, berupa tarikan atau
tolakan. Globe dunia yang memiliki massa
dapat terakat sehingga tampak melayang
diakibatkan gaya magnet menarik bagian
logam yang ada di kutub globe
3) Gaya pegas, gaya pemulih yang ditimbulkan
oleh struktur pegas untuk mengembalikan ke
posisi asalnya. Misalkan pegas yang di tarik
pada alat fitnes akan memberikan dampak
tarikan balik terhadap lengan, sehingga otot
lengan menegang sebesar gaya pemulih pegas
4) Gaya mesin, yaitu gaya yang berasal dari
mesin. Kendaraan dapat bergerak melaju
karena terdapat mesin yang merubah energi
untuk menghasilkan gaya mekanik pada
putaran ban
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5) Gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang berasal
dari pusat bumi. Jika loncat dari sebuah
ketinggian, maka tubuh ini akan bergerak
mengarah ke pusat bumi

6) Gaya gesekan, yaitu gaya yang ditimbulkan
akibat pergeseran antara dua permukaan yang
bersentuhan. Pernahkan Anda merenungkan,
mengapa kita dapat berjalan di atas lantai
tanpa tergelincir? Mengapa kendaraan Anda
dapat sampai ke tempat manapun yang Anda
tuju? Coba perhatikan gambar mobil di
samping, mobil dapat melaju dengan kencang
dan ketika berada di atas tanah, menimbulkan
semburan debu dan butiran tanah ke arah
belakang mobil. Mengapa Mobil dapat melaju
di atas tanah? Dan bagaimana debu dan
butiran tersebut dapat terlontar ke belakang
mobil? Gaya gesekan antar ban dengan tanah
lah yang menyebabkan mobil dapat melaju,
serta debu dan butiran tanah dapat terlontar
ke belakang.

B. Kelembamam Benda
Ketika Anda berkendaraan yang sedang
melaju, tiba-tiba kendaraan tersebut direm
secara mendadak, tubuhmu seolah-olah
terdorong ke depan berlawanan arah
dengan gaya pengereman kendaraan yang
arahnya ke belakang. Hal ini terjadi karena
tubuhmu

cenderung

mempertahankan

posisinya yang terus bergerak ke arah

Gambar 2. Aksi pengereman
roda depan secara tiba-tiba
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depan, namun karena kendaraan direm mengakibatkan ada gaya yang
menahan gerak ini sehingga Anda seperti terdorong ke depan.
Oleh karena itulah, maka undang-undang lalu lintas mewajibkan pengendara
mobil memakai sabuk pengaman untuk menghindari kecelakaan mobil. Begitu
juga ketika Anda berada dalam kendaraan yang diam. Kemudian tiba-tiba
kendaraan tersebut bergerak, tubuhmu akan terasa seperti terdorong ke
belakang. Hal ini terjadi karena tubuhmu cenderung mempertahankan
posisinya yang diam.

Gambar 3. Sifat kelembaman dalam mempertahankan posisi awal yang sedang diam

Contoh penerapan hukum I Newton lainnya di sekitar kehidupan, diantaranya:


Meja diam tidak akan bergerak kecuali digerakkan atau mendapat gaya
dari luar.



Menarik taplak meja dengan cepat tidak akan membuat makanan yg
sudah terlanjur ditaruh diatasnya jatuh.



Pola pada ayunan bandul sederhana.



Penggunaan roda gila pada mesin mobil.



Dua ekor badak jantan yang bermassa sama melakukan adu kekuatan
untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong
dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser
dari posisinya. Alasan karena kedua gaya yang sama dan berlawanan arah
mengakibatkan resultan gaya bernilai nol



Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Pada menit terakhir
kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba tiba, sehingga joki
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tersebut

terpental

ke

depan.

Alasannya

karena

joki

akan

mempertahankan keadaannya awalnya, yaitu sedang bergerak

C. Gerak Dipercepat
Pernahkah Anda mengamati pemain sepak bola menendang bola yang sedang
menuju ke arahnya? Apakah arah dan laju bola akan berubah? Dari Gambar 4,
Anda dapat mengamati bahwa bola akan berubah arah ketika ada gaya yang
mengenai bola tersebut. Dalam contoh tersebut, bola mengalami percepatan.
Ukuran kemampuan benda mempertahankan keadaan diam atau keadaan
geraknya dinamakan inersia. Hal ini berarti percepatan gerak benda
dipengaruhi inersianya, sedangkan kualitas inersia diukur oleh massanya.

Gambar 4. Bola akan berubah arah ketika pemain menendangnya
Sumber: www.gambar.com

Contoh penerapan hukum II Newton lainnya di sekitar kehidupan,
diantaranya:


Taksi yg sedang melaju dijalan akan mendapatkan percepatan yang
sebanding, namun massanya berbanding terbalik.



Ketika bermain kelereng, kelereng yg lebih besar akan lebih lambat
melaju dibandingkan dg kelereng yg kecil.



Menindahkan barang pada bidang yang miring.
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Seekor banteng jantan mendorong anak anak kijang dengan kekuatan
penuh hingga terpental jauh. Dengan gaya yang kuat banteng jantan
mampu menggerakkan anak kijang dengan percepatan tertentu



Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah
betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa
tubuhnya yang jauh lebih besar dari pada massa tubuh anaknya. Dengan
gaya yang gajah betina mampu menggerakkan anak gajah dengan
percepatan tertentu

D. Aksi Reaksi
Contoh Hukum III Newton dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada
Gambar 5. Tahukah Anda, bagaimana penyelam dapat berenang di dalam laut?
Kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang (gaya aksi) sehingga
badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi

Gambar 5. Gaya aksi reaksi pada aktivitas menyelam
Sumber: www.gambar.com

Contoh penerapan hukum III Newton lainnya di sekitar kehidupan,
diantaranya:


Peristiwa gaya tarik-menarik ataupun tolak menolak pada gaya magnet.



Ketika kita mendorong kendaraan yg mogok ditengah jalan.



Gas panas yg dikeluarkan roket ketika pertama kali meluncur akan
mendorong roket tersebut naik ke atas.
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Dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling
mendorong satu sama lain. Terpentalnya kedua ekor kijang dikarenakan
gaya aksi reaksi dari masingmasing kijang yang saling beradu



Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut
terpental kebelakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat.
Anak badak terlempar ke belakang akibat gaya reaksi dari gaya aksi saat
mendorong induknya



Seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya
ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap
mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas Kepakan sayap burung
ke bawah (gaya aksi) mengakibatkan burung terangkat ke atas (gaya
reaksi)



Seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke
belakang. Gerakan sirip ikan kebelakang (gaya aksi) mengakibatkan ikan
terdorong kedepan (gaya reaksi)
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A. Soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN topik Gaya pada Benda pada Kompetensi Dasar
pengetahuan 3.2 Menganalisis gerak benda, pengaruh gaya terhadap gerak
berdasarkan Hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak
makhluk hidup. Kompetensi Dasar keterampilan 4.2 Menyajikan hasil
penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda (Permendikbud Nomor 37,
2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika Anda akan mengembangkan soal yang setipe pada topik
gaya pada benda.
Tabel 4. Pemetaan Soal UN tahun 2016,2017 dan 2018 topik Gaya

Peket/
Tahun
1/2016

2/2016

3/2016
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Soal
Tiga gaya masing-masing besarnya F1 = 22 N, F2 = 18 N dan F3 = 40 N
dikerjakan pada balok kayu. Gaya-gaya yang bekerja pada balok, yang
memenuhi Hukum I Newton ditunjukkan oleh gambar ….

Pada gambar di bawah ini pada masing-masing balok bekerja 3 buah gaya. Jika
balok-balok tersebut mempunyai massa yang sama, balok yang memiliki
percepatan paling besar adalah ….

Tiga gaya segaris bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar. Hukum 1
Newton pada balok ….
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Peket/
Tahun

Soal

1/2017

Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Benda yang mendapat
percepatan terbesar adalah ….

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator

:
:

Diketahui

:

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

:

Menilai dan menyimpulkan - L3
Menyimpulkan kesesuaian gerak benda yang dikenai
sejumlah gaya berdasarkan Hukum Newton
Gaya-gaya yang bekerja pada balok dalam bentuk angka
atau skala
Balok yang memenuhi Hukum 1 Newton atau Hukum 2
Newton
Penjumlahan resultan gaya dan konsep Hukum 1 dan 2
Newton

Paket/
Tahun

Soal

1/2018

Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2
m/s2 seperti gambar berikut

Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermassa 2 kg.
Percepatan sistem balok dengan gaya F yang menjadi ….
1,0 m/s2
1,2 m/s2
1,5 m/s2
2,0 m/s2
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Paket/
Tahun
2/2018

Soal
Perhatikan gambar!

Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 m/s2.
Apabila di atas balok ditambah dengan beban 1 kg, maka percepatan yang dialami
oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama menjadi ….
0,5 m/s2
1,0 m/s2
2,5 m/s2
3,0 m/s2

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator

:
:

Diketahui

:

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:
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Membandingkan - L3
Membandingkan nilai besaran gerak benda yang dikenai
gaya tetap setelah melalui proses membandingkan pada dua
kondisi
Besar gaya yang tetap dan besar massa total pada dua
kondisi
Nilai besaran gerak benda pada kondisi ke dua
Konsep Hukum II Newton
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Anda ketika akan
membelajarkan topik gaya. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan
prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan
bacaannya

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik gerak
benda. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun
desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri
atas karakteristik besaran gaya, sifat kelembaman benda pada benda yang
diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, gaya penyebab benda
bergerak dengan percepatan tertentu dan gaya aksi reaksi yang terjadi pada
benda. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing
indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam tiga kali pertemuan.
Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi tiga skenario
pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria
yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016).
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Desain Aktivitas Pembelajaran
Tabel 5. Silabus Pembelajaran Gaya

No
1

2

Indikator
Menjelaskan keadaan alami
gerakan benda

Menjelaskan Hukum I
Newton

Tujuan

Materi
Esensial

Melalui percobaan siswa menjelaskan,
keadaan alami gerakan benda

Keadaan alami
gerakan benda

Melalui percobaan, siswa menjelaskan
Hukum I newton

Hukum I
Newton

Pengalaman
Belajar
 Pengamat
an
 Pemonstr
asi
 Percobaa
n
 Melakuka
n
pengama
tan
benda di
sekitar
siswa
 Mengam
ati
demonst
rasi
 Berdisku
si
merumu
skan
Hukum I

Penilaian
 Pengetah
uan:
tes
tertulis,
essay,
pilihan
ganda.
 Sikap:
observasi
 Keterampi
lan:
penilaian
produk

Media
Pembelaja
ran
Mobil
Mainan,
kertas
karton,
Penghapus
, papan
tulis, kotak
pensil,
Dinamome
ter,

No

Indikator

Tujuan

Materi
Esensial

Menjelaskan konsep gaya
sebagai penyebab
perubahan gerak benda

Melalui percobaan, siswa menjelaskan
konsep gaya sebagai penyebab
perubahan gerak benda

Gaya

4

Menjelaskan pengaruh gaya
terhadap gerak benda

Melalui percobaan, siswa menjelaskan
pengaruh gaya terhadap gerak benda

Gaya

5

Mendeskripsikan besaranbesaran yang menentukan
percepatan benda
Merumuskan Hukum II
Newton ∑F = m.a

Melalui percobaan, siswa
mendeskripsikan besaran-besaran
yang menentukan percepatan benda
Melalui percobaan dan diskusi, siswa
merumuskan Hukum II Newton

Hukum II Newton

7

Menjelaskan percepatan
gravitasi Bumi.

Melalui percobaan siswa Menjelaskan
percepatan gravitasi Bumi.

Percepatan
gravitasi Bumi.

8

Menjelaskan bahwa setiap
gaya yang bekerja pada
suatu benda selalu
merupakan hasil interaksi

Melalui percobaan, siswa menjelaskan
bahwa setiap gaya yang bekerja pada
suatu benda selalu merupakan hasil
interaksi benda tersebut dengan

6

Hukum II Newton
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Hukum III
Newton

Penilaian

Media
Pembelaja
ran

Newton
berdasar
kan
fenomena
yang
diamati
 Percobaa
n
 Diskusi
 Percobaa
n
 Diskusi
 Percobaa
n
 Diskusi
 Percobaa
n
 Diskusi
 Percobaa
n
 Diskusi
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3

Pengalaman
Belajar
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No

9
10

11

Indikator
benda tersebut dengan
benda lainnya.
Merumuskan Hukum III
Newton tentang gaya
Menggunakan Hukum II dan
III Newton untuk
mengidentifikasi gaya-gaya
yang bekerja pada suatu
benda
Menggunakan hukum
Newton untuk enjelaskan
aktifitas manusia atau
permasalahan sehari-hari

Tujuan

Materi
Esensial

benda lainnya.
Melalui percobaan, siswa merumuskan
Hukum III Newton tentang gaya
Melalui diskusi pemecahan masalah,
siswa menggunakan Hukum II dan III
Newton untuk mengidentifikasi gayagaya yang bekerja pada suatu benda..
Melalui diskusi dan pemecahan
masalah, siswa menggunakan hukum
Newton untuk menjelaskan aktifitas
manusia atau permasalahan seharihari

Hukum III
Newton
Aplikasi Hukum
Newton

Aplikasi Hukum
Newton

Pengalaman
Belajar

Penilaian

Media
Pembelaja
ran
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Alokasi Waktu
Pembelajaran topik gaya ini minimal diselesaikan dalam 2 kali pertemuan.
1) Pertemuan ke-1 (3 JP) : 3 x 40 menit
2) Pertemuan ke-2 (2 JP) : 2 x 40 menit
Media pembelajaran
Media yang diperlukan dalam pembelajaran ini di antaranya sebagai berikut.
1) Alat dan bahan praktik: kelereng, dinamometer, karton, kotak pensil dan
isinya.
2) Alat dan bahan praktik: kelereng, dinamometer, mobil mainan, batu
baterai, karton, kotak pensil dan isinya.
3) Kertas plano/karton/papan tulis kecil, spidol
Langkah-Langkah Pembelajaran
Pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan
sintak 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi
masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4)
Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6)
Menarik simpulan/generalisasi (Generalization). Kegiatan Pembelajaran
terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pembelajaran ke-1 menggunakan
aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 3. Pertemuan pembelajaran ke-2
menggunakan aktivitas 4 sampai dengan aktivitas 5.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1. Mendeskripsikan dorongan dan
tarikan; LKPD 2. Mengidentifikasi gaya yang bersentuhan langsung dan gaya
yang tidak bersentuhan langsung; LKPD 3. Mengetahui cara membaca
Dynamometer; LKPD 4. Mengidentifikasi penjumlahan gaya; LKPD 5.
Membuktikan sifat kelembaman; LKPD 6. Mengidentifikasi hubungan antara
massa kelembaman dan percepatan; LKPD 7. Mengidentifikasi besar gaya aksi
dan reaksi; dan LKPD 8. Mengidentifikasi perbandingan antara berat dan
massa suatu benda. Semua LKPD terintegrasi pada kegiatan pembelajaran
untuk membelajarkan topik karakteristik besaran gaya, sifat kelembaman
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benda pada benda yang diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan
tetap, gaya penyebab benda bergerak dengan percepatan tertentu dan gaya
aksi reaksi yang terjadi pada benda.
Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu memastikan media dan LKPD yang
akan digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua peserta didik.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran. Berikut ini rincian aktivitas
pembelajaran untuk mesing-masing pertemuan.

Aktivitas 1
a) Pemberian rangsangan (Stimulation)
Melalui percobaan, siswa membangun konsep tentang gaya dan gerak,
meliputi (1) keadaan alami gerakan benda-benda, (2) kerangka inersial, (3)
percepatan (4) gaya sebagai penyebab perubahan keadaan gerak, dan (5)
merumuskan Hukum I Newton.
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Bagaimana keadaan alami gerakan benda-benda di sekitar kita?
2) Apa yang menyebabkan gerak benda berubah dari keadaan alaminya?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) menggali
konsep gaya; dan 2) demonstrasi fenomena Hukum 1 Newton Setelah
melakukan aktivitas tersebut dengan baik, Anda mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.1, 3.2.2, 4.6.1 dan 4.6.2
yaitu:
No

Indikator Pembelajaran

1.

Mendeskripsikan dorongan dan tarikan sebagai
bentuk gaya penyebab perubahan gerak benda

2.

Menjabarkan sifat kelembaman benda pada benda
yang diam dan benda yang bergerak dengan
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Scientific practices dan
intellectual skill
Pembentukan konsep
(conceptualizing)
Generalisasi
(Generalizing)

Unit Pembelajaran
Gaya

Scientific practices dan
intellectual skill

No

Indikator Pembelajaran

3
4

kecepatan tetap.
Membaca skala besarnya gaya pada Dynamometer
Menghitung penjumlahan (resultan) gaya

-

Dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
1. Mengajak siswa mengamati berbagai
macam gerak yang ada di sekitar:
• misalnya bola menggelinding, mobil
bergerak,sepeda bergerak, dll.
• Bertanya: bagaimana gerakan bendabenda bila tidak diganggu, misalnya bila
tidak didorong, ditarik, atau dipukul.

Kegiatan Siswa
1. Mengamati dan mengidenifikasi adanya
berbagai macam gerak benda dalam
kehidupan sehari-hari. (Ada yang
bergerak lurus, ada yang melengkung,
ada yang berputar, ada yang bolak-balik,
ada yang bergetar, bahkan banyak yang
diam, dsb.).
• Mengajukan pendapat tentang keadaan
alami gerakan benda-benda.
2. Mengamati bahwa benda diam akan
tetap diam selama tidak diganggu
(didorong atau ditarik atau dipukul).

2. Mengajak siswa mengamati benda yang
diam di atas meja untuk beberapa saat
tanpa mengganggunya. Kemudian melihat
perubahannya ketika benda tersebut
diganggu (diberi gaya)
3. Mendemonstrasikan: benda yang bergerak
3. Mengamati demonstrasi guru dan
akan tetap bergerak (meskipun hanya
menemukan bahwa:
beberapa saat). Misalnya:
• Mobil mainan (atau baterai) dan penghapus
• Begitu kertas dihentikan, penghapus
diletakkan di atas kertas karton di atas meja
berhenti bergerak (terhadap meja)
mendatar. Guru menarik kertas secara
sedangkan mobil mainan/baterai terus
perlahan sehingga mobil (baterai) dan
bergerak terhadap meja.
penghapus bergerak terbawa kertas
• Begitu kertas dihentikan, penghapus
(Catatan: upayakan gerakan cukup cepat,
berhenti bergerak (terhadap meja)
namun kedua benda tetap diam terhadap
sedangkan mobil mainan/baterai terus
kertas). Setelah beberapa saat, kertas
bergerak terhadap meja.
dilepas secara mendadak hingga berhenti.
• Perbedaan itu terjadi karena
• Meminta siswa mendeskripsikan gerakan
penghapus mendapat gesekan yang
mobil/baterai dan penghapus.
lebih besar daripada yang dialami
• Meminta siswa menjelaskan mengapa
mobil/baterai.
gerakan penghapus berbeda dengan gerakan
Mobil/baterai mendapat gesekan
mobil (baterai).
kecil karena beroda atau licin.Jika
gesekan yang dialami mobil/baterai
• Meminta siswa membuat inferensi apa yang
semakin kecil, maka gerakannya
terjadi jika gesekan yang dialami mobil atau
akan semakin lama.
baterai tersebut lebih kecil lagi.
• Merumuskan prinsip bahwa benda• Membantu siswa merumuskan prinsip
benda yang semula bergerak (terhadap
umum tentang gerakan benda-benda jika
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Kegiatan Guru
tidak ada gaya gesek yang dialami benda
tersebut selama geraknya.
4. Berdasarkan hasil pada langkah (2) dan (3),
guru membimbing siswa merumuskan sifat
alami gerakan benda-benda jika diamati
dari Bumi (ingat bahwa saat mengamati
gerakan benda-benda tersebut, siswa diam
di tempat duduknya masing-masing).

Kegiatan Siswa
Bumi) akan tetap bergerak dengan
kecepatan konstan jika tidak mendapat
gesekan dari landasannya.
4. Merumuskan sifat alami gerakan
benda- benda jika diamati terhadap
Bumi, yaitu, “benda yang semula diam
akan tetap diam dan yang semula
sudah bergerak akan tetap bergerak
lurus dengan kecepatan konstan”

5. Meminta siswa melakukan percobaan
5. Melakukan percobaan untuk
sederhana untuk mengubah keadaan gerak
menemukan prinsip bahwa
benda. Misalnya: (1) menggerakkan benda
dorongan/tarikan/pukulan dapat
yang semula diam di atas meja, (2)
mengubah keadaan gerak benda.
menghentikan benda yang sedang
bergerak, (3) membelokkan arah gerak
benda yang semula bergerak lurus, dsb.
6. Menginformasikan istilah-istilah yang
6. Merumuskan pernyataan Hukum I
sudah dirumuskan siswa.
Newton: “benda yang semula diam
akan tetap diam dan yang semula
• Pernyataan “benda yang semula diam akan
bergerak akan tetap bergerak lurus
tetap diam dan yang semula bergerak akan
dengan kecepatan konstan, jika
tetap bergerak lurus dengan kecepatan
diamati dari permukaan Bumi”
konstan, jika diamati daritanah (Bumi)”,
dikenal sebagai hukum I Newton tentang
Memperhatikan penjelasan guru,
gerak. Sifat alami gerakan benda tersebut
bertanya jika kurang paham, dan
disebut sifat inersial benda.
mencatat rangkuman
• Mengenalkan konsep gaya dalam IPA:
tarikan/dorongan/pukulan dalam IPA
dinamai gaya. Jadi, gaya adalah sesuatu
(besaran) yang dapat mengubah keadaan
gerak benda.
• Kerangka acuan yang diam terhadap Bumi
disebut kerangka inersial. Kerangka acuan
yang bergerak terhadap Bumi dengan
kecepatan tetap juga termasuk kerangka
inersial.
• Kerangka acuan yang bergerak dipercepat
terhadap Bumi (misalnya mobil yang sedang
direm atau digas) disebut kerangka non
inersial. Terhadap kerangka non inersial,
benda yang diam terhadap Bumi tampak
bergerak dengan percepatan tertentu.

Aktivitas 2
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Unit Pembelajaran
Gaya

b) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement)
Siswa menjelaskan percepatan, menguji prediksi melalui percobaan: (1)
membandingkan percepatan benda, (2) membandingkan percepatan dengan
massa berbeda jika dipukul dengan kekuatan yang sama, (3) merumuskan
Hukum II Newton secara kualitatif.
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Besaran apa saja yang dapat mengubah gerakan suatu benda?
2) Besaran apa saja yang menentukan percepatan suatu benda?
3) Bagaimana pengaruh masing-masing besaran tersebut?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
mengidentifikasi kecepatan benda dan 2) Simulasi menggerakkan benda
dengan memberikan gaya. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik,
Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.3 yaitu:
No

Indikator pembelajaran

1.

Menguraikan besaran gaya penyebab benda
bergerak dengan percepatan tertentu

Scientific practices dan
intellectual skill
Menjelaskan (explaining)
Memprediksi (predicting)

Dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit.
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru
1. Mengajak siswa menyiapkan percobaan
sebagai berikut.
• Bahan: dua pensil (atau spidol)
berbentuk silinder yang
permukaannya halus, sebuah buku
yang sampulnya cukup kuat, dan
beberapa benda lain yang dapat
ditumpangkan di atas buku.
• Buku ditumpangkan di atas dua
pensil (spidol) sebagai landasannya

Kegiatan Siswa
1. Secara berkelompok, siswa merangkai alat
percobaan sesuai petunjuk guru.
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Kegiatan Guru
dan ditempatkan di atas meja
mendatar seperti gambar.buku k
2. Meminta siswa memprediksi dan
membuktikan prediksinya tentang apa
yang terjadi jika buku dipukul ke samping
dengan kekuatan yang berbeda-beda.

3. Meminta siswa menambahkan bendabenda lain di atas buku secara bertahap.
Kemudian meminta siswa memprediksi
pengaruh massa buku beserta bendabenda yang ditumpangkan terhadap
percepatan yang terjadi jika buku dipukul
dengan gaya yang sama.
4. Meminta siswa mengidentifikasi faktor–
faktor yang menentukan percepatan
benda berdasarkan hasil percobaan
sebelumnya.

Kegiatan Siswa

2. Memprediksi dan membuktikan
prediksinya melalui percobaan.
Harapannya, siswa menemukan bahwa
semakin keras pukulan (semakin besar
gaya yang diberikan) semakin besar
percepatan yang dialami buku.
3. Memprediksi dan membuktikan
prediksinya melalui percobaan.
Harapannya, siswa menemukan bahwa
dengan gaya yang sama besar, semakin
besar massa benda semakin kecil
percepatan yang dialami benda.
4. Merangkum hasil percobaan:
• Terhadap benda yang sama,
semakin besar gaya yang diberikan
semakin besar percepatan yang
dihasilkan.
• Dengan gaya yang sama, semakin
besar massa benda semakin kecil
percepatan yang dihasilkan.

Aktivitas 3
c) Pengumpulan data (Data Collection)
Berdasarkan percobaan (data

kualitatif), siswa merumuskan Hukum II

Newton secara matematis, yaitu ∑F = m.a. Dengan menggunakan Hukum II,
siswa menyimpulkan bahwa semua benda jatuh ke Bumi dengan percepatan
sama selama gaya gesekan dan hambatan udara dapat diabaikan.
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Bagaimana persamaan matematis untuk menjelaskan hubungan antara
gaya yang bekerja, massa benda, dan percepatan benda?
2) Jika tidak ada gaya lain selain gravitasi Bumi, mana yang lebih dulu
sampai di tanah jika dua benda yang massanya berbeda dijatuhkan
bersamaan dari ketinggian tertentu di atas tanah.
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Unit Pembelajaran
Gaya

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi dinamika benda; dan 2)
Praktik dinamika gerak benda Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan
baik, Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.7 dan 4.6.3 yaitu:
No
1.

2

Indikator pembelajaran
Mengkorelasikan hubungan
antara gaya dan massa dengan
percepatan benda bergerak

Scientific practices dan intellectual skill
Merumuskan hubungan (describing
relationships)

Berpikir korelasional (using correlational
thinking)
Menghitung berat benda dengan Menjelaskan (explaining)
menggunakan persamaan hukum Membuat generalisasi (generalizing)
II Newton

Dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
1. Membimbing siswa mengubah data kualitatif
hasil percobaan pada tahap sebelumnya
menjadi persamaan matematika ∑F = m.a

Kegiatan Siswa
1. Membuat rumus matematika tentang
hubungan antara gaya yang bekerja (□),
massa benda (□), dan percepatan
benda (□) berdasarkan hasil percobaan
sebelumnya.
• Dari data “semakin besar gaya yang
diberikan semakin besar percepatan
benda” dirumuskan pernyataan
matematis: “percepatan sebanding
dengan gaya yang bekerja” dan
dinyatakan dengan lambang
matematika □~□
• Dari data “dengan gaya yang sama,
semakin besar massa benda semakin
kecil percepatan yang dihasilkan”
dirumuskan pernyataan matematis:
“percepatan berbading terbalik
dengam massa benda”, dan
dinyatakan dengan lambang
matematika: □~ □
□
• Dari dua hubungan tersebut
diperoleh persamaan matematika □
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Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa
□ □⁄□ atau dapat diubah menjadi □
□ □□.

2. Menginformasikan kepada siswa jika ada
beberapa gaya bekerja pada benda, maka □
harus diganti dengan resultan dari semua
gaya tersebut, yaitu □∑ □□. Kemudian,
meminta siswa menyempurkan rumusan
Hukum II Newton yang telah didapatkan
sebelumnya dan menjelaskannya secara verbal

3. Menyiapkan demonstrasi menjatuhkan dua
benda yang massanya berbeda (misal
sepotong kapur tulis dan batu) secara
bersamaan dari ketinggian tertentu,
kemudian meminta siswa membuat prediksi
beserta penjelasannya tentang mana yang
sampai di tanah terlebih dahulu. Setelah siswa
memprediksi, guru menunjukkan faktanya
dengan demonstrasi.

4. Membantu siswa membuat penjelasan yang
lebih ilmiah berdasarkan Hukum II Newton,
dengan pertanyaan penuntun, misalnya
sebagai berikut:
• Apakah semua benda jatuh ke tanah
dengan gerakan yang semakin cepat?
• Jika demikian, menurut Hukum II,
haruskah ada gaya yang menarik benda
ke bawah? Gaya apakah itu?

5. Memberikan penguatan terhadap pemikiran
siswa bahwa setiap benda yang ada di sekitar
Bumi selalu mengalami gaya gravitasi (gaya
tarik) Bumi yang arahnya ke bawah. Besarnya
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2. Mengubah rumusan awal Hukum II
Newton menjadi lebih lengkap sebagai
∑ □ □ □□
• Menyatakan secara verbal Hukum II
Newton: “Jika ada sejumlah gaya
yang bekerja pada suatu benda,
maka resultan dari gaya-gaya
tersebut (∑ □) harus sama dengan
hasil kali massa benda (m) dengan
percepatannya (a)”
3. Memprediksi dan menjelaskan
prediksinya.
• Mengevaluasi hasil prediksinya
berdasarkan hasil pengamatan
demonstrasi guru
• Membuat penjelasan mengapa
demikian.
Catatan:
 Pada tahap ini tidak perlu dipaksakan
siswa menghasilkan penjelasan yang
sempurna.
 Penjelasan lebih ilmiah akan ditemukan
pada kegiatan berikutnya
4. Menjawab pertanyaan guru
berdasarkan fakta percobaan:
• Ya, benda-benda yang dilepaskan
dari atas tanah selalu jatuh ke
bawah dan dipercepat
• Ya, menurut Hukum II Newton
harus ada gaya ke bawah, karena
benda nyata-nyata dipercepat ke
bawah.
• Gaya tersebut dihasilkan oleh
tarikan Bumi terhadap benda.
5. Memperhatikan penjelasan guru,
bertanya jika belum paham, dan
mencatat pokok-pokok penting
penjelasan guru

Unit Pembelajaran
Gaya

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

sama dengan hasil kali massa benda (m)
dengan percepatan gravitasi Bumi (g).
• Dalam kehidupan sehari-hari, besarnya
gaya gravitasi Bumi tersebut dikenal
sebagai berat benda, dan dilambagi
dengan w.
• Berat benda biasa dirumuskan sebagai
□ □□.
6. Melanjutkan memandu siswa merumuskan
penjelasan, dengan pertanyaan penuntun
sebagai berikut:
• Jika gaya gravitasi Bumi merupakan
satu- satunya gaya yang bekerja pada
kapur dan batu, gunakan Hukum II
newton untuk menentukan percepatan
masing- masing benda
• Meminta siswa membadingkan
percepatan kedua benda, kemudian
merumuskan penjelasan mengapa
keduanya jatuh sampai di tanah
bersamaan

7. Meminta siswa menentukan besarnya
percepatan gravitasi Bumi melalui mengukur
berat benda yang sudah diketahui massanya
(diambil dari Kit IPA)
• Mendemonstrasikan mengukur berat
benda-benda yang sudah diketahui
massanya dengan neraca pegas.
• Meminta siswa membuat data hubungan
massa benda dan beratnya, kemudian
menghitung percepatan gravitasi Bumi
• Memberikan penguatan bahwa nilai g di
permukaan Bumi adalah sekitar 9,8 m/s2.
Seringkali dibulatkan menjadi 10 m/s2.

6. Menggunakan Hukum II Newton untuk
menentukan percepatan kapur dan
batu:
Percepatan kapur:
• Gaya yang bekerja: □□ □ □□□
• Dengan Hukum II Newton □ □ □□
diperoleh:
□□□ □ □□□□ □□ □ □
Percepatan batu:
• Gaya yang bekerja: □□ □ □□□
• Dengan Hukum II Newton □ □ □□
diperoleh:
□□□ □ □□□□ □□ □ □
Menyimpulkan bahwa kapur dan batu
mengalami percepatan yang sama, yaitu
sebesar g. Karena keduanya dilepas
bersama dari ketinggian yang sama, dan
keduanya memiliki percepatan yang
sama, maka kedua benda sampai di
tanah juga secara bersamaan.
7. Mencatat hasil percobaan
menimbang berat benda dan
menghitung nilai g
Massa (kg) Berat (N) g (m/s2)

Menyimpulkan bahwa □ ≅ 10 m/s2

Aktivitas 4
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d) Pengolahan data (Data Processing)
Melalui percobaan sederhana, siswa merumuskan Hukum III Newton
kemudian merangkum hukum I, II, dan III Newton sehingga tampak jelas
hubungan satu dengan lainnya. Siswa berlatih menggunakan Hukum II dan III
Newton untuk mengidentifikasi gaya- gaya yang bekerja pada suatu benda dan
memecahkan masalah.

Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Bagaimana cara mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda?
2) Bagaimana menjelaskan gerak dalam kehidupan sehari-hari?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) menyelidiki;
dan 2) analisis data hasil percobaan. Setelah melakukan aktivitas tersebut
dengan baik, Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.29,
4.6.4 dan 4.6.5 yaitu:
No
1.

2
3
4

5

6

Indikator pembelajaran
Mengidentifikasi gaya yang
bersentuhan langsung dan gaya
yang tidak bersentuhan langsung
Menjabarkan gaya aksi reaksi
yang terjadi pada benda
Merinci gaya aksi reaksi pada
sebuah interaksi
Mengkorelasikan hubungan
antara gaya dan massa dengan
percepatan benda bergerak
Melakukan percobaan tentang
pengaruh gaya terhadap gerak
Mempresentasikan hasil
penyelidikan percobaan pengaruh
gaya terhadap gerak
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Scientific practices dan intellectual
skill
 Menjelaskan (explaining)
 Membuat generalisasi (generalizing)
 Membuat generalisasi
(generalizing)
 Berpikir korelasional (using
correlational thinking)
 Menganalisis persoalan yang
dipelajari (defining the problem to
be studied)
 Menentukan system yang
dipelajari (defining the sistem to
be studied) Menjelaskan (explaining)

Unit Pembelajaran
Gaya

Dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

1. Mengawali pembelajaran dengan
mengajukan pertanyaan: bagaimana cara
mengetahui ada gaya yang bekerja pada
suatu benda, misalnya pada buku yang
diam di atas meja?

1. Melalui percobaan sederhana, siswa
menemukan bahwa:

• Membantu siswa menemukan jawaban
atas pertanyaan tersebut dengan
mengajukan pertanyaan: dapatkah
kamu mengerjakan gaya pada suatu
benda tanpa benda tersebut
mereaksinya dengan mengerjakan gaya
serupa kepadamu?
• Meminta siswa mendorong/menekan
benda-benda di sekitarnya dan
memaparkan apa yang dirasakan.
• Meminta siswa menarik meja dan
memaparkan apa yang dirasakan.
• Meminta siswa menggesekkan telapak
tangannya ke permukaan meja dan
memaparkan apa yang dirasakan oleh
telapak tangan.

• Jika kita mendorong/menekan suatu benda
maka benda tersebut selalu mereaksinya
dengan mendorong/menekan balik ke kita
• Jika kita menarik suatu benda maka benda
tersebut selalu melawannya dengan menarik
kita.
• Jika kita menggesekkan telapak tangan ke
suatu benda, maka benda tersebut juga
memberikan gesekan ke telapak tangan,
dengan arah yang berbalikan.

2. Meminta siswa menyimpulkan dari mana
gaya berasal.
• Memberikan penguatan atas
temuan siswa dengan memberikan
penekanan, misalnya:
Konsekuensinya, jika kita menyebut
ada gaya yang bekerja pada suatu
benda, maka kita harus dapat
menemukan siapa yang
mengerjakan gaya tersebut.
• Meminta siswa mengidentifikasi
gaya- gaya yang bekerja pada buku
yang diam di atas meja.

2. Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan
bahwa:
• jika kita memberikan gaya pada suatu
benda, maka benda tersebut pasti
melawannya dengan memberikan gaya
reaksi ke kita.
• Gaya berasal dari hasil interaksi: gaya
yang bekerja pada suatu benda selalu
terjadi akibat interaksi benda tersebut
dengan benda lain.
Dengan panduan guru, siswa menemukan
bahwa ada dua gaya yang bekerja pada
buku tersebut, yaitu:
 gaya gravitasi Bumi, arahnya ke
bawah, besarnya W = m.g.
 gaya dorong dari meja, arahnya ke
atas. Gaya ini muncul sebagai reaksi
meja terhadap gaya tekan yang
diberikan benda ke meja
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3. Mengajukan pertanyaan, bagaimana
besarnya gaya aksi-reaksi tersebut?
• Membimbing siswa menemukan
jawabannya dengan cara meminta
siswa tarik menarik dengan
temannya, melalui perantara dua
neraca pegas identik.
• Memimbing siswa merumuskan
sifat gaya aksi-reaksi

Kegiatan Siswa
3. Secara berpasangan, melakukan percobaan
tarik menarik menarik dengan temannya
melalui perantara dua neraca pegas (masingmasing siswa memegang satu neraca)
sehingga menemukan bahwa gaya tarikmenarik yang mereka lakukan selalu sama
besar
 Dengan bantuan guru menyimpulkan
bahwa pasangan gaya aksi-reaksi
selalu sama besar dan berlawanan
arah.

4. Memberikan penguatan atas temuan
4. Memperhatikan penjelasan guru, bertanya
siswa bahwa setiap gaya selalu merupakan jika belum paham, dan mencatat pokokhasil interaksi dua benda. Interaksi
pokok pentig penjelasan guru.
tersebut bisa berupa tarik-menarik,
dorong-mendorong, atau gesekmenggesek. Gaya interaksi tersebut
selalu sama besar dan berlawanan arah.
Jika yang satu disebut aksi dan yang
lainnya disebut reaksi, maka besarnya
gaya aksi- reaksi tersebut selalu sama
besar dan berlawanan arah. Secara
matematis dilambangkan dengan
ungkapan:
□⎝□ □□ □ □
□□⎝□ □□ □
dengan
□⎝□ □□ □ adalah gaya oleh benda A ke B,
dan
□⎝□ □□ □ gaya oleh benda B ke benda A.
5. Meminta siswa menyatakan Hukum III
Newton

6. Memberikan contoh membuat diagram
benda bebas (lihat gambar) untuk
mendeskripsikan gaya-gaya yang bekerja
pada buku, lengkap dengan informasi
percepatan buku terhadap tanah (meja).
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5. Merumuskan Hukum III Newton: setiap gaya
yang bekerja pada suatu benda selalu
dihasilkan oleh interaksi benda tersebut
dengan benda lainnya. Gaya aksi-reaksi
tersebut selalu sama besar dan berlawanan
arah: □□□□□ □
□□□□□□□□, tanda negative menunjukkan
arahnya saling berlawanan
6. Dengan menggunakan Hukum II Newton, dan
mengingat bahwa percepatan buku adalah
nol, siswa menyimpulkan bahwa kedua gaya
tersebut sama besar, tetapi arahnya
berlawanan
• Karena □ □ 0, maka menurut Hukum II
Newton ∑ □ □ 0

Unit Pembelajaran
Gaya

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa
• Menurut diagram, resultan gaya pada
buku adalah:
∑ □ □ □⎝ □ → □□ □ □⎝ □□ → □□

Pada gambar tersebut, □⎝□□→□□
adalah gaya oleh gravitasi Bumi
terhadap buku,
□⎝□→□□ gaya oleh meja terhadap buku,
dan
□⎝ □□ □ 0 menyatakan percepatan
benda terhadap tanah.
Meminta siswa membandingkan
besarnya gaya-gaya tersebut dengan
menggunakan Hukum II Newton dengan
□ □ 0.
7. Membimbing siswa menganalisis gayagaya yang bekerja pada benda, membuat
diagram benda bebas (free body diagram)
dan memecahkan soal dengan bantuan
Lembar Kerja
8. Membimbing siswa menyatakan kembali
hukum-hukum newton sehingga tampak
jelas keterkaitan satu dengan lainnya

Jadi □⎝ □ → □□ □ □⎝ □□ → □□ □ 0
sehingga □⎝ □ → □□ □ □□⎝ □□ → □□
• Jika besarnya gaya ravitasi Bumi (□⎝ □□
→ □□ ) diganti dengan berat benda mg,
dan gaya oleh meja (□⎝ □ → □□ ) dinamai
gaya normal (N), maka N = mg

7. Mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 untuk
memperkuat pemahamannya dan
kecakapannya mengidentifikasi gaya-gaya
yang bekerja pada benda dengan
menggunakan Hukum II dan III Newton
8. Dengan bantuan guru, siswa merangkum
hukum-hukum Newton sebagai berikut.
• Hukum I Newton:
Jika diamati dari Bumi (kerangka inersial),
keadaan alami gerakan setiap benda adalah
diam (jika awalnya diam) atau bergerak lurus
dengan kecepatan konstan (jika awalnya
sudah bergerak)
• Hukum II Newton:
Jika sebuah benda yang massanya □
dikenai resultan gaya ∑□ maka benda
tersebut mengalami percepatan □ yang
memenuhi hubungan ∑ □ □ □□.
Jadi benda tidak lagi diam atau bergerak
dengan kecepatan konstan jika mendapat
gaya yang resultannya tidak nol.
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Kegiatan Siswa
• Hukum III Newton:
Setiap gaya yang bekerja pada suatu selalu
dihasilkan oleh interaksi benda tersebut
dengan benda lainnya. Gaya aksi-reaksi
tersebut selalu sama besar dan
berlawanan arah.
Jika benda A berinteraksi dengan benda B
maka □⎝□ □□ □ □ □□⎝□ □□ □ , dengan □⎝□ □□
□ adalah gaya oleh benda A terhadap
benda B dan □⎝□ □□ □ gaya oleh benda B
terhadap benda A.
Hukum III Newton juga sering disebut
sebagai hukum aksi reaksi: jika dua benda
saling berineraksi, maka besarnya gaya aksireaksi tersebut sama besar dan berlawanan
arah:
□□□□□ □ □□□□□□□□,
Tanda negative menunjukkan arahnya
saling berlawanan.

Aktivitas 5
e) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi
(Generalization)
Menggunakan Hukum I Newton untuk mengusulkan cara memecahkan
masalah sehari-hari (misal membersihkan debu dari sajadah, menancapkan
pisau pada gagangnya, mengeringkan payung basah, dll), atau menjelaskan
fenomena sehari-hari (misal prinsip kerja mesin pengering baju, penumpang
bus terlempar saat bus direm mendadak, etc).
Menggunakan hukum Newton dibantu diagram benda bebas untuk
menjelaskan fenomena gerak sehari- hari atau memecahkan soal-soal IPA
secara bermakna.
Pertanyaan arahan (Guiding questions):
1) Fenomena sehari-hari apa sajakah yang dapat dijelaskan dengan
menggunakan hukum-hukum Newton tentang Gerak?
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Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
mengidentifikasi peristiwa nyata dalam kehidupan; dan 2) merumuskan
kesimpulan. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, Anda mampu
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.2.5, 3.2.6, 3.2.10 dan
4.6.6, yaitu:
No

Indikator pembelajaran

1.

Mengkorelasikan penjumlahan (resultan) gaya pada
gerak benda yang bersesuaian dengan Hukum
Newton
Menganalisis peristiwa kelembaman berdasarkan
grafik v – t yang disajikan
Menyimpulkan kesesuaian gerak benda yang
dikenai sejumlah gaya berdasarkan Hukum Newton
Mempresentasikan hasil kajian penerapan hukum
Newton pada peristiwa kehidupan

2
3
4

Scientific practices
dan intellectual skill
 Menerapkan
konsep (applying
concept)
 Membuat
penjelasan
berdasar bukti
(justify a
conclusion based on
evidence)

Dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
1. Meminta siswa mengusulkan cara
memecahkan persoalan sehari-hari
yang berkaitan dengan hukum I
Newton, Misal:
• mengeringkan baju basah
(mengurangi kadar air pada baju
basah) tanpa menjemur
• membersihkan debu dari sajadah,
• mengeringkan payung basah
• menancapkan pisau pada
gagangnya
• memotong tongkol jagung besar
tanpa merusak butirannya

Kegiatan Siswa
1. Berdiskusi untuk memberikan solusi pada
berbagai kasus yang disajikan guru dan
menjelaskannya berdasarkan Hukum I, II dan
Hukum III Newton.
• Mengibaskan sajadah dengan cepat,
yaitu menggerakkan sejadah ke depan
dengan cepat dan tiba-tiba menariknya
ke belakang
• Sama seperti membersihkan sejadah.
Bisa juga dengan memutarnya dengan
kecepatan tinggi seperti pada mesin cuci
(bagian pengering)
• Menutup payung dan membukanya
kembali dengan tiba-tiba, atau
memutarnya dengan kecepatan tinggi
saat dalam keadaan terbuka
• Jagung ditempatkan di atas pisau (sisi
tajam pisau menempel jagung),
kemudian sisi bawah pisau dipukulkan ke
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Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa
lantai (bersama jagung), maka pisau
akan masuk ke jagung sampai akhirnya
jagung terpotong.

2. Berdiskusi dan menjelaskan kasus kasus pada
2. Meminta siswa berdiskusi tentang kasus
kehidupan sehari-hari berdasarkan Hukum
sehari-hari yang berhubungan dengan
hukum-hukum Newton, baik yang alami
Newton
maupun buatan manusia, misalnya:
• Mengapa penumpang bus terdorong ke
depan saat bus direm mendadak, atau
terdorong ke belakang ketika bus
dipercepat secara mendadak.
• Mengapa kita sulit berjalan di jalan
yang licin?
• Menentukan ke mana arah bandul
terlempar ketika talinya putus?
• mengapa ketika mobil melaju di
jalan menikung ke kiri, penumpang
terlempar ke kanan?
• Mengapa pemerintah mewajibkan
pengendara mobil menggunakan sabuk
pengaman?
• Mengapa Truk dengan penuh muatan
sering mengalami kecelakaan pada
jalan menurun?
3. Membuat rangkuman tentang Hukum
3. Meminta siswa membuat
Newton dalam bentuk peta pikiran (mind
rangkuman tentang Hukum Newton
dalam bentuk peta pikiran (mind
map)
map)

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini delapan buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang
digunakan dalam aktivitas pembelajaran sebagai berikut.
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Lembar Kerja Peserta Didik 1
Dorongan dan Tarikan
Tujuan: Mendeskripsikan dorongan dan tarikan.
Alat dan Bahan: Buku, Pensil, Penggaris, meja
Prosedur Kegiatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tariklah sebuah buku di atas mejamu, seperti Gambar 9.3a.
Apakah yang terjadi?
Doronglah sebuah pensil di atas mejamu, seperti Gambar 9.3b.
Apakah yang terjadi?
Lengkungkan kedua ujung penggaris plastikmu, seperti Gambar 9.3c.
Apakah yang terjadi?

Pertanyaan
1)
2)
3)

Apakah yang Anda lakukan terhadap setiap benda tersebut?
Apa yang terjadi pada masing-masing benda setelah Anda melakukan
kegiatan? Jelaskan.
Berdasarkan kegiatan ini, apakah kesimpulanmu?
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Gaya Kontak dan non Kontak
Tujuan:
Mengidentifikasi gaya yang bersentuhan langsung dan gaya yang tidak
bersentuhan langsung
Alat dan Bahan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Plastisin,
karet gelang,
kelereng,
magnet batang,
paku,
benang,
sobekan kertas, dan
penggaris plastik

Prosedur Kegiatan
1)

Berdasarkan diagram gerak yang telah dihasilkan, buatlah tabel yang menyatakan
posisi siswa dari detik ke detik. Gunakan dua kolom, kolom pertama untuk waktu
dan kolom kedua untuk posisi. Jangan

2)

Siapkan alat dan bahan.

3)

Letakkan plastisin di atas meja, lalu tekanlah plastisin tersebut dengan jarimu.
Apakah yang terjadi?

4)

Tariklah karet gelang. Apakah yang terjadi?

5)

Doronglah kelereng di atas meja. Apakah yang terjadi?

6)

Gantunglah magnet batang dengan benang sehingga dapat bergerak bebas. Lalu,
berilah usikan-usikan pada magnet tersebut. Amati apa yang terjadi.
Dekatkan magnet batang pada sebuah paku. Apakah yang terjadi?

7)

Lepaskan plastisin dari ketinggian tertentu. Apakah yang terjadi?

8)

Gosok-gosokkanlah penggaris plastikmu pada rambut, lalu dekatkan pada sobekan
kertas. Apakah yang akan terjadi?

Pertanyaan
1)

Disebabkan oleh besaran apakah peristiwa yang terjadi pada masing-masing benda?

2)

Berdasarkan kegiatan ini, sebutkan contoh-contoh gaya yang Anda ketahui.
Kemudian, kelompokkanlah gaya-gaya tersebut berdasarkan jenisnya, apakah
dengan cara bersentuhan langsung atau tidak.
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Nama Gaya

3)

Jenis Gaya

Tuliskan kesimpulanmu tentang jenis gaya tersebut.

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Dinamometer
Tujuan: Mengetahui cara membaca dynamometer
Alat dan Bahan
1)

Dinamometer dengan batas ukur 1 N, 5 N, dan 10 N,

2)

Balok yang permukaannya kasar, beban dengan massa 20 g, 50 g, dan 100 g,

3)

Beban dengan massa 20 g, 50 g, dan 100 g,

Prosedur Kegiatan
1)

Letakkan balok di atas meja, lalu tariklah balok tersebut dengan neraca pegas
1 N, seperti Gambar (a).

2)

Amati skala neraca pegas dan catat skala hasil pengukurannya ketika balok
tepat akan bergerak.

3)

Gantungkan secara bergantian beban 20 g, 50 g, dan 100 g
dengan neraca pegas yang berbeda, seperti pada Gambar (b).
Catat setiap hasil pengukurannya.

4)

Ukurlah benda-benda yang lainnya sehingga Anda memahami
cara mengukur gaya dengan dinamometer
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Pertanyaan

1) Gaya apa sajakah yang terlibat pada kegiatan tersebut?
2) Sebuah benda diukur dengan neraca pegas menunjukkan 2 N, berapakah hasil
skala jika 10 buah benda yang sama jika digantungkan pada neraca pegas?

3) Bagaimanakah sikapmu ketika melihat seseorang yang sedang mengukur
berat beras di pasar salah atau tidak benar?

4) Apa yang dapat Anda simpulkan?

Lembar Kerja Peserta Didik 4
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Resultan Gaya
Tujuan: Mengidentifikasi penjumlahan gaya
Alat dan Bahan: Sebuah meja
Prosedur Kegiatan:
1)

Doronglah sebuah meja olehmu sendiri, seperti pada Gambar (a).

2)

Kemudian, dorong meja tersebut olehmu dan temanmu secara serentak dengan arah
yang sama, seperti pada Gambar (b). Apakah yang terjadi?

3)

Dorong kembali meja tersebut olehmu dan temanmu dengan arah yang berlawanan,
seperti pada Gambar (c). Apakah yang terjadi?

Pertanyaan:
1)

Bagaimanakah seharusnya arah kedua gaya agar meja lebih mudah didorong?

2)

Bagaimanakah meja tersebut jika didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah?

3)

Coba Anda gambarkan kedua gaya yang bekerja pada meja dengan arah berlawanan.

4)

Apakah dua buah gaya atau lebih dapat dijumlahkan?

Lembar Kerja Peserta Didik 5
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Kelembaman Benda
Tujuan: Membuktikan sifat kelembaman
Alat dan Bahan: Kertas HVS 1 lembar, silinder logam, dan meja
Prosdur Kegiatan:
1)

Letakkan selembar kertas di atas meja, kemudian letakkan sebuah selinder logam di
atas kertas itu.

2)

Tariklah kertas itu secara horisontal dengan sekali sentakan. Lakukan kegiatan
tersebut beberapa kali.

3)

Ulangi kegiatan di atas, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Tariklah kertas
secara perlahan-lahan, lalu hentikan secara mendadak. Lakukan kegiatan tersebut
beberapa kali.

Pertanyaan:
1)

Apakah kesimpulanmu setelah melakukan percobaan pertama?

2)

Apakah silinder logam cenderung diam ketika diganggu dengan sekali sentakan?

3)

Berapakah resultan gaya benda yang sedang diam?

4)

Apakah kesimpulanmu setelah melakukan percobaan kedua?

5)

Apakah selinder logam cenderung bergerak ketika gangguan yang diberikan tiba-tiba
dihentikan?

6)

Apakah yang dapat Anda simpulkan dari kegiatan ini?

Lembar Kerja Peserta Didik 6
Hukum II Newton
Tujuan: Mengidentifikasi hubungan antara massa kelembaman dan
percepatan
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Alat dan Bahan :
Mobil mainan elektrik dan buku
Prosedur Kegiatan:
1)

Siapkan mobil mainan elektrik.

2)

Jalankan mobil mainan tersebut, kemudian amati geraknya.

3)

Letakkan sebuah buku di atasnya, lalu amati pula gerakannya.

4)

Ambil buku lain dan letakkan lagi di atas mobil mainan, kemudian gerakkan mobil.

5)

Lakukan kegiatan ini dengan menambah jumlah buku yang berbeda hingga lima kali.

Pertanyaan:
1)

Apakah yang terjadi pada percepatan mobil mainan tersebut?

2)

Jelaskan mengapa bisa terjadi demikian!

3)

Apabila pada sebuah benda yang sedang bergerak dengan percepatan tertentu Anda
tambahkan massa bebannya, apakah yang terjadi pada percepatan benda tersebut?

4)

Jelaskan pengaruh penambahan massa terhadap percepatan benda!

Lembar Kerja Peserta Didik 7
Gaya Aksi Reaksi
Tujuan: Mengidentifikasi besar gaya aksi dan reaksi
Alat dan Bahan :
Dua neraca pegas dengan skala yang sama
Prosdur Kegiatan:
1)

Sediakan dua neraca pegas.

2)

Ikatkan salah satu ujung neraca pegas A pada dinding.

3)

Gabungkan neraca pegas B pada neraca pegas A seperti terlihat pada gambar.

4)

Gaya yang ditunjukkan oleh neraca pegas B disebut gaya aksi dan gaya yang
ditunjukkan oleh neraca pegas A disebut gaya reaksi.
Tariklah neraca pegas B, kemudian bacalah hasil pengukuran neraca pegas A dan B.

5)

Lakukan kegiatan tersebut untuk gaya tarik yang berbeda-beda.
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Pertanyaan:
1)

Bagaimanakah besar gaya aksi dan reaksi dari hasil pengamatanmu?

2)

Bagaimanakah arah kedua gaya tersebut?

3)

Bekerja pada benda yang samakah kedua gaya itu?

4)

Berilah kesimpulan dari hasil kegiatan tersebut!

Lembar Kerja Peserta Didik 8
Berat dan Massa Benda
Tujuan: Mengidentifikasi perbandingan antara berat dan massa suatu benda
Alat dan Bahan:
 Lima buah beban dengan massa 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, dan 250 g,
 neraca pegas

Prosedur Kegiatan:
1)

Siapkan alat dan bahan

2)

Ukurlah berat beban dengan neraca pegas. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel.
Massa (kg)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

Berat (N)

Berat/Massa (N/kg)

Pertanyaan:
1)

Perhatikan kolom ketiga pada tabel. Apakah nilai perbandingan
antara berat dan massa selalu tetap? Besaran apakah itu?

2)

Berilah kesimpulanmu.
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C. Bahan Bacaan

GAYA
a.

Pengertian Gaya.

Di dalam ilmu fisika, gaya adalah pengaruh apapun yang dapat menyebabkan
sebuah benda bermassa mengalami perubahan, baik dalam bentuk, gerakan,
arah, maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, sebuah gaya dapat
menyebabkan

sebuah

objek

dengan

massa tertentu

untuk

mengubah kecepatannya (termasuk untuk bergerak dari keadaan diam), atau
berakselerasi, atau untuk terdeformasi. Gaya memiliki besar dan arah,
sehingga merupakan besaran vektor. Satuan SI yang digunakan untuk
mengukur gaya adalah Newton (dilambangkan dengan N) yang merupakan
penghormatan bagi seorang ilmuwan Fisika Inggris bernama Sir Isaac Newton
(1642-1727). Gaya sendiri dilambangkan dengan simbol F.
Konsep yang berhubungan dengan gaya antara lain gaya hambat, yang
mengurangi kecepatan benda, torsi yang menyebabkan perubahan kecepatan
rotasi benda. Pada objek yang diperpanjang, setiap bagian benda menerima
gaya,

distribusi

gaya

Tekanan merupakan

ke

regangan

setiap

bagian

sederhana.

ini

disebut regangan.

Regangan

biasanya

menyebabkan deformasi pada benda padat, atau aliran pada benda cair.
b. Jenis-Jenis Gaya
Tuhan telah memberikan anugerah kepada Anda berupa otot sehingga setiap
saat Anda dapat melakukan kerja. Misalnya mandi, makan, menulis, minum,
atau mengangkat benda-benda. Semua kegiatan tersebut Anda lakukan
dengan memberi tarikan dan dorongan pada benda-benda itu sehingga dapat
berubah bentuk, kecepatan, panjang, atau arah.
Gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda dapat
dikelompokkan berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan pada sifatnya.
Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya adalah:
1) Gaya listrik, yaitu gaya yang timbul karena adanya muatan listrik.
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2) Gaya magnet, yaitu gaya yang berasal dari kutub-kutub magnet, berupa
tarikan atau tolakan.
3) Gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh pegas.
4) Gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang berasal dari pusat bumi.
5) Gaya mesin, yaitu gaya yang berasal dari mesin.
6) Gaya gesekan, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran antara dua
permukaan yang bersentuhan.
Berdasarkan sifatnya, gaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya yang
bekerja melalui sentuhan langsung dan gaya yang bekerja tidak melalui
sentuhan langsung. Gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung disebut gaya
sentuh, sedangkan gaya yang bekerja tidak melalui sentuhan langsung disebut
gaya tak sentuh. Ketika Anda mendorong sebuah mobil, Anda telah
memberikan gaya. Dorongan tersebut menyebabkan mobil dapat bergerak
dan berpindah tempat, seperti pada Gambar 6 (a).

(a)

(b)

Gambar 6. Contoh beberapa gaya yang bekerja, (a) orang yang sedang mendorong
mobil dan (b) buah kelapa yang jatuh dari pohonnya.
Sumber: membuka cakrawala alam

Adapun pengaruh gaya pada benda, antara lain dapat menggerakkan benda
serta mengubah bentuk, kecepatan, dan arah gerak benda.
c.

Mengukur Gaya

Ketika Anda memberikan tarikan atau dorongan pada sebuah benda, tentu
Anda tidak tahu seberapa besar tarikan atau dorongan yang Anda berikan.
Untuk dapat mengetahui besar gaya yang Anda berikan, diperlukan suatu alat
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ukur. Alat ukur gaya yang paling sederhana dan dapat mengukur secara
langsung adalah neraca pegas (dinamometer). Terdapat berbagai jenis dan
skala dinamometer di laboratorium seperti terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Jenis-jenis dinamometer untuk skala (a) 0,2 N, (b) 1 N, (c) 2 N, (d) 5 N, (e) 10
N (f) 20 N, dan (g) 100 N.
Sumber: membuka cakrawala alam

d. Penjumlahan Gaya dan Pengaruhnya pada Benda
Apakah gaya memiliki arah? Coba Anda jatuhkan sebuah benda. Apakah yang
terjadi? Ke arah manakah benda tersebut jatuh? Tariklah sebuah benda di
mejamu. Ke manakah benda itu bergerak? Coba belokkan arah tarikanmu.
Apakah arah gerak benda juga mengikuti gaya tariknya?
Dari contoh tersebut, Anda dapat menyimpulkan bahwa gaya termasuk
besaran yang memiliki nilai dan arah yang Anda kenal dengan besaran vektor.
Sebuah besaran gaya dapat digambarkan dengan sebuah anak panah.
Misalnya, Anda memberikan gaya terhadap sebuah benda ke kanan, seperti
terlihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tangan yang sedang menarik benda ke kanan beserta vektor Gayanya
Sumber: membuka cakrawala alam

Panjang anak panah menyatakan nilai (besar) gaya, sedangkan arah anak
panah menyatakan arah kerja gaya. Misalnya, sebuah gaya F yang besarnya 5
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bekerja pada sebuah benda. Jika 1 cm menggambarkan 1 N, gaya tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut.

Panjang OF menyatakan nilai gaya dan arah OF menyatakan arah gaya.
Sebuah vektor diberi notasi dan digambarkan secara khusus dengan
pengertian dan batasan yang jelas. Vektor diberi notasi berupa huruf besar
atau kecil yang dicetak tebal atau diberi tanda panah di atasnya. Misalnya
vektor sebuah gaya dapat digambarkan atau dituliskan dengan

atau F

(berasal dari force). Kadang-kadang sebuah vektor juga diberi notasi berupa
hurup besar dengan satu tanda panah di atas keduanya, misalnya vektor
perpindahan sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik B diberi notasi
. Sebuah vektor dapat digambarkan
sebagai potongan garis lurus berarah (anak
panah), lihat Gambar 9, yang batasanGambar 9. Vektor perpindahan

batasannya adalah sebagai berikut:

 Titik awal tanda anak panah adalah titik tangkap vektor. Titik tangkap vektor
artinya titik kedudukan tempat vektor itu mulai bekerja.
 Panjang tanda anak panah menyatakan nilai atau besar vektor, vektor yang lebih
besar digambarkan dengan anak panah yang lebih panjang, begitu juga sebaliknya,
vektor yang lebih kecil digambarkan dengan anak panah yang lebih pendek. Nilai
atau besar vektor diberi notasi dengan huruf yang sama dengan vektor yang
bersangkutan tetapi tanpa tanda anak panah di atasnya atau tidak dicetak tebal,
atau sama dengan notasi vektor tetapi di dalam tanda harga mutlak. Misalnya,
besar vektor

adalah AB atau |

|.

 Arah anak panah menggambarkan vektor. Untuk arah ini biasanya digunakan
istilah arah ke kanan ( ), arah ke kiri ( ), arah ke atas (

), arah ke bawah ( ),

tegak lurus bidang gambar menuju pembaca ( ) dan arah tegak lurus bidang
gambar menjauhi pembaca (x). Pada bidang kartesian, arah vektor dinyatakan
dengan sudut yang diapit oleh vektor itu dengan sumbu–x positif, sudut yang
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berputar searah jarum jam diberi tanda negatif dan sudut yang berputar
berlawanana arah jarum jam diberi tanda positif.
 Garis perpanjangan vektor disebut garis kerja vektor, misalnya garis l.

Untuk kepentingan operasi vektor misalnya penjumlahan, selisih dan
sebagainya, titik tangkap sebuah vektor dapat dipindah-pindahkan tetapi
dengan tidak mengubah panjang dan arah vektor.
Bila Anda menjumlahkan atau mengurangkan dua atau lebih besaran skalar
maka dapat Anda lakukan dengan cara aljabar biasa, langsung dijumlahkan
atau diurangkan. Berbeda bila Anda menjumlahkan atau mengurangkan
besaran vektor. Gaya merupakan salah satu besaran fisika yang tergolong
vektor, oleh karenanya gaya biasanya dapat mewakili sebagai contoh vektor
yang mudah dipelajari. Gaya yang bekerja pada sebuah benda dapat
merupakan gaya tunggal atau sekaligus beberapa buah gaya. Gaya-gaya yang
bekerja pada benda dapat merupakan gaya searah, dapat juga gaya-gaya yang
berlawanan arah. Kita dapat menentukan besar gaya total yang bekerja pada
sebuah benda dengan beberapa cara. Gaya total yang bekerja pada sebuah
benda dinamakan Resultan.
Resultan gaya adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda dapat berupa gayagaya searah, berlawanan arah, saling tegak lurus, atau saling membentuk
sudut. Untuk menentukan resultan dua buah gaya atau lebih Anda harus
meninjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Misalkan terdapat 3 buah
gaya F1, F2, dan F3. Anda dapat membedakan resultan gaya yang bekerja pada
suatu benda menjadi 2 bagian yaitu:
1) Resultan Gaya-Gaya Segaris-Lurus
Resultan gaya segaris-lurus dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu:
a) Gaya-gaya searah
Besar resultan gaya yang gaya-gayanya searah dapat ditentukan
dengan menjumlahkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda.
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Misalnya, dua orang sedang mendorong
sebuah meja dengan gaya masing-masing
60 N dan 45 N. Gaya kedua orang yang
mempengaruhi meja tersebut menjadi 105
N. Pada gambar disamping, dua orang anak
berusaha mendorong meja pada arah yang sama. Jika anak pertama
mengeluarkan gaya sebesar 20 N dan anak kedua mengeluarkan gaya sebesar
30 N, maka besar resultan gaya yg akan dikeluarkan oleh kedua anak tersebut
dapat dilukiskan dengan menggunakan diagram panah seperti pada contoh di
bawah.

Resultan gaya (FR) dari kedua gaya tersebut dapat dinyakatan dengan:
FR = F1 + F2
= 20 N + 30 N
= 50 N ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif
Panjang anak panah menyatakan nilai atau besar gaya, sedangkan arah anak
panah menyatakan arah gaya.
b) Gaya-Gaya Berlawanan Arah
Apabila pada sebuah benda bekerja dua gaya yang segaris tetapi berlawanan
arah, besarnya kedua gaya tersebut dapat diganti dengan sebuah gaya yg
besarnya sama dengan selisih kedua gaya tersebut dan arahnya sama dengan
arah gaya yg besar. Besar resultan gaya yang gaya-gayanya berlawanan arah
dapat ditentukan dengan mengurangkan gaya-gayanya.
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Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya
pengurangan gaya-gaya berlawanan arah adalah olah raga tarik tambang.
Pada peristiwa tarik tambang, tali akan bergerak kearah tim yg kuat. Gaya yg
mengarah ke kanan atau atas bernilai positif dan gaya yang mengarah ke kiri
bawah bernilai negatif. Jadi, untuk melukiskan gaya digunakan aturan sebagai
berikut.
 Panjang anak panah melukiskan
besarnya gaya.
 Arah anak panah merupakan arah gaya.
 Pangkal anak panah merupakan titik
tangkap gaya.
2) Resultan Gaya- Gaya Sebidang Datar
Dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu:
1) Cara Segitiga

2) Cara Jajaran Genjang

Nilai resultan kedua gaya
tersebut dapat ditentukan
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dengan menggunakan rumus
cosinus:
R =  F12 + F22 + 2 F1 F2 cos 

Dengan arah resultan kedua gaya (θ)
menggunakan rumus sinus.
Peristiwa

dalam

kehidupan

sehari-hari

yang

menunjukkan

penggunaan metode jajaran genjang adalah pemasangan papan
reklame atau mengangkat suatu beban bersama-sama.
3) Cara Poligon
Metoda poligon atau segi banyak adalah suatu cara penjumlahan vektor
dengan cara memindah-mindahkan vektor ke ujung vektor lainnya
dengan selalu memperhatikan ketentuan bahwa: panjang (nilai) dan
arah vektornya tidak berubah, misalkan Anda tinjau kembali tiga buah
vektor gaya berikut ini.

4) Metoda Analitis (cara matematis)
Metoda analitis adalah suatu cara
penjumlahan gaya (vektor) dengan
lebih dulu menguraikan gaya-gayanya
ke sumbu-sumbu yang saling tegak
lurus. Perhatikan gambar berikut ini!
Nilai gaya total pada masing-masing
sumbu (Fx dan Fy), dapat kita
tentukan dengan cara menjumlahkan secara aljabar komponenkomponen gaya pada setiap sumbu (Fx = F1x + F2x +…+ Fnx dan Fy= F1y
+ F2y +…+Fny).
Komponen gaya pada masing-masing sumbu dapat ditentukan dengan
menggunakan persamaan:
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F1x = F1 cos  1 ; F2x = F2 cos  2 ; Fnx = Fn cos  n
F1y = F1 sin  1 ; F2y = F2 sin  2 ; Fny = Fn sin n

Untuk praktisnya dalam mengerjakan soal dapat menggunakan
tabulasi seperti berikut.
Tabel 6. Tabel tabulasi penjumlahan vektor

Selanjutnya untuk menentukan Nilai resultan gaya dapat ditentukan
dengan menjumlahkan gaya-gaya total pada masing-masing sumbu
dengan menggunakan persamaan:
R =  Fx 2 +  Fy2

dengan sudut resultan:

Keterangan:
R : Resultan
F: Jumlah aljabar gaya pada masing-masing sumbu

3) Kesetimbangan
Menjumlahkan dua buah gaya yang saling berlawanan arah adalah dengan
cara mengurangkan besar kedua gaya tersebut. Bagaimanakah jika besar
kedua gaya itu sama? Berapakah resultannya? Apakah akibatnya terhadap
benda? Tentu benda akan diam karena jumlah kedua gaya tersebut sama
dengan nol. Keadaan ini disebut benda berada dalam kesetimbangan. Jadi,
suatu benda dikatakan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada
benda tersebut sama dengan nol.
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HUKUM NEWTON
Hukum Newton terkait gerak benda merupakan awal dan sekaligus kerangka
pilar-pilar utama dinamika, dan mekanika pada umumnya. Berkenaan dengan
itu Newton dapat disebut sebagai arsitek mekanika, dan mekanika yang
berkembang atas dasar Hukum Newton sebagai mekanika Newton atau
mekanika klasik. Obyek Mekanika Newton adalah benda-benda berukuran
besar (makroskopik) dengan laju yang jauh lebih kecil dari laju cahaya. Sir
Issac Newton (1642–1727) mengemukakan hukum yang secara prinsip
berkaitan erat dengan fenomena gaya dan gerak.
a. Hukum 1 Newton
Pada dasarnya setiap benda memiliki sifat lembam. Kelembaman benda
menandakan benda tersebut mempunyai sifat mempertahankan keadaannya.
Keadaan yang dimaksud adalah bila benda itu sedang bergerak, maka benda
itu bersifat “ingin” bergerak terus. Demikian pula, bila benda itu tidak
bergerak, maka benda itu bersifat mempertahankan keadaannya, baik benda
itu diam maupun bergerak. Sifat lembam itu dapat dijelaskan dengan gejalagejala berikut.

Gambar 10. Fenomena kelembaman

Dua buah anak timbangan yang sama masing-masing digantungkan pada
sebuah timbangan dengan seutas benang sejenis dan sama tebalnya. Di bagian
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bawah masing-masing anak timbangan itu diikatkan pula seutas benang.
(gambar 10). Apakah yang terjadi bila benang nomor (2) ditarik ke bawah
kuat-kuat dengan sekali hentakan saja? Karena sifat lembam anak timbangan
itu, benang nomor (2) itulah yang putus. Dengan sekali hentakan benang itu
tidak cukup kuat untuk melawan kelembaman anak timbangan itu yang
berhasil mempertahankan keadaannya yang semula.
Lain halnya bila benang yang tergantung itu ditarik ke bawah berangsurangsur makin kuat. Dalam keadaan demikian, anak timbangan itu ikut
bergerak sesuai dengan gerakan benang nomor (4). Pada waktu anak
timbangan bergerak ke bawah, bekerjalah gaya tarik pada benang nomor (3)
yang besarnya sama dengan gaya tarik pada benang nomor (4) ditambah berat
badan. Dengan demikian benang nomor (3) putus lebih dulu.
Sifat kelembaman itu juga terasa pada kita sendiri pada waktu kita naik
kendaraan, misalnya mobil, bis, kereta api dan sebagainya. Bila mobil yang kita
tumpangi sekonyong-konyong direm, tubuh kita akan terdorong ke depan.
Pada waktu kita berdiri di dalam kereta api, tubuh kita akan terdorong ke
belakang bila sekonyong-konyong kereta itu bergerak maju.
Maka kesimpulan yang kita peroleh dari peristiwa di atas ialah: Setiap benda
dalam keadaan berhenti mempunyai kecenderungan untuk tetap diam;
sedangkan bila benda sedang bergerak, benda itu cenderung untuk bergerak
terus. Sifat cenderung yang demikian itulah yang diartikan sebagai
kelembaman (inertia). Dari gejala-gejala tersebut Sir Isaac Newton (16421727) menghasilkan Hukum I Newton tentang gerak sebagai berikut:
“Setiap benda akan bergerak lurus beraturan atau diam, jika tidak ada
resultan gaya yang bekerja pada benda itu.”
secara matematis dapat dirumuskan dengan:

F=0
Hukum ini juga disebut hukum kelembaman. Bagaimanakah dengan dua orang
yang mendorong sebuah peti besar dari dua sisi yang berlawanan? Apakah
memenuhi Hukum I Newton? Dua orang tersebut mendorong peti dengan gaya
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yang sama besar tetapi berlawanan arah, sehingga tidak mengubah keadaan
gerak peti. Kita katakan bahwa kedua gaya yang dihasilkan oleh dua orang
tersebut dalam keadaan seimbang. Dengan demikian, Hukum I Newton akan
lebih mudah dipahami apabila kita menyatakannya dengan: sebuah benda
akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan kecuali jika pada benda bekerja
gaya yang tidak seimbang.
Anda dapat menerapkan Hukum I Newton untuk menunjukkan sesuatu yang
barangkali cukup mengejutkan. Untuk itu, lakukan percobaan berikut.
Letakkan selembar kertas HVS di atas meja yang licin, misalnya meja yang
terbuat dari kaca. Kemudian, di atas kertas letakkan benda yang cukup berat,
misalnya gelas seperti pada gambar (1). Kemudian, tariklah kertas tersebut
perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Gelas ikut bergerak karena Anda
memberikan gaya tarik secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama.
Sekarang, cobalah Anda menarik kertas tersebut dengan cepat dalam sekali
sentakan. Apa yang akan terjadi? Kertas bisa tertarik tanpa terjadinya gerakan
pada gelas.
Pada kasus pertama, karena gaya yang diberikan cukup lama, gelas tidak dapat
mempertahankan keadaan diamnya, sehingga akibatnya gelas ikut bergerak.
Pada kasus kedua, karena gaya yang diberikan dalam waktu yang sangat
singkat, gelas masih dapat mempertahankan keadaan diamnya, sehingga gelas
tidak bergerak sedikitpun, walaupun Anda berhasil menarik kertas dari bawah
gelas.

Gambar 11. (a) Ketika kertas kita tarik pelan-pelan, gelas akan ikut bergerak, tetapi
(b) ketika kertas kita tarik secara tiba-tiba, gelas akan tetap berada di
tempatnya.

Percobaan ini akan lebih dramatis kalau Anda menggunakan kelereng yang
agak besar. Pada tarikan perlahan-lahan, ketika Anda berhenti menarik,
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ternyata kelereng terus bergerak. Ini sesuai dengan Hukum I Newton. Ketika
Anda menarik kertas dengan cepat, kelereng tidak bergerak, yang berarti
kelereng dapat mempertahankan keadaan diamnya.
Pada awalnya, penelitian yang dilakukan Newton merupakan pengkajian
ulang terhadap penelitian yang dilakukan Galileo terhadap gerak benda pada
lintasan melengkung, dari sebuah pertanyaan sederhana mengenai perlu
tidaknya gaya luar diberikan pada suatu benda yang bergerak untuk terus
bergerak. Kemudian, Galileo membuat suatu lintasan lengkung yang cukup
licin dan menjatuhkan bola pada lintasan tersebut.

Gambar 12. Tiga Lintasan percobaan Galileo

Ia mengamati bahwa pada lintasan 1 dan 2 benda akan terus bergerak dari
lengkungan kiri ke lengkungan kanan sampai ketinggian semula dan terus
berulang. Sementara, pada lintasan 3, ia mengamati bahwa bola itu bergerak
dan menempuh jarak yang sangat jauh dengan kelajuan yang hampir tetap.
Setelah menempuh lintasan yang lurus, lambat laun kemudian bola berhenti.
Terhadap pengamatannya ini, Galileo menyatakan bahwa gerak bola berhenti
karena adanya gaya gesekan. Jika gaya gesekan ini diabaikan, maka tidak ada
gaya yang bekerja pada benda tersebut dan bola akan terus bergerak dengan
kelajuan tetap pada lintasan lurus tanpa membutuhkan gaya luar Kesimpulan
Galileo inilah yang dikaji ulang oleh Newton. Dari hasil pengkajian ulang ini,
Newton menyatakan hukum pertamanya. Untuk menghargai jasanya, hukum
ini kemudian dikenal dengan nama Hukum I Newton.
b. Hukum II Newton
Dari Hukum I Newton kita ketahui bahwa gaya total yang bekerja pada benda
bisa menimbulkan percepatan pada benda, yang ditandai dengan bergeraknya
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benda dari keadaan diam. Yang menjadi pertanyaan kita barangkali adalah
berapakah besarnya percepatan a yang dihasilkan oleh sebuah gaya F pada
sebuah benda bermassa m? untuk mengetahui jawabannya, kita bisa
melakukan 2 percobaan mengukur percepatan benda jika massanya
bervariasi dan jika gayanya bervariasi berikut ini.
Pada percobaan, di mana massa benda kita buat bervariasi, gaya yang menarik
benda (beban) kita pertahankan tetap nilainya. Diagram dari percobaan ini
tampak pada gambar (3). Dalam percobaan ini, kita memvariasikan nilai m,
sedangkan beban M yang bertindak sebagai gaya tarik harus tetap.

Gambar 13. Diagram percobaan pengaruh massa benda terhadap percepatan.

Dari percobaan ini diperoleh hasil bahwa, percepatan benda berbanding
terbalik dengan massa benda. Hasil ini sesuai dengan intuisi kita, bahwa ketika
kita mendorong benda yang berat, gerakan benda yang kita dorong pun
lambat; tetapi ketika kita mendorong benda yang ringan, benda yang kita
dorong akan bergerak lebih cepat. Jika dituliskan secara matematika, hasil
percobaan ini adalah
a≈

1
𝑚

…………………………………………………………..(1.1)

Dari percobaan diperoleh hasil bahwa percepatan benda berbanding lurus
dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda. Hasil ini sesuai dengan intuisi
kita, bahwa ketika kita mendorong benda dengan lebih kuat, benda akan
bergerak lebih cepat, sementara ketika kita mendorong benda dengan gaya
yang kecil, benda bergerak lebih lambat.
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Gambar 14. (a) semakin besar gaya, semakin besar percepatan yang dihasilkan. (b)
semakin besar benda, semakin kecil percepatan yang dihasilkan oleh
gaya tertentu.

Dari dua hasil percobaan tersebut bisa kita tuliskan antara gaya, massa, dan
percepatan, yaitu:
a=

F
𝑚

atau F = m.a …………………………………..(1.2)

Secara umum, jika pada benda bekerja lebih dari satu gaya, maka
persamaan di atas bisa dituliskan sebagai berikut.
∑F = m.a ………………………………………………….(1.3)
Persamaan tersebut merupakan ungkapan matematis dari Hukum II Newton,
yang menyatakan:
“Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada
sebuah benda sebanding dan searah dengan resultan gaya, dan
berbanding terbalik dengan massa benda.”
Pada Hukum I Newton tersirat pengertian gaya secara kualitatif, sedangkan
dalam Hukum II Newton ini gaya, yang dapat mengubah gerakan benda,
dijelaskan secara kuantitatif. Dari Hukum II Newton ini kita dapat
memprediksi bahwa gaya sebesar 1 Newton dapat menyebabkan percepatan
sebesar 1 m/s2 pada benda yang bermassa 1 kg atau percepatan sebesar 2
m/s2 pada benda yang bermassa 1kg dikenakan gaya 2 Newton.
c.

Hukum III Newton
Gambar di bawah ini menunjukkan seorang anak yang duduk di papan

yang beroda menarik secara tidak langsung tali yang kuat pada sebuah
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dinding. Ia beserta papan yang didudukinya itu bergerak ke arah dinding,
padahal ia memberikan gaya yang arahnya menjauhi dinding.

Gambar 15. Seorang anak menarik tali yang terikat pada dinding.

Telah diketahui bahwa setiap benda yang mendapat gaya akan bergerak
searah dengan gaya itu. Kesimpulan yang kita peroleh : ada gaya penggerak
yang arahnya sama dengan arah anak itu bergerak. Gaya penggerak ini dikenal
sebagai gaya reaksi (F’) dari gaya tarik tangan anak itu sebagai gaya aksi (F).
Maka dapat dibuat kesimpulan: Untuk setiap aksi terdapatlah reaksi yang
besarnya sama dan arahnya berlawanan.
”Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda
yang ke dua ini mengerjakan pada benda pertama gaya yang sama
besarnya tetapi arahnya berlawanan. (Hukum III Newton tentang gerak)”
secara matematis dapat dirumuskan dengan:

Faksi = - Freaksi
Marilah kita tinjau beberapa keseimbangan.
Dalam tinjauan ini kita membatasi diri pada
gaya-gaya yang sebidang. Sebuah buku
terletak di meja. (Gambar 16). Jika massa
buku 1 kg maka beratnya w = 9,8 Newton.
Karena ternyata buku itu terletak diam di
meja, maka harus ada gaya lain yang bekerja
pada buku itu yang segaris kerja, sama Gambar 16. Gaya aksi-reaksi yang
besarnya dan berlawanan arahnya dengan w.
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terjadi pada bola di atas
meja
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Gaya ini ditimbulkan oleh meja pada buku itu; gaya ini biasanya disebut gaya
normal (N) karena tegaklurus bidang sentuh persekutuan. Jika W ditafsirkan
sebagai gaya yang bekerja pada meja yang ditimbulkan oleh buku (aksi), maka
N adalah gaya yang bekerja pada buku yang ditimbulkan oleh meja (reaksi).
Berdirilah Anda di dekat dinding, kemudian dorong dinding tersebut dengan
tangan, apa yang Anda rasakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sir
Isaac Newton memberikan suatu jawaban.
Jika anda mengerjakan gaya tersebut pada sebuah benda, benda itu akan
mengerjakan gaya pada anda yang sama besarnya, tetapi dengan arah yang
berlawanan. Pernyataan tersebut terkenal sebagai Hukum III Newton, atau
sering disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Semakin besar gaya aksi yang Anda
berikan pada dinding semakin besar pula gaya reaksi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemahaman hukum III
Newton, yaitu:
 Gaya aksi dan gaya reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda.
 Gaya aksi dan gaya reaksi arahnya selalu berlawanan.
 Gaya aksi dan gaya reaksi besarnya selalu sama.

PENERAPAN HUKUM NEWTON
Berikut ini akan dibahas beberapa contoh penerapan Hukum Newton dalam
kehidupan sehari-hari.
a. Gaya Tekan Kaki pada Alas Lift
Tinjaulah seorang siswa yang berada di dalam sebuah lift yang diam. Oleh
karena lift diam, percepatannya nol (a = 0), berarti berlaku keseimbangan
gaya.
∑F = m.a
N – m.g = 0,
dengan m.g = w dan ∑F = 0, berarti:
N – w = 0 (secara vektor), sehingga besarnya,
N = w …............................................................................ (1.4)
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Sebagai acuan, gaya normal N dan gaya berat w ini disebut juga sebagai
gaya keseimbangan. Persamaan (1.4) juga berlaku jika lift bergerak dengan
percepatan tetap ke atas ataupun lift bergerak dengan percepatan tetap ke
bawah, mengapa demikian?
Perhatikan Gambar 17. Seorang siswa berada di
dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas
dengan percepatan a. Sebagai acuan, gaya-gaya
searah dengan gerak lift adalah positif dan yang
berlawanan dengan arah gerak lift adalah negatif.
Menurut Hukum II Newton:

Gambar 17. Seorang anak berada di dalam lift

yang bergerak ke atas dengan
∑F = m.a
percepatan a
N – m.g = m.a
N = m.g + m.a ………………………………………………………..(1.5)
atau

W’ = m.g + m.a............................................................(1.6)
Selanjutnya, perhatikan gambar 18. Seorang siswa
berada di dalam sebuah lift yang sedang bergerak
ke

bawah

dengan

percepatan

a,

dengan

menggunakan penalaran yang sama seperti saat lift
bergerak ke atas akan didapatkan berat beban (m.g)
adalah positif dan gaya normal (N) adalah negatif.
Oleh karena gaya berat searah dengan arah gerak
lift, sedangkan gaya normal berlawanan, berlaku:

Gambar 18. Seorang anak
berada di dalam lift yang
bergerak ke bawah dengan
percepatan a

∑F = m.a
m.g - N = m.a
N = m.g – m.a…………………………………………………..(1.7)
atau
W’ = m.g – m.a…………………………………………………..(1.8)

Dari pembahasan di atas, diperoleh gaya-gaya searah dengan gerak lift adalah
positif, sedangkan gaya-gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak lift
adalah negatif. Seperti yang ditunjukkan pada saat lift bergerak ke atas maka
gaya normal (N) adalah positif, sedangkan (m.g) adalah negatif. Sebaliknya,
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jika lift bergerak ke bawah, gaya (m.g) menjadi positif dan gaya normal (N)
menjadi negatif.
Apabila lift bergerak dipercepat ke atas, gaya normal bertambah. Sebaliknya,
gaya normal akan berkurang pada saat lift bergerak dipercepat ke bawah. Apa
yang akan terjadi jika lift bergerak dipercepat ke atas atau ke bawah?
b. Gaya pada Bidang Miring
Anda telah mempelajari sebuah benda yang disimpan di atas meja tidak akan
jatuh. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya lain yang bekerja selain gaya berat
(w = m.g), yaitu gaya normal (N). Arah gaya normal ini tegak lurus bidang
sentuh. Perhatikan gambar 19. Sebuah balok bermassa m ditempatkan pada
bidang miring licin.

Gambar 19. Benda berada pada bidang miring

Misalkan, diambil sumbu miring –x dan sumbu –y tegak lurus bidang miring.
Komponen gaya berat (w = m.g) pada:
Sumbu -x: wx = m.g sin θ ………………………………………….(1.9)
Sumbu –y: wy = m.g cos θ .……………………………… ………(1.10)
Oleh karena ∑Fy = 0, dari uraian gaya-gaya diperoleh gaya normal (N), yaitu
N – m.g cos θ = 0
N = m.g cos θ………………………………………………..(1.11)
Gaya yang menyebabkan balok bergerak adalah gaya yang sejajar dengan
bidang miring, yaitu gaya m.g sin θ.
F = m.g sin θ......................................................(1.12)
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Percepatan yang dialami oleh balok yang terletak pada bidang miring licin
menjadi:
∑Fx = m.a…………………………………………………..…….(1.13)
dari persamaan (1.12) dan (1.13) diperoleh:
a = g sin θ................................................................................(1.14)
c. Gerak benda yang dihubungkan dengan katrol
Perhatikan gambar 20. Benda m1 dan m2 dihubungkan dengan seutas tali,
dengan m1>m2. Kemudian dihubungkan dengan sebuah katrol. Tali dianggap
tidak ber massa dan katrol dianggap licin.

Gambar 20. Katrol dengan dua beban

Oleh karena m1> m2, benda m2 bergerak ke atas. Kedua benda mempunyai nilai
percepatan sama. Balok m1 bergerak ke bawah sehingga untuk m1 dengan arah
ke bawah g berharga positif.
Tinjau benda m1:
m1.g –T = m1.a
T = m1.g – m1.a ……………………………(1.15)
Tinjau benda m2:
T – m2.g = m2.a
T = m2.g + m2.a……………………………(1.16)
Anggap tidak ada gesekan antara tali dan katrol sehingga gaya tegangan di
mana-mana adalah sama. Dari persamaan (1.15) dan (1.16) akan diperoleh:
m1.g – m1.a = m2.g + m2 .a
m1.g – m2.g = m1.a + m2. a
(m1- m2).g = (m1 + m2).a
a = (m1- m2).g .…………………………………….…………………(1.17)
(m1 + m2)
Jadi, percepatan yang dialami sistem memenuhi Persamaan (1.17).
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d. Gaya Kontak Antara Dua Benda
Dua benda m1=2kg dan m2=3kg seperti pada gambar disusun dan ditempatkan
pada bidang datar licin. Jika benda m1 didorong dengan gaya F=10 N, besarnya
gaya kontak antara benda m1 dan m2 adalah F12 atau F21. Kedua sama besar,
hanya berlawanan arah. Keduanya merupakan gaya aksi-reaksi. Untuk lebih
jelasnya, pelajari uraian berikut.

Gambar 21. Gaya Kontak pada dua balok

Tinjau sistem:
a = F/(m1+m2)
=10N/(2+3) kg
= 2 ms-2

Tinjau m1:
F – F21 = m1.a
10N – F21 = (2kg).(2ms-2)
F21 = 10N – 4N
= 6N

Tinjau m2:
F12 = m2.a
= (3kg) (2ms-2)
= 6N

Jadi, kedua gaya tersebut besarnya sama, hanya berlawanan arah sehingga
dapat dikatakan:
F21 = -F12.
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik gerak pada benda yang muncul di
UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh siswa. Pada bagian
ini pun memuat pembahasan mengenai cara mengembangkan soal HOTS yang
disajikan dalam bentuk pemodelan pengembangan instrumen soal agar dapat
dijadikan acuan dalam mengembangkan soal untuk topik tersebut. Anda perlu
mencermati dengan teliti bagian ini agar terampil mengembangkan soal HOTS
yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang
berorientasi HOTS

A. Pembahasan Soal-soal
Topik gaya pada benda merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga
tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang
kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini
pembahasan soal-soal topik gerak pada benda.
Tabel 7. Analisis butir Soal UN tahun 2016,2017 dan 2018 dan pembahasannya untuk
topik Gaya

Paket/
Tahun
1/2016

Penyelesaian
 Pada soal balok yang dikenai banyak gaya, maka terlebih dahulu
menjumlahkan gaya-gaya tersebut dengan memperhatikan arah gaya. Misal
kita tentukan gaya yang berada pada sumbu X positif bernilai (+) dan gaya
yang bekerja pada sumbu X negatif bernilai (-). Misalkan untuk balok pada
option A:

Maka jumlah total gaya (resultan gaya) pada balok tersebut adalah:
∑F = F1 +(- F2) + (-F3)
= F3-F1-F2
=40 – 22 – 18
=0N
 Silahkan lakukan cara yang sama pada balok di option lainnya. Apabila ∑F =
0 , berarti memenuhi Hukum 1 Newton
 Jawaban: A

3/ 2016
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 Penyelesaian serupa dengan soal 1/ 2016
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 Jawaban: B

Analisis Butir Soal
Level Kognitif
:
IPK yang dicapai
:

Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan

:

L3
3.2.5 Mengkorelasikan penjumlahan (resultan) gaya pada
gerak benda yang bersesuaian dengan Hukum
Newton
Sedang

:
:

mengkorelasikan-C4
Hukum 1 Newton dan Penjumlahan vektor Gaya

Paket/
Tahun
2/ 2016

Penyelesaian
 Pada soal balok yang dikenai banyak gaya, maka terlebih dahulu
menjumlahkan gaya-gaya tersebut dengan memperhatikan arah gaya. Misal
kita tentukan gaya yang berada pada sumbu X positif bernilai (+) dan gaya
yang bekerja pada sumbu X negatif bernilai (-). Misalkan untuk balok pada
option C:

Maka jumlah total gaya (resultan gaya) pada balok tersebut adalah:
∑F = F1 + F2 + F3
= 6 – 3 – 11
= 20 N
 Balok yang memiliki percepatan (a), berlaku Hukum II Newton, ∑F = m . a.
 Karena semua balok memiliki massa yang sama, maka :
m1 = m2 = m3 = m4 = m
 Bandingkan percepatan masing-masing balok a1: a2: a3: a4, sehingga di
dapat:
a1 = - 2/m1= - 2/m
a2 = -8/m2 = -8/m
a3 = 20/m3 = 20/m
a4 = 14/m4 = 14/m
dengan meninjau besar nilainya saja, dengan demikian di dapat :
a3 > a4 > a2 > a1
 Jawaban: C

Analisis Butir Soal
Level Kognitif
:
IPK yang dicapai
:
Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:

L3
3.2.5 Mengkorelasikan penjumlahan (resultan) gaya pada
gerak benda yang bersesuaian dengan Hukum Newton
Sedang
Membandingkan-C4
Hukum II Newton dan Penjumlahan Gaya dan
perbandingan percepatan
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Paket/
Tahun
1/2017

Penyelesaian
 Pada soal yang dikenai banyak gaya, tanpa mencantumkan nilai besarnya
gaya secara ekplisit, namun secara implisit melalui skala panjang vektor gaya,
maka terlebih dahulu menganalisis vektor-vektor gaya yang bekerja pada
setiap balok. Misalkan untuk balok pada option B:

F1 terdiri dari 4 skala satuan = 4 F
F2 terdiri dari 3 skala satuan = 5 F
F3 terdiri dari 4 skala satuan = 3 F
 Langkah selanjutnya memiliki proses yang sama denga cara penyelesaian soal
2/ 2016 yaitu dengan membanding nilai percepatan masing-masing balok.
 Jawaban : B

Analisis Butir Soal
Level Kognitif
:
IPK yang dicapai :
Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:

Paket/
Tahun
1/2018

L3
3.2.10 Menyimpulkan kesesuaian gerak benda yang dikenai
sejumlah gaya berdasarkan Hukum Newton
Sukar
Menilai-C5
Hukum II Newton, Penjumlahan Gaya, dan membaca skala
besar gaya
Penyelesaian

 Soal ini memiliki 2 kondisi, yaitu sebelum (m1 saja) dan sesudah ditambahkan
massa (m1 + m2)
 Pada kondisi 1 maupun kondisi 2 berlaku gaya yang sama : F
∑F = m1 . a1
F 1 = 3 kg . 2 m/s2
Kondisi 1
=6N

Kondisi 2

∑F = (m1 + m2) . a2
6 N = (3 + 2)kg . a2
a2 = 6 N
5 kg
= 1,2 m/s2

Cara 2
 Karena bekerja dengan gaya yang sama, maka :
∑F (kondisi 1) = ∑F (kondisi 2)
m1 . a1 = (m1 + m2) . a2 (3 + 2)kg . a2
3 kg . 2 m/s2 = (3 + 2)kg . a2
a2 = (3 . 2) m/s2
(3+2)
= 6/5 m/s2
= 1,2 m/s2
 Jawaban : B
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2/2018

 Penyelesaian serupa dengan soal 1/2018
 Jawaban : B

Analisis Butir Soal
Level Kognitif
:
IPK yang dicapai :
Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan

:

L3
3.2.7 Mengkorelasikan hubungan antara gaya dan massa
dengan percepatan benda bergerak
Sedang

:
:

Membandingkan-C4
Hukum II Newton

Berdasarkan hasil kajian analisis butir soal, soal UN untuk topik gaya sudah
berorientasi HOTS. Soal berada pada tingkat kesukaran sedang, dan cukup
baik digunakan untuk mengukur tingkat penalaran (level 3) peserta didik.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada topik gaya. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan
kisi-kisi agar Anda dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup
materi, dan indikator soal.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: IPA (Fisika)
: 30 menit
: 2 (dua) butir
: 2019/2020

Kompetensi yang Diuji:
KD 3.2. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton,
dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup
Lingkup Materi : Gaya

No
1

Materi
Hukum
Newton

Indikator Soal

Ranah
Kognitif

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Disajikan system gambar dua
benda yang terhubung dengan
katrol bebas, Peserta didik

C4

L3

PG
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No

Materi
tentang
gerak
Konsep
Gaya

2

Indikator Soal
dapat dapat menentukan
besaranya pengaruh gaya
terhadap gerak benda.
Disajikan dua gambar vektor
gaya dalam satu sumbu
koordinat X-Y, Peserta didik
dapat menentukan besarnya
resultante pada sebuah sistem
gaya

Ranah
Kognitif

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

C4

L3

PG

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

kognitif yang tergolong HOTS.
Contoh 1. pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.2.5

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2
LINGKUP
MATERI
Gaya
MATERI
Hukum II Newton
INDIKATOR
SOAL
Disajikan system
gambar dua
benda yang
terhubung
dengan katrol
bebas, Peserta
didik dapat dapat
menentukan
besaranya
pengaruh gaya
terhadap gerak
benda.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
√
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Perhatikan
gambar!
Soal
1

Kunci
Jawaban
A
Dua benda A dan B masing-masing 2 kg dan 3 kg
dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti pada
gambar (g = 10 ms-2). Jika gesekan antara tali dengan
katrol diabaikan, maka benda B akan....
A. tetap diam
B. bergerak turun dengan kecepatan 6 m.s-1
C. bergerak turun dengan kecepatan tetap
D. bergerak turun dengan percepatan 6 m.s-2
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E. bergerak turun dengan percepatan 10 m.s-2

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 2. pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 4.6.2

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
√
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Perhatikan
gambar!
Soal

LINGKUP
MATERI
Gaya
MATERI
Penjumlahan gaya
INDIKATOR
SOAL
Disajikan dua
gambar vektor
gaya dalam satu
sumbu koordinat
X-Y, Peserta didik
dapat
menentukan
besarnya
resultante pada
sebuah sistem
gaya

2

Kunci
Jawaban
D

Resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah ...
A. 16 N
B. 12 N
C. 10 N
D. 4 N
E. 2 N

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.2. Menganalisis gerak
lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, dan
penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup dan 4.2.
Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda di kelas
VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Anda melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Anda memfasilitasi peserta
didik berkreasi. Hal ini berarti Anda perlu memberikan ruang dan waktu
kepada

peserta

didik

untuk

mengembangkan

kreativitasnya

untuk

menghasilkan produk tentang analisis penerapan Hukum Newton dalam
kehidupan.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di Topik Gaya menggunakan model Discovery Learning dan
pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi melalui dua kali
pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan
model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan
menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep
sesuai

tingkat

kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep
dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada Topik Gaya terdiri atas: 1) Konsep
Gaya; 2) Hukum Newton tentang gerak; dan 3) Penerapan Hukum Newton
pada gerak makhluk hidup dan benda. Topik ini merupakan konten yang kaya
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akan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, Anda dapat
mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di
kehidupan sehari-hari yang berkaitan Topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia
nyata, unit ini menyajikan peristiwa tabrakan kendaraan dimana penumpang
didalamnya dapat selamat karena menggunakan sabuk pengaman. Fenomena
kontektual lainnya yang dapat disajikan oleh Anda, di antaranya gerak pada
tumbuhan dan hewan untuk menjelaskan penerapannya pada benda, seperti
pesawat, kapal selam. Anda dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui
penyajian berita yang terdapat di media elektronik atau menugaskan peserta
didik menggali langsung informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, Topik ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam taraf level kogintif
mulai dari C3 sampai C4 (L2 – L3). Oleh karena itu, Anda perlu meyakinkan
bahwa peserta didik memahami Topik ini dengan baik agar siap mengahadapi
UN. Lebih dari itu, Anda perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan Topik
ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, Anda dituntut
dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang
mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, Anda
perlu terus mengembangkan soal-soal yang relevan dengan indikator yang
telah dikembangkan.

151

Dalam upaya mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Anda perlu mengisi
lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini,
Anda dapat mengetahui tingkat pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh
karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur dengan
memberikan tanda silang (√) pada kriteria yang menurut Anda tepat.
Tabel 8. Format Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek
Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS
peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar
kerja peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan
baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai
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Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

1

Kriteria
2
3

4

Unit Pembelajaran
Gaya

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Anda perlu membaca ulang Unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Anda
memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian
berorientasi HOTS. Anda perlu mendiskusikan bagian yang belum
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Anda dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk
membelajarkan Unit ini.

Selamat, Anda telah selesai mempelajari Unit Gaya, menarik, bukan? Dari
mempelajari unit ini, Anda dapat mengenal konsep Gaya pada aktivitas kita
sehari-hari. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan begitu banyak manfaat.
Misalnya, Anda dapat mengetahui penerapan konsep Gaya pada anggota tubuh
kita dan cara membelajarkan di kelas. Dapatkah Anda menyebutkan manfaat
lainnya?
Setelah mempelajari unit ini, bagian manakah yang paling Anda sukai? Bagian
mana pula yang belum Anda pahami? Diskusikanlah dengan tim sejawat atau
narasumber, agar Anda lebih menguasai materi dalam unit ini.
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Unit disusun sebagai aternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk memahami
topik Usaha. Melalui bahan bacaan yang terdapat pada Unit ini, guru dapat
memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut ke peserta
didiknya yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi (IPK),
terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu,
materi ini juga aplikatif bagi guru dan siswa agar dapat menerapkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam

upaya

memudahkan

guru

mempelajari

materi

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar, target
kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata,
soal-soal tes UN di tiga tahun terakhir dan soal PISA sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan
bacaan yang dapat dipelajari oleh guru dan peserta didik, serta deskripsi
prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam Unit ini
disesuaikan dengan topik usaha dengan tujuan agar memberikan kemudahan
dalam membelajarkan kepada peserta didik termasuk dalam melakukan
percobaan dan mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Unit Usaha dilengkapi pula dengan empat LKPD, yaitu 1) Usaha dalam Ilmu
Fisika, 2) Usaha pada Bidang Datar, 3) Usaha pada Bidang Miring, dan 4) Roller
Coaster. LKPD dikembangkan agar guru mudah memfasilitasi peserta didik
untuk melatihkan kemampuan berinkuiri dengan mendayagunakan alat
bahan sederhana dan KIT Mekanika yang sudah menjadi standar kelengkapan
sekolah. LKPD tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Problem
Based Learning.
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Topik usaha yang disusun pada bahan bacaan terdiri atas topik konsep usaha
dalam ilmu fisika, usaha oleh gaya konstan, usaha oleh resultan gaya dan
teorema usaha Energi. Topik tersebut merupakan bagian kecil dari lingkup
materi Energi yang memiliki keterkaitan konsep dengan topik pesawat
sederhana sebagai berikut.

Gambar 1. Peta konsep KD 3.3 pada lingkup materi Usaha
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar 3.2 dan Target Kompetensi Pembelajaran Usaha

Kompetensi Dasar

3.3

Menjelaskan konsep usaha,
pesawat sederhana, dan

Target Kompetensi
1) Menjelaskan konsep usaha
2) Menjelaskan penerapan usaha

dalam kehidupan sehari-hari

penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari termasuk kerja otot
pada struktur rangka manusia
4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau

Mengkomunikasikan hasil

pemecahan masalah tentang manfaat

analisis sebuah permasalahan

penggunaan pesawat sederhana

penerapan pesawat sederhana

dalam kehidupan sehari-hari

berdasarkan konsep Usaha

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3. di kelas VIII di
kembangkan menjadi sebelas indikator untuk ranah pengetahuan dan sepuluh
indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3.
di kelas VIII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Topik Usaha

IPK Keterampilan

IPK Pengetahuan

KD

3.3. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur
rangka manusia
Pendukung
3.3.1 mengidentifikasi pengertian gerak
3.3.2 mengidentifikasi besaran jarak dan perpindahan benda
3.3.3 mengidentifikasi besaran gaya
3.3.4 mendeskripsikan dorongan dan tarikan sebagai bentuk gaya
penyebab perubahan gerak benda
3.3.5 menyebutkan besaran-besaran yang mempengaruhi usaha.
Kunci
3.3.6 merinci konsep usaha
3.3.7 menjabarkan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan.
Pengayaan
3.3.8 menghitung besarnya usaha melalui hubungan antara usaha, gaya,
dan perpindahan
3.3.9 menghitung besarnya usaha melalui grafik hubungan antara gaya
dan perpindahan.
3.3.10 Menganalisis hubungan antara usaha dan energi
3.3.11 Mengaplikasikan persamaan usaha, dan energi dalam contoh
penyelesaian masalah
4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang
manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Pendukung
4.3.1 melakukan percobaan tarikan dan dorongan pada benda sehingga
benda perpindah posisi
4.3.2 menentukan besar gaya pada balok yang ditarik mendatar dengan
alat ukur dinamometer
4.3.3 menghitung besar usaha pada benda yang berpindah posisi dengan
perhitungan matematis
4.3.4 menuliskan informasi tentang prinsip kerja Roller Coaster
4.3.5 merumuskan masalah atau hipotesis dari sebuah tayangan video
Kunci
4.3.6 menuliskan analisis dari permasalahan peluncur Roller Coaster
yang dapat bergerak mencapai litasan tertentu tanpa mesin
pendorong
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KD

3.3. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur
rangka manusia
4.3.7 menyajikan hasil uji coba tarikan dan dorongan benda pada bidang
datar
4.3.8 menyajikan hasil uji coba tarikan dan dorongan benda pada bidang
miring
Pengayaan
4.3.9 merancang purwa rupa lintasan Roller Coaster
4.3.10 mempresentasikan hasil pengamatan gerak Roller Coaster
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A. Usaha tak Bernilai
Dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan berbagai aktivitas, tentunya
aktivitas tersebut dalam rangka usaha mencapai sebuah tujuan. Namun usaha
tersebut menjadi sia-sia karena aktivitas yang dilakukan tidak memberikan
dampak perubahan. Usaha yang demikian dalam ilmu fisika disebut usaha tak
bernilai atau bernilai nol.

(a)
(b)
Gambar 2. (a) mengangkat lemari, (b) mendorong dinding
Sumber: www.google.com

Sebagai contoh pada Gambar 2.(a), seorang balita mendorong atau menarik
almari yang sangat berat, tidak melakukan usaha bila almari tidak bergeser,
sekuat apapun Ia mendorong. Orang yang mendorong benda yang terlalu berat
hingga tidak ada perpindahan benda yang didorong, dinyatakan bahwa usaha
bernilai nol. Demikian pula pada orang yang mendorong tembok pada gambar
2.(b), karena tidak ada perpindahan. Kedua aktivitas tersebut memberikan
usaha yang sia-sia.
Usaha juga dapat bernilai nol pada kasus benda yang bergerak lurus beraturan
(GLB). Misalnya (Gambar 3.b) sebuah kereta api pada rentang waktu tertentu
mempertahankan

kecepatannya

dengan

kelajuan

konstan

(v=tetap).

Walaupun kereta itu berpindah menempuh jarak tertentu dikatakan tidak
melakukan usaha (W =0) karena resultan gaya nol (∑ F = 0).
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Gambar 3. (a) angkat besi, (b) kereta melaju konstan
Sumber: www.google.com

Usaha juga dapat bernilai nol apabila tidak ada gaya bekerja pada arah
perpindahan. Misalnya, seorang atlet angkat besi (gambar 3.a) yang sedang
mengangkat beban, karena s = 0 maka dikatakan usaha yang dilakukan nol (W
= 0).

Gambar 4. (a) angkat besi, (b) kereta melaju konstan
Sumber: www.google.com

Seorang pedagang asongan (Gambar 4) yang berjalan sambil mengangkat
barang dagangan dalam kotak, dikatakan W=0, karena walaupun perpindahan
kotak ada, pedagang asongan menjinjing kotak berisi dagangannya, pada arah
perpindahan kotak dinyatakan bahwa usaha W=0 namun ∑F yang searah
perpindahan kotak bernilai 0, artinya hanya berlaku gaya berat ke bawah yang
tidak memiliki proyeksi gaya searah perpindahan kotak.
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B. Usaha pada Pegas
Salah satu contoh gaya tidak konstan adalah
gaya pegas. Besar gaya pegas selalu berubah
sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya pegas
pada suatu

benda tidak dapat

dihitung

menggunakan rumus. Jika pegas diregangkan,
semakin panjang pegas, gaya yang diperlukan
juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya, Gambar 5. Pegas memberikan
semakin ditekan, gaya ketika pegas semakin
pendek, gaya yang diperlukan semakin besar.

nilai usaha yang dapat
berubah karena gaya
tidak tetap

Sumber: www.google.com

Selama pegas ditekan atau diregangkan, gaya pegas berubah dari nilai
minimum hingga maksimum, begitupun nilai usaha yang dihasilkannya.

C. Usaha positif dan negatif

(a).Buah kelapa jatuh

(b) penyadap Lontar mulai naik memanjat pohon
sambil membawa haik di pinggangnya
Gambar 6. Usaha positif dan negatif karena gravitasi
Sumber: www.google.com

Perhatikan buah kelapa yang jatuh dari sebuah pohon (Gambar 6.a). Buah
tersebut jatuh karena gaya gravitasi Bumi menarik buah tersebut.
Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini bernilai
positif karena arah gaya dan perpindahan sama-sama ke bawah.
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Sekarang kita lihat kasus di mana benda dinaikkan perlahan-lahan
hingga ketinggian h
(Gambar6.b). Disini arah perpindahan ke atas berlawanan
dengan arah gaya berat (ke bawah) sehingga usahanya bernilai negatif. Jika
buah

kelapa

dan

haik

berpindah secara horizontal,

dikatakan

gaya gravitasi tidak melakukan usaha karena arah perpindahan kedua benda
tersebut tegak lurus arah gaya.

D. Usaha dari Perubahan Energi
Usaha memiliki kaitan yang erat dengan energi. Ketika anda mendorong
sebuah peti di atas lantai yang datar dan licin, hanya gaya dorong anda yang
melakukan usaha pada peti, dan ternyata kelajuan peti bertambah. Kelajuan
peti bertambah berarti energi kinetik pada peti juga bertambah. Tentu saja
pertambahan energi kinetik berasal dari usaha yang dilakukan oleh gaya
dorong.

(a). Energi kinetik pada anak penah yang melesat. (b). busur panas diregangkan untuk
mendapat energi potensial
Gambar 7. Usaha pada busur panah
Sumber: www.google.com

Begitupun pada Gambar 7, Anak panah dapat melesat karena adanya
perubahan energi, yaitu dari energi potensial pegas menjadi energi kinetik
atau dari energi kinetik yang minimum menjadi energi kinetik yang maksimal.
Dengan demikian, besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik
benda.
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A. Soal Ujian Nasional (UN)
Berikut ini contoh soal-soal UN topik usaha pada Kompetensi Dasar 3.3
Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia dan
Kompetensi Dasar 4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan
masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan
sehari-hari (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar
dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
Anda akan mengembangkan soal yang setipe pada topik usah.
Tabel 3. Soal Ujian Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018 topik Usaha

Peket/
Tahun
11/
EBTANAS
1994

Soal
Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat
kemudian kecepatannya 5 m s–1. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin
mobil tersebut adalah...
A. 1.000 joule
B. 2.500 joule
C. 5.000 joule
D. 12.500 joule
E. 25.000 joule

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:
:
:

L2
Menghitung besarnya usaha melalui hubungan antara
usaha, gaya, dan perpindahan
Data benda bergerak
Besar usaha benda bergerak
Teorema usaha energi
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Anda ketika akan
membelajarkan topik usaha. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan
prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan
bacaannya

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
usaha. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun
desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Berdasarkan Tabel 4. dapat terlihat Submateri yang dibelajarkan terdiri atas
konsep usaha dalam ilmu fisika, usaha oleh gaya konstan, usaha oleh resultan
gaya dan teorema usaha Energi. Adapun aktivitas pembelajaran untuk
mencapai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai
dalam dua kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci
menjadi satu skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran
mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud
nomor 22 tahun 2016).
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Desain Aktivitas Pembelajaran
Tabel 4. Silabus Pembelajaran Usaha

No
1
2
3

Indikator Pencapaian Kompetensi

8

menentukan besar gaya pada balok yang ditarik mendatar dengan alat ukur dinamometer

9
10
11
12
13

menghitung besar usaha pada benda yang berpindah posisi dengan perhitungan matematis
menyajikan hasil uji coba tarikan dan dorongan benda pada bidang datar
menjabarkan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan.
menyajikan hasil uji coba tarikan dan dorongan benda pada bidang miring
menghitung besarnya usaha melalui hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan

14
15

menghitung besarnya usaha melalui grafik hubungan antara gaya dan perpindahan
Menganalisis hubungan antara usaha dan energi

16

Mengaplikasikan persamaan usaha, dan energi dalam contoh penyelesaian masalah

17

menuliskan informasi tentang prinsip kerja Roller Coaster

18

merumuskan masalah atau hipotesis dari sebuah tayangan video

19
20

menuliskan analisis dari permasalahan peluncur Roller Coaster yang dapat bergerak
mencapaui litasan tertentu tanpa mesin pendorong
merancang purwa rupa lintasan Roller Coaster
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mempresentasikan hasil pengamatan gerak Roller Coaster

Konsep usaha
dalam fisika

usaha oleh gaya
konstan,

usaha oleh
resultan gaya
Grafik Usaha
Teorema usaha
Energi
https://iwant2st
udy.org/lookange
jss/02_newtonia
nmechanics_7ene
rgyworkpower/e
jss_model_weeRo
llerCoaster/weeR
ollerCoaster_Sim
ulation.xhtml

Aktivitas
pembelajaran
 Diskusi
 Diskusi
 Diskusi





Demonstrasi
Eksperimen
Demonstrasi
Diskusi

 Eksperimen






Eksperimen
Diskusi
Diskusi
Diskusi
Diskusi

 Simulasi
 Diskusi
 Diskusi
 Diskusi
 Diskusi
 Diskusi
 Simulasi
 Demonstrasi
 Diskusi

Bentuk dan
Jenis
Penilaian
 pengetahuan:
Tes tulis,
Pilihan Ganda
 Sikap
 Produk
 Observasi
kegiatan
praktik
 Observasi
keterampil
an
presentasi

Media
 Alat dan
Bahan
Praktik
 Kertas
plano/
karton/
papan tulis
kecil, spidol
 Tayangan
video dan
bahan
tayang
aplikasi
usaha
dalam
kehidupan

Unit Pembelajaran
Usaha
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4
5
6
7

mengidentifikasi pengertian gerak
mengidentifikasi besaran jarak dan perpindahan benda
mendeskripsikan dorongan dan tarikan sebagai bentuk gaya penyebab perubahan gerak
benda
merinci konsep usaha
melakukan percobaan tarikan dan dorongan pada benda sehingga benda perpindah posisi
mengidentifikasi besaran gaya
menyebutkan besaran-besaran yang mempengaruhi usaha.

Materi/
Submateri

Alokasi Waktu
Pembelajaran topik Usaha ini maksimal diselesaikan dalam 2 kali pertemuan.
a) Pertemuan ke-1 (3 JP) : 3 x 40 menit
b) Pertemuan ke-2 (2 JP) : 2 x 40 menit
Media Pembelajaran
Media yang diperlukan dalam pembelajaran ini di antaranya sebagai berikut.
a) Alat dan bahan praktik: bola kertas/bola pingpong berwarna, penggaris,
stopwatch, kertas grafik.
b) Kertas plano/karton/papan tulis kecil, spidol
c) Tayangan video dan bahan tayang aplikasi uaha dalam kehidupan 
Alur Pembelajaran
Pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning
dengan sintak 1) Orientasi Masalah; 2) Mengorganisasikan peserta didik; 3)
Membimbing penyelidikan; 4) Mengembangkan dan menyajikan karya; dan 5)
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan
Pembelajaran terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pembelajaran ke-1 ini
akan mencapai aktivitas 1 sampai aktivitas 3. Pertemuan ke-1 menggunakan
tahapan pembelajaran 1) Orientasi Masalah; 2) Mengorganisasikan peserta
didik; 3) Membimbing penyelidikan. Pertemuan pembelajaran ke-2 akan
mencapai aktivitas empat dan lima dengan tahapan pembelajaran 4)
Mengembangkan dan menyajikan karya; dan 5) Menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD: 1) Usaha dalam Ilmu Fisika, 2)
Usaha pada Bidang Datar, 3) Usaha pada Bidang Miring dan 4) Roller Coaster.
Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu memastikan media dan LKPD yang
akan digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua peserta didik.
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran.

178

Unit Pembelajaran
Usaha

Aktivitas 1
a) Orientasi Masalah
Pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas
yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran,
apa permasalahan yang akan dibahas, bagaimana guru akan mengevaluasi
proses pembelajaran. Hal ini untuk memberi konsep dasar kepada peserta
didik. Guru harus bisa memberikan motivasi peserta didik untuk terlibat aktif
dalam pemecahan masalah yang dipilih.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.1, s.d. 3.3.5, dan 4.3.5,
dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 20 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
1.

Kegiatan Siswa
1.
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Kegiatan Guru
2. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan
menjelaskan segala keperluan yang
dibutuhkan dalam mempelajari konsep
Usaha
3. Guru menyajikan masalah yang harus
diselesaikan atau dipecahkan oleh peserta
didik dari video berikut ini.

https://www.youtube.com/watch?v=iT1
w1fQFmvk
4. Guru memotivasi peserta didik dalam
kelompok untuk menuliskan dan
menanyakan permasalahan hal-hal yang
belum dipahami dari masalah yang disajikan
serta guru mempersilahkan peserta didik
dalam kelompok lain untuk memberikan
tanggapan, bila diperlukan guru memberikan
bantuan komentar secara klasikal.

Kegiatan Siswa
2. Tujuan utama pengajaran lebih
kepada belajar bagaimana
menyelidiki masalah-masalah
penting dalam kehidupan mengenai
penerapan konsep usaha
3. Peserta didik dalam kelompok
mengamati tayangan audiovisual
misalkan tentang kereta Roller
Coaster yang dapat meluncur dalam
lintasan tanpa menggunakan mesin
pendorong.
4. Peserta didik memperhatikan dan
mengamati penjelasan yang
diberikan guru yang terkait dengan
permasalahan yang melibatkan
konsep usaha secara umum

Aktivitas 2
b) Mengorganisasikan peserta didik
Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang
telah diorientasi, misalnya membantu peserta didik membentuk kelompok
kecil, membantu peserta didik membaca masalah yang ditemukan pada tahap
sebelumnya, kemudian mencoba untuk membuat hipotesis atas masalah yang
ditemukan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.6, 4.3.4 dan 4.3.5,
dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
1. Guru membagi peserta didik
menjadi beberapa kelompok,
misalkan terdiri 4-5 orang.
2. Membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah Roller Coaster.
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Kegiatan Siswa
1. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok
masing-masing serta meminta peserta didik dalam
kelompok untuk bekerja sama untuk
menyelesaikan masalah
2. Peserta didik dalam kelompok melakukan
brainstorming dengan cara sharing information,
dan klarifikasi informasi tentang permasalahan
yang terdapat tayangan video Roller Coaster.

Unit Pembelajaran
Usaha

3. Guru bersama peserta didik
mencoba memahami masalah,
dan mengidentifikasi langkah
langkah yang perlu dilakukan
untuk memecahkan masalah
tersebut.

https://interactives.ck12.org/simulations/p
hysics/roller-coaster/app/index.html
3. Merumuskan hypotesis mengenai gerak kereta
Roller Coaster yang dapat meluncur tanpa mesin
pendorong

Aktivitas 3
c) Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya,

melaksanakan

eksperimen,

menciptakan

dan

membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.7, s.d 3.3.11; 4.3.1, s.d
4.3.3; 4.3.6 dan 4.3.11, dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama
70 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
1. Mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.
2. Guru menyediakan fasilitas untuk membantu
peserta didik menjalankan rencana mereka
memecahkan masalah.
3. Guru berkeliling mencermati peserta didik
dalam kelompok dan menemukan berbagai
kesulitan yang di alami peserta didik dan
memberikan kesempatan untuk
mempertanyakan hal-hal yang belum
dipahami
4. Guru memberikan bantuan kepada peserta
didik dalam kelompok untuk masalah-masalah
yang dianggap sulit oleh peserta didik
5. Guru mengarahkan peserta didik dalam
kelompok untuk menyelesaikan permasahan
dengan cermat dan teliti

Kegiatan Siswa
1. Peserta didik masing-masing kelompok
dalam kelompok membahas dan berdiskusi
tentang permasalahan berdasarkan
petunjuk LKPD 1, 2 3 dan 4, yaitu untuk:
a. Mengenal konsep usaha
b. Menentukan usaha dalam bisang datar
c. Menentukan usaha dalam bidang
miring
d. Menyelidiki prinsip kerja gerak kereta
Roller Coaster seperti dalam dalam
video berikut

https://www.youtube.com/watc
h?v=MJNMkADLyPc
2. Peserta didik melakukan eksplorasi seperti
dalam LKPD, dimana mereka juga
diharapkan mengaitkan dengan kehidupan
nyata:

https://www.youtube.com/watch
?v=ak7w9_ZWd4Q

Aktivitas 4
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d) Mengembangkan dan menyajikan karya
Pada tahap ini guru membantu peerta didik dalam menganalisis data yang
telah terkumpul pada tahap sebelumnya, sesuaikah data dengan masalah yang
telah dirumuskan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya.
Peserta didik memberi argumen terhadap jawaban pemecahan masalah.
Karya bisa dibuat dalam bentuk laporan, video, atau model.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.6, 3.3.7, 3.3.10,3.3.11
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, dan 4.3.10, dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran
selama 40 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
1. Membantu siswa dalam
1. Peserta didik untuk mendiskusikan cara yang
merencanakan dan menyiapkan karya
digunakan untuk menemukan semua
yang sesuai seperti laporan, model
kemungkinan pemecahan masalah terkait
dan berbagi tugas dengan teman.
masalah yang diberikan
2.
Peserta didik dalam kelompok masing-masing
https://www.youtube.com/wat
dengan bimbingan guru untuk dapat mengaitkan,
ch?v=8Ids3EjOjdM
merumuskan, dan menyimpulkan tentang hasil
2. Guru mendorong peserta didik untuk
pemecahan masalah yang telah diperoleh
merumuskan hasil pemecahan
3.
Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan
masalah dalam bentuk yang paling
hasil diskusi penyelesaian masalah yang diberikan
menarik dan mereka sukai

Aktivitas 5
e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran
dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Guru
dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan
masalah yang dipresentasikan setiap kelompok.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.6, 3.3.7, 3.3.10,3.3.11
4.3.7, 4.3.8, dan 4.3.10, dengan estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama
40 Menit.
Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
1. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara
1. Guru mendorong peserta
tertulis dan lisan hasil pembelajaran atau apa yang
didik untuk saling berbagi hasil
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Kegiatan Guru
pemecahannya dan
mengkonfirmasi kebenarannya.
2. Mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah
dipelajari /meminta kelompok
presentasi hasil kerja.

Kegiatan Siswa
telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat
kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan
dengan permasahan kehidupan sehari-hari
berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan
2. Peserta didik yang lain dan guru memberikan
tanggapan dan menganlaisis hasil presentasi meliputi
tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini tiga buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu 1) LKPD 1. Usaha dalam Ilmu Fisika; 2)
LKPD 2. Usaha pada Bidang Datar; 3) LKPD 3. Usaha pada Bidang Miring; dan
4) LKPD 4. Roller Coaster

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Usaha dalam Ilmu Fisika
Tujuan: Mengidentifikasi pengertian usaha
Alat dan bahan: Sebuah buku dan meja tulis
Langkah Kerja:
1) Ambillah sebuah buku temanmu, lalu letakkan di atas mejamu.
2) Doronglah meja tulismu sampai berpindah tempat.
3) Doronglah dinding kelasmu sekuat tenaga.
Pertanyaan:
1) Besaran apakah yang memengaruhi besaran usaha?
2) Bagaimanakah besaran-besaran itu memengaruhi usaha menurut
perkiraanmu?
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Lembar Kerja Peserta Didik 2

Usaha Pada Bidang Datar
I. Tujuan
Menyelidiki hubungan usaha pada bidang datar
II. Alat dan Bahan
1. Balok kecil
2. Balok besar
3. Penggaris
4. Dinamometer
5. Timbangan
III. Langkah Percobaan
1. Timbang massa dari balok kayu yang tersedia.
2. Rangkailah alat seperti gambar di berikut ini.

3.
4.
5.
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Buat garis A sebagai acuan awal balok mulai bergerak (seperti pada
gambar di atas)
Tariklah dinamometer sampai garis B dengan jarak sebesar 20 cm,
30 cm dan 50 cm.
Catat hasil pengamatan pada tabel 1

Unit Pembelajaran
Usaha
Tabel 1
No

Massa Balok
Besar
(Kilogram)

Gaya
(Newton)

Jarak
(meter)

Usaha
(Joule)

1
2
6.
7.
8.

Ganti balok besar dengan balok kecil
Lakukan percobaan seperti langkah 2 sampai 4.
Catat hasil pengamatan pada tabel 2.

No

Massa Balok Kecil
(Kilogram)

Tabel 2
Gaya
(Newton)

Jarak
(meter)

Usaha
(Joule)

1
2
3
IV. Pertanyaan
1. Dari percobaan yang telah dilakukan dapatkah Anda membandingkan
tarikan ketika menggunakan balok besar dan balok yang kecil ?
2. Bagaimana penunjukkan skala pada dinamometer terhadap kedua balok
tersebut ?
3. Apa hubungan antara massa balok dengan gaya yang dikerjakan pada
balok tersebut ?
4. Bagaimana nilai usaha yang Anda hitung dari hasil percobaan dalam tabel
1 dan 2 ?
5. Bila mana suatu benda dikatakan tidak melakukan usaha ?

V. Kesimpulan Percobaan

..........................................................................................................

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Usaha pada Bidang Miring
I. Tujuan : Menyelidiki hubungan usaha pada bidang miring
II. Alat dan Bahan
1. Dasar statif
2. Kaki statif
3. Batang statif pendek
4. Batang statif panjang
5.
6.

Balok pendukung
Penggaris logam

1 buah
2 buah
1 buah
1 buah

7.
8.
9.
10.

1 buah
1 buah

11.
12

Beban 50 gram
Dinamometer 3,0 N
Jepit penahan
Katrol kecil diameter
50 mm
Steker perangkai
Bidang miring

2 buah
1 buah
1 buah
2 buah
1 buah
1 buah
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III. Langkah Percobaan

1. Pasang balok pendukung (terbalik) pada batang statif.
2. Rakit bidang miring pada balok pendukung dengan menggunakan jepitan
penahan.
3. Gabungkan dua buah katrol kecil dengan menggunakan steker perangkai.
4. Gantung katrol dengan Dinamometer.
5. Tentukan berat (Fw) kedua katrol+steker perangkai (F w = m.g ). Catat hasil
pengamatan pada tabel.
6. Kaitkan katrol pada Dinamometer dan letakkan di atas bidang miring.
7. Atur ketinggian bidang miring (h = 10 cm).
8. Amati gaya yang terjadi (FR) pada dinamometer dan catat hasilnya pada
tabel.
9. Lepaskan Dinamometer dari katrol, dan letakkan katrol di atas bidang miring
yang paling atas (ketinggian di atas bidang horizontal h = 10 cm).
10.Lepaskan katrol agar menggelincir di atas bidang miring hingga sampai pada
bidang horizontal dititik b seperti pada gambar berikut ini.

11.Hitung usaha : W = FR x L dan Fw X h kemudian masukkan dalam tabel.
12.Ulangi langkah 7 sampai 11, dengan mengubah ketinggian bidang miring (h)
sesuai dengan tabel di bawah.
13.Ulangi langkah 6 sampai 12 setelah menambah dua beban pada katrol.
Tinggi (m)
0,1
0,2
0,3
0,4
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Tabel 1. Katrol tambahan beban
Fw (Newton) Fw x h (Joule) FR (Newton)

FR x L (Joule)

Unit Pembelajaran
Usaha

Tinggi (m)
0,1
0,2
0,3
0,4

Tabel 2. Katrol dengan beban
Fw (Newton) Fw x h (Joule) FR (Newton)

FR x L (Joule)

IV. Pertanyaan
1. Bagaimanakah besar FW x h dengan FR x L?
2. Apa fungsi bidang miring?

V. Kesimpulan Percobaan

..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................

Lembar Kerja Peserta Didik 4

Roller Coaster
I. Tujuan : Menyelidiki penerapan usaha pada Roller Coaster
II. Alat dan Bahan :
 Artikel
 Model Roller Coaster

III. Langkah Percobaan
1. Bacalah artikel pada lampiran Unit ini
2. Simaklah Video pada link : https://www.youtube.com/watch?v=MJNMkADLyPc
3. Susunlah rumusan masalah berdasarkan artikel tersebut
4. Rumuskan Hypotesis untuk rumusan masalah yang telah ditentukan
5. Lakukan penyelidikan dengan menggunakan media model Roller Coaster
(media dapat dirancang diluar jam pelajaran).
6. Susunlah laporan hasil penyelidikan kelompok
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C. Bahan Bacaan

USAHA
Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pengertian
usaha dalam fisika. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI):
usaha/usa·ha/ n 1 : kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau
badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa,
ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
Bila peserta didik ingin lulus ujian nasional, diperlukan usaha keras untuk
belajar. Guru yang berkinerja yang baik, selalu berusaha dengan berbagai cara
untuk menerangkan mata pelajarannya, agar dapat difahami dengan baik oleh
peserta didik. Dari dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “Usaha”
dalam bahasa sehari-hari menjelaskan hampir semua aktivitas sehari-hari
melalui potensi abstrak ataupun potensi non abstrak. Kata “Usaha” dalam
pengertian sehari-hari bersifat kualitatif karena tidak dapat dinyatakan
dengan suatu angka, ukuran dan tidak dapat pula dinyatakan dengan
persamaan matematis. Jadi pengertian usaha menurut bahasa sehari-hari
sebagai “upaya” untuk mendapatkan sesuatu.
Berbeda dalam fisika, usaha tidak hanya bersifat kualitatif namun bersifat
kuantitatif karena memiliki definisi yang pasti dan terukur serta memiliki
makna fisis dan dapat dinyatakan secara matematis. Dalam fisika, usaha
merupakan proses perubahan Energi dan usaha ini selalu dihubungkan
dengan gaya (F) yang menyebabkan perpindahan (s) suatu benda. Dengan
kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka
dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda.
Usaha Oleh Gaya Konstan (Besarnya gaya Tetap)
Pengertian usaha yang diterangkan di atas adalah usaha oleh gaya konstan,
artinya arah dan besarnya tetap. Besar (nilai) usaha yang dilakukan oleh

188

Unit Pembelajaran
Usaha

sebuah gaya (F) pada suatu benda yang mengakibatkan benda berpindah
sejauh s, sehingga dapat dirumuskan kembali dengan kalimat, sebagai berikut:
Besar usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil besar
komponen gaya pada arah perpindahan dengan besarnya
perpindahan yang dihasilkan.
Apabila dinyatakan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
W=F.s

(3.1)
2

2

W : Besar Usaha (kg.m /s , joule atau newton . meter)
F : Besar komponen gaya pada arah perpindahan (newton)
s

s : Besar perpindahan (m)

Jika gaya yang bekerja membentuk sudut α dengan arah perpindahan,
perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 8. Sebuah benda yang bermassa m ditarik dengan gaya F membentuk sudut α
terhadap arah perpindahan benda benda .

Jika gaya yang melakukan usaha membentuk sudut α dengan perpindahan,
maka gaya tersebut dapat diuraikan ke dalam dua komponen, yaitu :
•

Komponen y : F = F sin α , dan

•

Komponen x, gaya yang searah dengan perpindahan: F = F cos α

y

x

Sesuai fenomena yang terjadi bahwa benda berpindah di sepanjang sumbu x
dengan demikian F merupakan komponen gaya pada arah perpindahan, maka
persamaan (3.1) F digantikan dengan F cos α dan dapat dituliskan sebagai:
W=F .s
x

= F cos α . s
= F . s cos α
(3-2)
Usaha adalah besaran skalar, dimana usaha merupakan perkalian skalar (dot

product) antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Oleh karena itu usaha
merupakan besaran skalar.
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W=F.s

(3.3)

Untuk mencari satuan dan dimensi usaha, dapat diturunkan dari rumus (3.1).
Jika digunakan Satuan Sistem Internasional maka, gaya F dalam newton (kg
2

m/s ) dan perpindahan s dinyatakan dalam meter (m).
Satuan usaha = satuan gaya x satuan perpindahan
2

= kg m/s x m
2

= kg m /s
= joule

2

Satuan joule dipilih untuk menghormati James Presccott Joule (1816 –
1869), seorang ilmuwan Inggris yang terkenal dalam penelitiannya mengenai
konsep panas dan energi.
1 joule = 1 Nm karena 1 N = 1 Kg . m/s2 , maka 1 joule = 1 Kg . m/s2 x 1 m
atau 1 joule = 1 Kg . m2/s2
Untuk usaha yang lebih besar, biasanya digunakan satuan kilo joule (kJ) dan
mega joule (MJ).
1 kJ = 1.000 J
1 MJ = 1.000.000 J
Satu Joule adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya satu newton untuk
memindahkan benda sejauh satu meter. Untuk mencari dimensinya dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Dimensi usaha = dimensi gaya x dimensi perpindahan
[W]=[F].[s]
-2

= MLT . L
2

= ML T

Usaha yang dihasilkan lebih dari satu gaya
Bila kita melihat kejadian sehari-hari, dapat kita lihat bahwa sebuah benda
akan dikenai gaya lebih dari satu. Oleh karenanya, jika ditanya berapa usaha
yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut maka haruslah dihitung usaha oleh
masing-masing gaya-gaya tersebut, kemudian usaha dari masing-masing gaya
tersebut dijumlahkan.
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Seandainya pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya F 1, F2, dan F3 sehingga
benda mengalami perpindahan sejauh s. Gaya F1 .membentuk sudut α1 dengan
vektor s, F2 membentuk sudut α2, dan F3 membentuk sudut α3. Berapakah
usaha oleh ketiga gaya tersebut terhadap benda?

Gambar 9. Usaha oleh beberapa gaya

Usaha masing-masing gaya dapat dicari dengan menggunakan rumus (3.2)
W = F s cos α
 Gaya F1 akan melakukan usaha sebesar
W1 = F1 s cos α1


Gaya F2 akan melakukan usaha sebesar
W2 = F2 s cos α2



Gaya F3 akan melakukan usaha sebesar
W3 = F3 s cos α3

Maka Usaha total (Usaha yang dilakukan oleh ketiga gaya tersebut)
W = W1 + W2 + W3
= F1 s cos α1 + F2 s cos α2 + F3 s cos α3

(3.4)

Usaha Oleh Gaya Konstan/tidak beraturan
Jika gaya yang bekerja pada benda adalah konstan, kerja yang dilakukan oleh
gaya tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3.3. Tetapi
pada banyak kasus, gaya berubah besar dan arahnya atau tidak konstan atau
tidak beraturan selama suatu proses. Sebagai contoh usaha yang dilakukan
oleh gaya yang tidak beraturan pada waktu menarik sebuah kotak atau peti ke
atas bukit yang tidak mulus.
Usaha yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan dapat ditentukan secara
grafis. Prosedurnya seperti yang dipakai untuk menentukan perpindahan jika
kecepatan diketahui sebagai fungsi waktu. Kerja yang dilakukan oleh gaya

191

yang tidak beraturan pada waktu memindahkan sebuah benda antara dua titik
sama dengan luas daerah di bawah kurva F dan d diantara kedua titik tersebut.

Gambar 10 . Bentuk grafik Usaha

Pada Gambar 10(a), kerja yang dilakukan oleh gaya F dapat dihitung dengan
mencari jumlah luas persegi panjang dan pada Gambar 10(b), luas di bawah
kurva F dan S dapat dihitung dengan menggunakan alat matematika Integral.
Sebagai misal, saat 5 sekon pertama, gaya yang diberikan pada suatu benda
membesar dari 2 N menjadi 8 N, sehingga benda berpindah kedudukan dari 3
m menjadi 12 m. Untuk menentukan kerja yang dilakukan oleh gaya yang
tidak teratur, maka kita gambarkan gaya yang sejajar dengan perpindahan
sebagai fungsi jarak s. Kita bagi jarak menjadi segmen-segmen kecil s. Untuk
setiap segmen, rata-rata gaya ditunjukkan dari garis putus-putus. Kemudian
usaha yang dilakukan merupakan luas persegi panjang dengan lebar s dan
tinggi atau panjang F. Jika kita membagi lagi jarak menjadi lebih banyak
segmen, s dapat lebih kecil dan perkiraan kita mengenai kerja yang dilakukan
bisa lebih akurat. Pada limit s mendekati nol, luas total dari banyak persegi
panjang kecil tersebut mendekati luas dibawah kurva.
Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan pada waktu
memindahkan sebuah benda antara dua titik sama
dengan luas daerah di bawah kurva. Pada contoh di
samping :
W = ½ . alas . tinggi
= ½ . ( 12 – 3 ) . ( 8 – 2 )
= 27 joule
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Teorema Usaha Energi
Ketika kendaraan menempuh perjalanan, maka lama kelamaan bahan bakar
habis. Bahan bakar tersebut diubah menjadi energi, yang kemudian digunakan
oleh mesin kendaraan untuk memindahkan posisi kendaraan. Posisi
kendaraan bisa berpindah karena mesin melakukan gaya. Dari penjelasan
tersebut tampak adanya keterkaitan antara gaya dan usaha dan memang
usaha dan gaya dihubungkan oleh persamaan:
𝑟

𝑊 = ∫𝑟 2 𝐹. 𝑑𝑟

(3.5)

1

dengan r⃑1 dan r⃑2 masing-masing adalah posisi awal dan posisi akhir benda. Di
samping bergantung pada r⃑1 dan r⃑2 , integral (3.5) juga bergantung kepada
lintasan. Walaupun r⃑1 dan r⃑2 sama, bisa saja usaha yang dilakukan berbeda jika
lintasan yang ditempuh berbeda.
Pesamaan (3.5) adalah ungkapan umum untuk usaha yang dapat diterapkan
pada bentuk gaya apa saja dan lintasan apa saja. Untuk kasus khusus di mana
besarnya gaya serta sudut antara gaya dan arah perpindahan yang konstan
(tetap) maka persamaan (3.5) dapat disederhanakan menjadi:
𝑟2

𝑊 = ∫ 𝐹. 𝑑𝑟 cos 
𝑟1

𝑟

= 𝐹 cos  ∫𝑟 2 𝑑𝑟 = 𝐹 cos  . 𝑠

(3.6)

1

dengan s adalah panjang lintasan (jauh perpindahan benda). Contoh
sederhana kasus seperti ini adalah benda yang diletakkan pada bidang miring
seperti pada Gambar 11. Tampak dari persamaan (3.6) bahwa meskipun pada
sebuah benda bekerja gaya, namun jika benda tidak berpindah maka usaha
yang dilakukan nol.
Jika gaya dan perpindahan tegak lurus maka usaha yang dilakukan juga nol
(cos θ = 0). Jika kalian memikul benda lalu berjalan di jalan yang mendatar,
kalian tidak melakukan usaha. Walaupun pundak kalian melakukan gaya, dan
kalian melakukan perpindahan (berjalan), tetapi arah gaya yang dilakukan
pundak (ke atas) tegak lurus arah perpindahan (arah mendatar).

Anda

melakukan usaha saat mengangkat beban dari posisi duduk ke posisi berdiri.
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Gambar 11. Gaya melakukan usaha ketika memindahkan sebuah benda

Pada saat ini arah perpindaran (ke atas) sama dengan arah gaya (ke atas). Hal
yang sama terjadi pada satelit yang mengitari bumi. Gaya gravitasi bumi tidak
melakukan usaha pada satelit yang mengelilingi bumi dalam orbit lingkaran
karena arah gaya (ke pusat lingkaran) selalu tegak lurus arah perpindahan
satelit (menyinggung lingkaran).
Usaha terbesar yang dilakukan oleh sebuah gaya muncul ketika arah
perpindahan dan arah gaya sama. Untuk jarak perpindahan yang sama, usaha
yang dilakukan gaya gravitasi bumi pada benda yang jatuh arah vertikal lebih
besar daripada usaha yang dilakukan pada benda yang jatuhnya tidak vertikal.
Arah perpindahan benda yang jatuh vertikal sama dengan arah gaya gravitasi
bumi, sedangkan arah perpindahan benda yang jatuhnya tidak vertikal tidak
searah gaya gravitasi bumi.
Misalkan sebuah benda mula-mula memiliki laju v1. Pada benda dikenai gaya
sehingga benda berpindah sejauh tertentu. Karena ada gaya yang bekerja
maka benda memiliki percepatan (ingat hukum Newton II) sehingga
kecepatan benda berubah. Anda akan menurunkan teorema usaha energi
mulai dari kasus yang paling khusus yaitu gaya konstan.
a. Penurunan untuk Percepatan Konstan
Misalkan benda ditarik dengan gaya F yang konstan dan benda berpindah
sejauh s dalam arah yang membentuk sudut θ terhadap arah gaya. Lihat
Gambar 12!
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Gambar 12. Komponen gaya pada arah mendatar

Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah:
W = F s cos 

Komponen gaya yang menghasilkan percepatan hanya komponen arah
orizontal sebesar F cos θ. Maka percepatan benda dalam arah horizontal
adalah:

𝑎=

𝐹 𝑐𝑜𝑠 

(3.7)

𝑚

Untuk gerak dengan percepatan tetap, laju benda setelah berpindah sejauh s
memenuhi
𝐹 cos 

𝑣22 − 𝑣12 = 2𝑎𝑠 atau 𝑣22 − 𝑣12 = 2 𝑚 𝑠
Jika dua ruas dikalikan dengan m/2 maka diperoleh:
1

1

𝑚𝑣22 − 2 𝑚𝑣12 = 𝐹 𝑠 cos 
2

(3.8)

Ruas kanan tidak lain daripada kerja yang dilakukan gaya. Dengan
mendefinisikan energi kinetik sebagai:
𝐾=

1
2

𝑚𝑣 2

(3.9)

maka diperoleh suatu rumus yang umum
(3.10)

K2 -K1 = W
Keterangan
K1 : energi kinetik mula-mula
K2 : energi kinetik akhir benda
W : usaha yang dilakukan gaya

Persamaan (3.10) menyatakan prinsip usaha energi
Kerja yang dilakukan oleh suatu gaya = Perubahan energi kinetik
benda.
b. Penurunan untuk Gaya Sebarang
Penurunan persamaan (3.10) telah Anda lakukan dengan menganggap bahwa
besar gaya konstan serta arah gaya dan perpindahan juga konstan. Apakah
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Anda jumpai juga bentuk yang sama untuk arah gaya sembarang serta arah
perpindahan yang sembarang? Silahkan Anda turunkan untuk kasus yang
lebih umum. Anda dapat memulai dari ungkapan umum untuk kerja seperti
pada persamaan (3.6)
𝑟⃑
𝑊 = ∫𝑟⃑ 2 𝐹⃑ . 𝑑𝑟⃑
1

Anda gunakan hukum Newton II untuk mengganti ungkapan gaya dengan
percepatan dengan menganggap bahwa massa benda tidak berubah, yaitu
F=m.a, artinya disini Anda meninjau F sebagai gaya total, dengan demikian:
𝑟⃑

𝑟⃑

𝑊 = ∫𝑟⃑ 2(𝑚𝑎⃑). 𝑑𝑟⃑ = 𝑚 ∫𝑟⃑ 2 𝑎⃑ . 𝑑𝑟⃑
1
1

(3.11)

tetapi 𝑎⃑ = 𝑑𝑣⃑/𝑑𝑡 dan Anda dapat menulis:
𝑎⃑. 𝑑𝑟⃑ =

⃑⃑
𝑑𝑣
𝑑𝑡

. 𝑑𝑟⃑ = 𝑑𝑣⃑.

𝑑𝑟⃑
𝑑𝑡

= 𝑑𝑣⃑. 𝑣⃑

Kita ingat sifat perkalian skalar dua vektor yang sama yaitu v.v = v2. Jika Anda
diferensialkan terhadap waktu ke dua ruas ini maka:
𝑑(𝑣 2 )
𝑑(𝑣. 𝑣)
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡

dengan menggunakan aturan diferensial parsial maka:
𝑑(𝑣. 𝑣) 𝑑𝑣
𝑑𝑣
𝑑𝑣
=
. 𝑣⃑ + 𝑣⃑.
= 2𝑣⃑.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

dengan demikian diperoleh:
𝑑(𝑣 2 )
𝑑𝑡

= 2𝑣⃑.

𝑑𝑣
𝑑𝑡

atau (𝑣 2 ) = 2𝑣.
⃑⃑⃑⃑ 𝑑𝑣⃑

Akhirnya Anda dapat menulis
𝑎⃑. 𝑑𝑟⃑⃑⃑ =

1
2

𝑑 (𝑣 2 )

(3.12)

Substitusi persamaan (3.12) ke dalam persamaan (3.11) kemudian mengganti
batas integral posisi dari 𝑟⃑1 sampai 𝑟⃑2 menjadi batas integral laju dari v1 sampai
v2 diperoleh kerja yang dilakukan gaya menjadi
𝑣2

𝑊=𝑚 ∫
𝑣1

1
1
𝑑(𝑣 2 ) = 𝑚(𝑣22 − 𝑣12 )
2
2

= K2 - K 1

yang persis seperti persamaan (3.10).
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Prinsip usaha energi dapat membantu dalam beberapa hal. Seringkali gaya
yang bekerja pada benda sulit ditentukan. Lalu bagaimana bisa menentukan
kerja yang dilakukan gaya tersebut? Caranya adalah dengan mengukur berapa
energi kinetik awal dan akhir benda. Selisih energi kinetik tersebut (energi
kinetik akhir kurang energi kinetik awal) merupakan usaha yang dilakukan
gaya. Ketika gaya melakukan usaha pada sebuah benda maka akan terjadi
perubahan energi pada benda tersebut. Usaha yang dilakukan pada sebuah
benda yang bergerak horisontal menyebabkan perubahan energi kinetik.
Dengan demikian, besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik
benda. Secara matematis ditulis sebagai berikut.
W = ΔEk
= Ek2 – Ek1
dengan:
W = usaha (J)
Ek = perubahan energi kinetik (J)
Ek2 = energi kinetik akhir (J)
Ek1 = energi kinetik awal (J)

Ketika mengangkat sebuah balok, Anda akan memberikan gaya dorong
terhadap balok.


Pada saat ke atas, berlaku:

Wtangan = Ftangan , dan
Ep = m g h.


Saat ke bawah berlaku:

Wgravitasi = Fgravitasi , dan
Ep = –m.g. h
Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi
(benda yang bergerak vertikal) sama dengan
perubahan energi potensial gravitasi.

Gambar 13. Benda diangkat
dengan gaya
dorong Ftangan = m.g

Secara matematis ditulis sebagai berikut.
W = ΔEp
= Ep2 – Ep1
= m.g.(h2 – h1)
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dengan:
W = usaha (J)
ΔEp = perubahan energi potensial (J)
Ep1 = energi potensial awal (J)
Ep2 = energi potensial akhir (J)

Anggap sebuah benda bermassa m dilepaskan dari ketinggian
permukaan bumi.

h di atas

Benda akan jatuh karena pengaruh gaya gravitasi.

Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah
usaha positif karena arah gaya dan perpindahan sama-sama

ke bawah.

Sekarang kita lihat kasus di mana benda dinaikkan perlahan-lahan
hingga ketinggian h. Arah perpindahan ke atas,

berlawanan

dengan arah gaya berat (ke bawah) sehingga usahanya negatif W=
(m.g.h). Ketika benda berpindah secara horizontal gaya gravitasi tidak
melakukan usaha karena arah perpindahan tegak lurus arah gaya.
Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Jika benda berpindah sejauh h vertikal ke atas, maka besarnya usaha gaya
gravitasi adalah:
W = - (m.g.h).
2) Jika benda berpindah sejauh h vertikal ke bawah, maka besarnya
usaha gaya gravitasi adalah:
W = m.g.h
3) Jika benda berpindah sejauh h mendatar, maka besarnya usaha
gravitasi adalah:
W = 0.
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik usaha yang muncul di UN tiga tahun
terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh siswa. Pada bagian ini pun memuat
pembahasan mengenai cara mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam
bentuk pemodelan pengembangan instrumen soal agar dapat dijadikan acuan
dalam mengembangkan soal untuk topik tersebut. Anda perlu mencermati
dengan teliti bagian ini agar terampil mengembangkan soal HOTS yang
mengacu pada indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang
berorientasi HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik usaha merupakan topik yang belum muncul pada soal UN di tiga tahun
terakhir. Namun pernah muncul pada ujian EBTANAS di lingkup nasional.
Berikut ini pembahasan soal-soal topik pesawat sederhana.
Tabel 5. Analisis butir Soal EBTANAS tahun 1994 dan pembahasannya untuk topik Usaha

Peket/
Tahun
Ebtanas
1994

Penyelesaian
 Usaha perubahan energi kinetik benda:
W = 1/2 m Δ(v2)
W = 1/2 x 1000 x 52
W = 12 500 joule
 Jawaban : D

Analisis Butir Soal
Level Kognitif
:
IPK yang dicapai :
Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan

:

L2
Mengaplikasikan persamaan usaha, dan energi dalam
contoh penyelesaian masalah
Sedang

:
:

Menghitung – C3
Teorema usaha energi

Berdasarkan hasil kajian analisis butir soal EBTANAS untuk topik usaha
belum berorientasi HOTS. Soal berada pada tingkat kesukaran sedang, dan
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tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat penalaran (level 3) peserta
didik.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada topik usaha dan pesawat sederhana. Pengembangan soal
diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Anda dapat melihat kesesuaian
antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: IPA (Fisika)
: 30 menit
: 6 (enam) butir
: 2019/2020

Kompetensi yang Diuji:
KD 3.3. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia
Lingkup Materi : Usaha

No

Materi

1

Usaha pada
grafik gaya
terhadap
perpindahan

2

3

4

Indikator Soal

Disajikan gaya terhadap
perpindahan benda, Peserta
didik dapat dapat menentukan
usaha total berdasarkan grafik
tersebut
Usaha pada
Disajikan gaya terhadap
grafik gaya
perpindahan benda, Peserta
terhadap
didik dapat dapat
perpindahan menyimpulkan usaha
terbesar berdasarkan grafik
tersebut
Konsep
Disajikan gambar perpindahan
usaha
benda, Peserta didik dapat
dapat merinci usaha yang
bekerja pada balok di bidang
miring
Persamaan
Disajikan gambar perpindahan
Usaha pada
benda, Peserta didik dapat
dapat merumuskan
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Ranah
Kognitif

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

C4

L3

PG

C4

L3

PG

C4

L3

PG

C5

L3

PG

Unit Pembelajaran
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No

5

6

Materi

Indikator Soal

teorema
energi

persamaan usaha yang bekerja
pada balok

Teorema
energi dan
usaha pada
pesawat
sederhana

Disajikan data sebuah beban,
Peserta didik dapat
menentukan penerapan usaha
oleh pesawat sederhana jenis
pengungkit pada beban
tersebut
Disajikan gambar bidang
miring, Peserta didik dapat
menilai besar usaha oleh dua
balok pada lintasan yang
berbeda pada bidang miring
tersebut

Teorema
energi dan
usaha pada
pesawat
sederhana

Ranah
Kognitif

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

C4

L3

PG

C5

L3

PG

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

kognitif yang tergolong HOTS.
Contoh 1. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Sebuah
mobil
mainan
mempunyai kedudukan yang
Soal
LINGKUP
ditunjukkan oleh grafik pada gambar berikut.
1
MATERI
Usaha
MATERI
Luas Grafik F-S
Kunci
INDIKATOR
Jawaban
SOAL
A
Disajikan gaya
terhadap
Usaha yang dilakukan mobil mainan untuk berpindah
perpindahan
dari
titik asal ke kedudukan sejauh 8 meter adalah … .
benda, Peserta
A. 30 joule
didik dapat dapat
menentukan
B. 44 joule
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usaha total
berdasarkan grafik
tersebut

C. 45 joule
D. 46 joule
E. 98 joule

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.

Contoh 2. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Sebuah benda dikenai gaya F sepanjang sumbu X, besar
Soal
LINGKUP
gaya tersebut berubah-ubah. Kurva yang menyatakan
2
MATERI
hubungan antara komponen gaya pada arah
Usaha
perpindahan dengan perpindahan tersebut seperti
MATERI
nampak pada gambar di bawah ini
Luas Grafik F-S
Kunci
INDIKATOR
Jawaban
SOAL
Disajikan gaya
terhadap
perpindahan
benda, Peserta
didik dapat dapat
menentukan
usaha terbesar
berdasarkan grafik
tersebut

B
Usaha terbesar yang dilakukan gaya F pada saat
menempuh ….
A. 4 – 8 meter
B. 4 meter pertama
C. 2 – 6 meter
D. 4 meter terakhir
E. 4 – 6 meter

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
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Contoh 3. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.10
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Sebuah balok bermassa 2 kg berada pada
Soal
LINGKUP
sebuah bidang miring kasar seperti
3
MATERI
diperlihatkan gambar.
Usaha
MATERI
Balok didorong ke atas oleh gaya F = 25
Konsep usaha
N hingga bergeser ke atas untuk
Kunci
INDIKATOR
tinjauan sejauh 5 meter. Gaya gesek yang terjadi antara
Jawaban
SOAL
balok dengan bidang miring sebesar 3 N. Kemiringan
Disajikan
E
bidang 53° terhadap horizontal. Pernyataan yang tidak
gambar
sesuai dengan gambar di atas adalah ….
perpindahan
A. Usaha oleh gaya F sebesar 125 joule
benda,
Peserta didik
B. Usaha oleh gaya gesek sebesar (− 15) joule
dapat dapat
C. Usaha oleh gaya berat sebesar (− 80) joule
merinci usaha
D. Usaha total sebesar 30 joule
yang bekerja
E. Usaha total sebesar 220 joule
pada balok di
bidang miring

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
menyimpulkan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 4. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.10

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3
LINGKUP
MATERI
Usaha
MATERI
Konsep usaha

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Perhatikan
gambar
berikut ini
Soal
4
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INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
perpindahan
benda, Peserta
didik dapat dapat
merumuskan
persamaan usaha
yang bekerja
pada balok

Kunci
Jawaban
C

Balok ditarik pada arah mendatar gaya F hingga bergeser
ke kanan hingga kecepatan tertentu (vt) pada sebuah
bidang datar kasar. Gaya gesek terjadi antara balok
dengan bidang mendatar. Besarnya usaha pada sistem
tersebut dapat ditentukan dengan persamaan ….
A. - fk . s = ½ m (Vt2 – Vo2)
B. - w sin  - fk . s = ½ m (Vt2 – Vo2)
C. F cos  - fk . s = ½ m (Vt2 – Vo2)
D. (F cos  - w sin  - fk) . s = ½ m (Vt2 – Vo2)
E. W = F S

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
berhipotesis pada ranah kognitif menganalisis (C5). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
Contoh 5. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.11

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
:
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Sebuah
tongkat
yang panjangnya 40 cm dan tegak di
Soal
atas permukaan tanah dijatuhi palu martil 10 kg dari
5
ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan
rata-rata tanah 103 N, maka banyaknya pukulan palu
martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar
menjadi rata dengan permukaan tanah adalah....
Kunci
A. 4 kali
Jawaban
B. 5 kali
D
C. 6 kali
D. 8 kali
E. 10 kali

LINGKUP
MATERI
Usaha
MATERI
Konsep usaha
INDIKATOR
SOAL
Disajikan data
sebuah beban,
Peserta didik
dapat
menentukan
penerapan usaha
oleh pesawat
sederhana jenis
pengungkit pada
beban tersebut

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
penyelidikan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda mencari
penyelesaian soal tersebut.
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Contoh 6. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.10
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
:
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Perhatikan
gambar
berikut!
Soal
LINGKUP
6
MATERI
Usaha
MATERI
Teorema energi
Kunci
INDIKATOR
Benda A dan benda B memiliki massa yang sama.
Jawaban
SOAL
Besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan
Disajikan gambar
C
benda A ke titik P melalui jalur 1 dibanding besar usaha
bidang miring,
yang diperlukan untuk memindahkan benda B ke titik
Peserta didik
P melalui jalur 2 adalah...
dapat menilai
besar usaha oleh
A. lebih besar A
dua balok pada
B. lebih besar B
lintasan yang
C. sama besar
berbeda pada
D. tidak bisa ditentukan
bidang miring
E. A dan B berbeda
tersebut

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
merumuskan hipotesis pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda
pelajari penyelesaian soal tersebut.
Usaha adalah perubahan energi potensial. Sedangkan energi potensial adalah
gaya konservatif, sehingga nilainya hanya bergantung pada posisi awal dan
akhir. Dari gambar terlihat bahwa ketinggian A dan B ke titik P sama besar,
sehingga energy potensialnya sama besar. Dengan demikian, usahanya pun
sama besar.
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3. Menjelaskan konsep
usaha, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 4.3 Menyajikan
hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan
pesawat sederhana dalam dalam peralatan , pada kelas VIII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan tidak perlu
mencapai level analisis (C4), namun KD dapat diperkaya agar Anda melatihkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD
keterampilan menuntut Anda memfasilitasi peserta didik agar dapat
mengkomunikasikan hasil analisis. Hal ini berarti Anda perlu memberikan
ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya
untuk menghasilkan produk berupa hasil kajian konsep usaha pada peralatan
sehari-hari berdasarkan prinsip pesawat sederhana.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di topik Usaha menggunakan model problem base learning dan
pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi melalui dua kali
pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan
model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan
menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep
sesuai

tingkat

kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep
dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada topik Usaha terdiri atas: 1) usaha
dalam ilmu fisika; 2) usaha oleh gaya konstan; 3) usaha oleh resultan gaya; 4)
usaha oleh gaya tidak konstan/tidak beraturan dan ; 5) teorema usaha Energi.

206

Unit Pembelajaran
Usaha

Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, Anda dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, Unit ini menyajikan peristiwa
usaha sia-sia manusia ketika memberikan tarikan atau dorongan kepada
benda yang sangat berat. Kendaraan yang bergerak dengan kecepatan
ternyata tidak memiliki usaha bernilai nol. Fenomena kontektual lainnya yang
dapat disajikan oleh Anda, di antaranya rancangan alat fitnes yang salah satu
komponenya adalah pegas dapat memberikan nilai usaha yang bervariasi, hal
ini akan memberikan manfaat tertentu dalam upaya mencapai kebugaran
terhadap tubuh manusia sesuai tujuan yang diinginkan.

Anda dapat

menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian media elektronik atau
menugaskan peserta didik menggali langsung informasi kepada narasumber
yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, topik ini belum muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir namun ada di dalam silabus nasional kurikulum
2013 dalam taraf level kogintif C2 (Level 1). Oleh karena itu, Anda perlu
menyiapkan peserta didik memahami topik ini dengan baik agar siap jika soal
tersebut disajikan dalam ujian nasional UN. Lebih dari itu, Anda perlu
mengembangkan soal-soal pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir
yang lebih tinggi lagi. Artinya, Anda dituntut dapat memfasilitasi peserta didik
agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir
tingkat tinggi. Oleh karena itu, Anda perlu terus mengembangkan soal-soal
yang relevan dengan indikator yang telah dikembangkan.
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Dalam upaya mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Anda perlu mengisi
lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini,
Anda dapat mengetahui tingkat pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh
karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur dengan
memberikan tanda silang (√) pada kriteria yang menurut Anda tepat.
Tabel 6. Format Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS
peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar
kerja peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan
baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah
Jumlah Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai
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Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

1

Kriteria
2
3

4
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Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Saudara
memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.

Selamat, Anda telah selesai mempelajari Unit Usaha, menarik, bukan? Dari
mempelajari Unit ini, Anda dapat mengenal konsep usaha pada aktivitas kita
sehari-hari. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan begitu banyak manfaat.
Misalnya, Anda dapat mengetahui penerapan konsep usaha pada peralatan
yang menggunakan prinsip pesawat sederhana dan cara membelajarkan di
kelas. Dapatkah Anda menyebutkan manfaat lainnya?
Setelah mempelajari Unit ini, bagian manakah yang paling Anda sukai? Bagian
mana pula yang belum Anda pahami? Diskusikanlah dengan tim sejawat atau
narasumber, agar Anda lebih menguasai materi dalam Unit ini.
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Unit disusun sebagai aternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk memahami
topik Pesawat Sederhana. Melalui bahan bacaan yang terdapat pada unit ini,
guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi tersebut
ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator pencapaian
kompetensi (IPK), terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar
peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif bagi guru dan peserta didik
agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam

upaya

memudahkan

guru

mempelajari

materi

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar, target
kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi di dunia nyata,
soal-soal tes UN di tiga tahun terakhir dan soal PISA sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan
bacaan yang dapat dipelajari oleh guru dan peserta didik, serta deskripsi
prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini
disesuaikan dengan topik persawat sederhana dengan tujuan agar
memberikan kemudahan dalam membelajarkan kepada peserta didik
termasuk dalam melakukan percobaan dan mencapai kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
Unit Pesawat Sederhana dilengkapi pula dengan tiga LKPD, yaitu: 1) Bidang
Miring, 2) Pesawat Sederhana dan 3) Purwa rupa Beko/Ekskavator. LKPD
dikembangkan agar guru mudah memfasilitasi peserta didik untuk melatihkan
kemampuan berinkuiri dengan mendayagunakan alat bahan sederhana dan
KIT Mekanika yang sudah menjadi standar kelengkapan sekolah. LKPD
tersebut disajikan melalui serangkaian aktivitas pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Project Based
Learning.
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Topik pesawat sederhana yang disusun pada bahan bacaan terdiri atas Topik
jenis pesawat sederhana, mekanisme kerja pesawat sederhana, keuntungan
mekanik dan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia.
Topik tersebut merupakan bagian kecil dari lingkup materi Energi yang
memiliki keterkaitan konsep sebagai berikut.

Gambar 1. Peta konsep KD 3.3 pada lingkup materi Pesawat Sederhan
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi Pembelajaran Pesawat Sederhana

Kompetensi Dasar
3.3 Menjelaskan konsep
usaha, pesawat
sederhana, dan
penerapannya dalam
kehidupan seharihari termasuk kerja
otot pada struktur
rangka manusia
4.3 Menyajikan hasil
penyelidikan atau
pemecahan masalah
tentang manfaat
penggunaan pesawat
sederhana dalam
kehidupan seharihari

Target Kompetensi
1) Menjelaskan pesawat sederhana
2) Menjelaskan penerapan usaha dan pesawat
sederhana dalam kerja otot pada struktur rangka
manusia

1) Melakukan penyelidikan manfaat penggunaan
pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari
2) Mengkomunikasikan data hasil penyelidikan dan
hasil analisis pengaruh gaya terhadap benda
bergerak
3) Mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah
tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana
dalam kehidupan sehari-hari

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3. di kelas VIII di
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kembangkan menjadi sembilan indikator untuk ranah pengetahuan dan
sebelas indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3.
di kelas VIII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Topik Pesawat Sederhana

IPK Pengetahuan

Pendukung
3.3.1
Menyebutkan fungsi gaya
3.3.2
Menyebutkan konsep usaha
3.3.3
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana
Kunci
3.3.4
Menjelaskan prinsip kerja setiap jenis pesawat sederhana.
3.3.5
Menentukan keuntungan mekanis setiap jenis pesawat sederhana.
Pengayaan
3.3.6
Membedakan jenis-jenis pengungkit
3.3.7
Membedakan jenis-jenis katrol.
3.3.8
Menjelaskan penggunaan setiap jenis pesawat sederhana
3.3.9
Menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana pada kerja otot dalam
struktur rangka manusia

KD

4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang
manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan seharihari

IPK Keterampilan

KD

3.3. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur
rangka manusia

Pendukung
4.3.1 Menentukan besar gaya pada pesawat sederhana dengan alat ukur
dinamometer
4.3.2 Menghitung besar usaha pada benda yang berpindah posisi dengan
perhitungan matematis
4.3.3 Menerapkan konsep pesawat sederhana pada Beko.
4.3.4 Menuliskan informasi tentang alat pelontar Beko
4.3.5 Menuliskan solusi permasalahan Beko dalam kehidupan sehari-hari
terkait jarak tempuh yang dapat dicapai
Kunci
4.3.6 Merancang purwarupa Beko
4.3.7 Menggunakan berbagai alat ukur untuk mengukur keuntungan mekanik
yang dihasilkan Beko
4.3.8 Menyajikan hasil uji coba Beko
4.3.9 Mengevaluasi kinerja Beko berdasarkan hasil analisis hubungan dimensi
Beko, gaya yang bekerja, dan berat benda maksimal yang dapat diangkut
4.3.10 Mempresentasikan hasil proyek pembuatan purwarupa Beko
Pengayaan
4.3.11 Membuat purwarupa Beko
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A. Pesawat Sederhana di Era Industri
Alat pengangkat yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi adalah Crane.
Cara kerja crane adalah dengan mengangkat material yang akan dipindahkan,
memindahkan secara horizontal, kemudian menurunkan material ditempat
yang diinginkan. Crane, yaitu gabungan mekanisme pengangkat secara
terpisah dengan rangka untuk mengangkat sekaligus memindahkan muatan
yang dapat digantungkan secara bebas atau diikatkan pada crane. Salah satu
jenis crane dapat diihat pada Gambar 2 di bawah ini

Gambar 2. Hoisting Crane
Sumber: http://fatkhan.web.id

Beberapa tipe crane yang umum dipakai diantaranya:
1) Crane Beroda Crawler
Tipe ini mempunyai bagian atas yang dapat
bergerak 360o dengan roda crawler, maka tipe
ini dapat bergerak di dalam lokasi proyek saat
melakukan pekerjaannya. Pada saat crane
akan digunakan di proyek lain maka crane
diangkut dengan menggunakan lowbed trailer.
Pengangkutan

ini

dilakukan

dengan

Gambar 3. Crane Beroda Crawler
Sumber: http://fatkhan.web.id

Crane Beroda Crawler
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membongkar boom menjadi beberapa bagian untuk mempermudah
pelaksanaan pengangkutan.
2) Crane untuk Lokasi Terbatas
Crane tipe ini diletakan di atas dua buah as tempat kedua as ban bergerak
secara simultan. Dengan kelebihan ini maka crane jenis ini dapat bergerak
dengan leluasa. Alat penggerak crane jenis ini adalah roda yang sangat besar
yang dapat meningkatkan kemampuan alat dalam bergerak dilapangan dan
dapat bergerak di jalan raya dengan kecepatan maksimum 30 mph. Letak
ruang operator crane biasanya pada bagian-bagian deck yang dapat berputar.

Gambar 4. Hoisting Crane untuk Lokasi Terbatas
Sumber: http://fatkhan.web.id

3) Tower Crane
Tower crane merupakan alat yang
digunakan untuk mengangkat material
secara vertical dan horizontal ke suatu
tempat yang tinggi pada ruang gerak yang
terbatas. Tipe crane ini dibagi berdasarkan
cara crane tersebut berdiri yaitu crane
yang dapat berdiri bebas (free standing
crane), crane di atas rel (rail mounted
crane), crane yang ditambatkan pada
bangunan (tied-in tower crane) dan crane
panjat (climbing crane).
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Gambar 5. Tower Crane
Sumber: www.google.com
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B. Pesawat Sederhana pada Model Kerangka Lengan Manusia

(a)

(b)

Gambar 6. Pengkungkit pada lengan
Sumber: www.google.com

Pada saat manusia melakukan suatu aktivitas, maka otot, tulang dan sendi
akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah
pengungkit, dimana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu dan
kontraksi dan relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian
tubuh.
Ketika tangan ditekuk (bisep berkontraksi dan trisep berelaksasi) dan
membawa beban di telapak tangan maka akan seperti prinsip kerja tuas jenis
ke-1. Letak titik beban berada d ujung, titik tumpu di tengah dan titik kuasa di
ujung satunya. Pada peraga ini, telapak tangan berfungsi sebagai titik beban,
siku berfungsi sebagai titik tumpu dan pangkal lengan atau otot bisep dan
trisep berfungsi sebangai titik kuasa. Ketika kita membawa beban di telapak
tangan sementara tangan kita diluruskan (bisep relaksasi dan trisep
berkontraksi), maka kerja tangan beserta ototnya seperti tuas jenis ke-3. Yaitu
letak titik beban di ujung, titik kuasa ditengah dan titik tumpu di ujung
satunya. Pada peraga ini, maka telapak tangan berfungsi sebagai titik beban,
siku berfungsi sebagai titik kuasa dan pangkal lengan atau otot bisep dan
trisep sebagai titik tumpu.
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C. Pesawat Sederhana dalam Kesaharian
Pada Gambar 7 dapat dicermati, pekerjaan mana yang lebih mudah dilakukan?

Menaikkan beras pada bak truk, membuka tutup botol dengan tangan, dan mencabut paku dengan
tangan.

Menaikkan beras dengan papan, membuka botol dengan pembuka tutup botol, dan mencabut paku
dengan catut.

Gambar 7. Penggunaan pesawat sederhana dalam aktivitas sehari-hari
Sumber: www.google.com

Kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut
dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Gabungan beberapa pesawat
sederhana dapat membentuk pesawat rumit, contohnya mesin cuci, sepeda,
mesin, mobil, dan lain-lain. Dari gambar 7, dapat kita ketahui alat apa saja yang
termasuk ke dalam pesawat sederhana. Selain bertujuan untuk memudahkan
pekerjaan, pesawat sederhana juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih
cepat diselesaikan. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi empat jenis,
yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos.
a) Tuas
Pernahkah anda kesulitan menggeser bongkahan batu yang besar?
Bagaimana caranya agar batu dapat digeser? Alat yang dapat membantu untuk
menggeser batu yang besar adalah linggis.
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Gambar 8. Linggis merupakan salah satu jenis tuas
Sumber: www.google.com

Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa, tuas
digolongkan menjadi tiga jenis.

(a)

.
(b)

(c)
Gambar 9. Contoh Tuas: (a) Tuas golongan pertama; (b) Tuas golongan kedua; dan (c)
golongan ketiga
Sumber: www.google.com

b) Bidang Miring
Ketika liburan sekolah anda mungkin pernah mengunjungi daerah
pegunungan untuk mencari udara segar. Ingatkah anda? Jalan-jalan di sana
ternyata dibuat berkelok-kelok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di
berikut!
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Gambar 10. Jalan kelok 9, Sumatera Barat
Sumber: www.google.com

Jalan yang berkelok-kelok menuju pegunungan memanfaatkan cara kerja
bidang miring. Dengan dibuat berkelok-kelok pengendara kendaraan
bermotor lebih mudah melewati jalan yang menanjak. Berdasarkan konsep
bidang miring itu, jalan-jalan yang naik ke gunung dibuat berkelok-kelok
untuk mengurangi kecuraman jalan yang akan dilintasi oleh kendaraan.
Orang yang memindahkan barang ke dalam truk juga menggunakan
prinsip bidang miring, yaitu sebuah papan sebagai bidang miringnya. Dengan
demikian, barang berat yang besar ukurannya lebih mudah dipindahkan ke
atas truk.

Gambar 11. Papan bidang miring untuk melewatkan barang berat
Sumber: www.google.com

Prinsip kerja bidang miring juga dapat Anda temukan pada beberapa
perkakas, contohnya kapak, pisau, pahat, sekrup baud, paku dan dongkak
skrup. Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak
adalah alatnya.
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Gambar 12. Perkakas yang menggunakan prinsip bidang miring
Sumber: www.google.com

c) Katrol
Setiap hari Senin, di sekolah tentu dilangsungkan upacara pengibaran
bendera. Bendera dikibarkan pada tiang bendera. Di ujung tiang bendera
biasanya terdapat katrol yang digunakan untuk memudahkan bendera yang
diikat pada tali ditarik atau dinaikan ke atas. Tahukah Anda, katrol merupakan
salah satu jenis pesawat sederhana?
1) Katrol tetap
Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Katrol yang
digunakan pada tiang bendera dan sumur timba adalah contoh katrol tetap.

(a)

(b)

Gambar 13. (a). Katrol kerekan Bendera, (b) Katrol sumur timba
Sumber: www.google.com

2) Katrol bebas
Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di
pelabuhan.
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Gambar 14. Alat pengangkat dan penggeser peti kemas di pelabuhan
Sumber: www.google.com

3) Katrol majemuk
Katrol majemuk bisa kita temukan pada alat-alat
fitnes di pusat-pusat kebugaran. Alat tersebut
dapat memberikan keuntungan mekanik yang
bertingkat

sesuai

kebutuhan

beban

pembentukan otot pada lengan dan kaki.
Gambar 15. Alat Fitnes
Sumber: www.google.com

d) Roda Berporos

Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak
ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda
kendaraan bermotor, dan gerinda.

(a)

(b)

(c)

Gambar 16. Roda berporos pada: (a) velg kendaraan, (b) gerigi sepeda dan (c) ruji sepeda
Sumber: www.google.com
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Berikut ini contoh soal-soal UN dan TIMSS topik pesawat sederhana pada
Kompetensi Dasar 3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur
rangka manusia dan Kompetensi Dasar 4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau
pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam
kehidupan sehari-hari (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini
disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
Anda akan mengembangkan soal yang setipe pada topik pesawat sederhana.

A. Soal Ujian Nasional (UN)
Tabel 3. Pemetaan Soal UN tahun 2016,2017 dan 2018 topik Pesawat Sederhana

Peket/
Tahun
1/ 2016

Soal
Perhatikan gambar di bawah ini!

3/ 2016

Pemain sirkus A yang beratnya 800 N berdiri pada jarak 1 meter dari ujung
papan P dan pemain B yang beratnya 400 N berada pada posisi seperti pada
gambar. Jika pemain A berjalan sampai P, maka agar papan tetap seimbang,
pemain B harus bergeser sejauh ….
A. 1 m mendekati titik tumpu
B. 2 m manjauhi titik tumpu
C. 3 m menjauhi titik tumpu
D. 4 m mendekati titik tumpu

2/ 2016

Perhatikan gambar di bawah ini!

233

Peket/
Tahun

1/2017

Soal

Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, agar tuas tetap seimbang yang
harus dilakukan adalah ….
A. Kuasa ditambah 120 N
B. Beban ditambah 100 N
C. Kuasa dikurangi 80 N
D. beban dikurangi 75 N
Sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti pada gambar

Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, supaya tuas tetap seimbang
yang harus dilakukan adalah ….
A. Menggeser kuasa sejauh 30 cm mendekati titik tumpu
B. Menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumpu
C. Menambah kuasa menjadi 240 N
D. Menambah kuasa menjadi 133,2 N

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:
:
:

L2
Menerapkan persamaan keuntungan mekanis pada
pengungkit atau tuas
Data tentang tuas
Kondisi setimbang
Konsep kesetimbangan pada tuas

Paket/
Tahun
1/2018

Perhatikan gambar!

2/2018

Bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis sama adalah ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
Perhatikan gambar!
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Paket/
Tahun

Soal
Urutan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis dari yang terbesar
hingga terkecil ditunjukkan gambar nomor ….
A. (4), (3), (2), (1),
B. (3), (4), (2), (1),
C. (1), (2), (4), (3),
D. (1), (2), (3), (4),

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:
:
:
:
:

L3
Menganalisis keuntungan mekanis pada bidang miring
Data bidang miring
Keuntungan mekanik
Konsep keuntungan mekanik pada bidang miring

B. Soal TIMSS
Tabel 4. Soal TIMSS topik Pesawat Sederhana

Paket/
Tahun
S02222
2/2003

Soal
Diagram menunjukkan sembilan percobaan berbeda yang dilakukan Michael
dengan menggunakan gerobak roda dengan dua ukuran berbeda dan jumlah blok
berbeda dengan massa yang sama. Dia menggunakan jalan yang sama untuk
semua percobaan, memulai gerobak dari ketinggian yang berbeda.

Dia ingin menguji ide ini: Semakin tinggi ramp ditempatkan, semakin cepat
gerobak akan melakukan perjalanan di bagian bawah tanjakan. Tiga percobaan
yang harus ia bandingkan adalah …..
A. H, V dan Y
B. G, H dan I
C. I, W dan Z
D. U, W dan X
E. G, U dan X

Identifikasi
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Level Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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:
:
:
:
:

L3
Mengevaluasi keuntungan mekanis bidang miring
Berbagai macan desain percobaan bidang miring
Percobaan mana yang membuat gerobak berjalan cepat
Konsep keuntungan mekanik pada bidang miring
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Anda ketika akan
membelajarkan topik pesawat sederhana. Bahan pembelajaran dikembangkan
dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan , dan
bahan bacaannya

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
usaha dan pesawat sederhana. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran,
terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada
Tabel 5.
Berdasarkan Tabel 5 tersebut Submateri yang dibelajarkan terdiri atas jenis
pesawat sederhana, mekanisme kerja pesawat sederhana, keuntungan
mekanik dan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia .
Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang

telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam tiga kali pertemuan. Aktivitas
pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi tiga skenario pembelajaran.
Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang
ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016).
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Desain Aktivitas Pembelajaran
Tabel 5. Silabus Pembelajaran Pesawat Sederhana
No

Indikator Pencapaian Kompetensi

1.

5.
6.

Menyebutkan fungsi gaya
Menyebutkan konsep usaha
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana
Menjelaskan prinsip kerja setiap jenis pesawat sederhana.
Menentukan keuntungan mekanis setiap jenis pesawat sederhana
Menjelaskan penggunaan setiap jenis pesawat sederhana

7.

Menuliskan informasi tentang alat berat Beko

8.

Menuliskan solusi permasalahan Beko dalam kehidupan seharihari terkait berat beban yang dapat dipindahkan
Merancang purwarupa Beko
Membedakan jenis-jenis pengungkit
Membedakan jenis-jenis katrol.
Menentukan besar gaya pada pesawat sederhana dengan alat
ukur dinamometer
Menghitung besar usaha pada benda yg berpindah posisi dengan
perhitungan matematis
Membuat purwa rupa Beko
Menggunakan berbagai alat ukur yang sesuai untuk menentukan
keuntungan mekanik yang dihasilkan Beko
Menyajikan hasil uji coba Beko
Mengevaluasi kinerja Beko berdasarkan hasil analisis hubungan
dimensi Beko, gaya yang bekerja, dan berat benda yang dapat
dipindahkan

2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

Materi/Submateri

Kosep gaya
Konsep usaha
Jenis pesawat sederhana
Prinsip kerja pesawat sederhana
Keuntungan mekanik
Mekanisme kerja pesawat
sederhana

Aktivitas
pembelajaran
 Demonstrasi
 Diskusi
 Simulasi
 Diskusi

Alat Berat Beko/Ekskavator
Jenis pengungkit
Jenis katrol.
Alat ukur gaya

 Diskusi
 Praktik

Persamaan usaha

Prinsip Kerja Beko/Ekskavator
Prinsip kerja pesawat sederhana
pada otot struktur rangka manusia

 Diskusi
 Praktik
 Simulasi

Bentuk dan Jenis
Penilaian
 Penilaian
pengetahuan:
Tes tulis, Pilihan
Ganda
 Sikap
 Penilaian
produk
 Observasi
kegiatan
praktik
 Observasi
keterampilan
presentasi

Media
 Alat dan
Bahan
Praktik
 Kertas plano/
karton/
papan tulis
kecil, spidol
 Tayangan
video dan
bahan
tayang
aplikasi
pesawat
sederhana
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Alokasi Waktu
Pembelajaran topik pesawat sederhana ini minimal diselesaikan dalam 3 kali
pertemuan.
 Pertemuan ke-1 (3 JP) : 3 x 40 menit
 Pertemuan ke-2 (2 JP) : 2 x 40 menit
 Pertemuan ke-3 (3 Jp) : 3 x 40 menit
Media Pembelajaran
Media yang diperlukan dalam pembelajaran ini diantaranya sebagai berikut.
 Alat dan bahan praktik 
 Kertas plano/karton/papan tulis kecil, spidol
 Tayangan video dan bahan tayang aplikasi pesawat sederhana

Alur Pembelajaran
Pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning
(Lucas) dengan sintak 1) Penentuan Pertanyaan Mendasar 2) Mendesain
Perencanaan Proyek; 3) Menyusun Jadwal; 4) Memonitor peserta didik dan
kemajuan proyek; 5) Menguji Hasil;

dan 6) Mengevaluasi Pengalaman.

Kegiatan Pembelajaran terdiri dari tiga pertemuan.
Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4, 3.3.5, 3.3.8, 4.3.3, 4.3.4 4.3.5, dan 4.3.6 Pertemuan pembelajaran ke-1
menggunakan tahapan 1) Penentuan Pertanyaan Mendasar 2) Mendesain
Perencanaan Proyek; dan 3) Menyusun Jadwal.
Pertemuan pembelajaran ke-2 akan mencapai indikator 3.3.6, 3.3.7, 4.3.1,
4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 dan 4.3.11, dengan tahapan pembelajaran 4) Memonitor
peserta didik dan kemajuan proyek (Kondisional dan pengerjaan proyek boleh
di luar jam sekolah).
Pertemuan pembelajaran ke-3 akan mencapai indikator 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 4.3.7, 4.3.8 dan 4.3.9, dan 4.6.10 dengan tahapan
pembelajaran 5) Menguji Hasil; dan 6) Mengevaluasi Pengalaman (reviuw).
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Sisa waktu dari masing masing pertemuan dapat digunakan untuk apersepsi,
serta penilaian hasil belajar.
Pembelajaran

dipandu

menggunakan

LKPD

1.

Bidang

Miring

(optional/pilihan); LKPD 2. Pesawat Sederhana; dan LKPD 3 (Purwa Rupa
Beko). Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu memastikan media dan
LKPD yang akan digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua
peserta didik. Berikut ini gambaran aktivitas pembelajaran pesawat
sederhana.

Aktivitas 1
a) Penentuan Pertanyaan Mendasar
Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang
dapat memotivasi peserta didik agar melakukan identifikasi masalah. Proses
desain rekayasa yang akan dilatihkan kepada peserta didik adalah:
1) mengidentifikasi masalah
2) bertukar fikiran
Agar dapat menjawab pertanyaan yang muncul, mari kita lakukan aktivitas
berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) menggali konsep
gaya dan usaha; dan 2) mengamati peraga pesawat sederhana agar dapat
menyusun rumusan masalah. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan
baik, diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, dan
4.3.3 yaitu:
No

Indikator Pembelajaran

Scientific practices dan
intellectual skill

1.

Menyebutkan fungsi gaya

Pembentukan konsep (conceptualizing)

2.

Menyebutkan konsep usaha

Pembentukan konsep (conceptualizing)

3

Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat
sederhana

Menggolongkan/mengklasifikasi
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Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 20 menit dengan aktivitas guru
dan peserta didik sebagai berikut:
Kegiatan Guru
1. Guru menayangkan video tentang berat
Eskavator (Beko):

Kegiatan Peserta didik
1. Peserta didik mengamati tayangan video.

https://www.youtube.com/watch?v=
k0O_sENywPs
2. Guru mengajukan pertanyaan:
• Apakah Beko tersebut melakukan
gaya?
• Gaya apakah yang dilakukan Beko?
• Apakah Beko melakukan usaha
ketika mengeruk lapisan tanah?

2. Peserta didik menyimpulkan bahwa Beko
selain dimanfaatkan untuk pekerjaan
penggalian juga dapat digunakan untuk
pekerjaan kontruksi yakni memuat ke
dumptuck (loading), membuat kemiringan
(sloping), dan memecah batu (breaker).

• Dapatkah Beko dimanfaatkan untuk
fungsi lain yang bermanfaat selain
sebagai alat penggalian?
3. Guru menampilkan data/permasalahan
peraga mengenai cara memindahkan suatu
benda yang sangat berat ke tempat lain

3. Peserta didik diminta untuk mengajukan
solusi permasalahan tersebut berdasarkan
informasi tentang manfaat alat Beko.
4. Peserta didik berdiskusi di dalam kelompok
untuk menjawab pertanyaan/masalah yang
diberikan guru.
5. Perwakilan kelompok menyampaikan
ide/gagasan atas pertanyaan guru.

4. Guru menayangkan video peraga yang
dapat memindahkan benda yang sangat
berat atau banyak ke tempat lain

6. Peserta didik mengamati tayangan video.

https://www.youtube.com/watch?v=o0GJ
OZzhZo8
5. Guru mengajukan pertanyaan:
 Dapatkah Beko tersebut memindahkan
benda ke tempat lain?
 Dapatkah kita membuat purwarupa
(mode) Beko tersebut agar dapat
memindahkan benda dengan berat
tertentu ke tempat lain?
6. Guru meminta peserta didik merumuskan
permasalahan terkait dengan Beko yang
akan dirancang

7. Peserta didik menuliskan permasalahan
di kertas kerja atau kertas plano.
Misalnya:
Bagaimana membuat model Beko yang
dapat memindahkan benda dengan
berat tertentu ke tempat lain?
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Aktivitas 2
b) Mendesain Perencanaan Proyek
Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat
mendukung dalam menjawab

pertanyaan

esensial,

denga

cara

mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan
bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Proses
desain rekayasa yang akan dilatihkan kepada peserta didik adalah:
1) desain/perancangan
2) bertukar fikiran
Agar dapat mendesain sebuah rancangan, mari kita lakukan aktivitas berikut
ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) menggali informasi dari
berbagai sumber belajar; dan 2) berdiskusi rancangan terbaik yang dapat
dibuat. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, diharapkan mampu
menghasilkan desain/rancangan yang dilengkapi dengan faktor skala ukuran
dan analisis prinsip kerja pesawat sederhana
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.4, 3.3.5, 3.3.8, 4.3.4
4.3.5, dan 4.3.6 yaitu:
Scientific practices dan
intellectual skill

No

Indikator Pembelajaran

1.

Menjelaskan prinsip kerja setiap jenis pesawat
sederhana.
Menentukan keuntungan mekanis setiap jenis
pesawat sederhana
Menjelaskan penggunaan setiap jenis pesawat
sederhana
Menuliskan informasi tentang alat berat Beko

Pembentukan konsep (conceptualizing)

Menuliskan solusi permasalahan Beko dalam
kehidupan sehari-hari terkait jarak tempuh
yang dapat dicapai
Merancang purwarupa Beko

Mempermasalahkan

2.
3.
4.
5.

6.

Pembentukan konsep (conceptualizing)
Mengontekstualisasikan
Memanfaatkan Informasi-

Berpikir kreatif untuk mengembangkan
hipotesis

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 85 menit dengan aktivitas guru
dan peserta didik sebagai berikut:
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Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

Kegiatan Guru
1. Guru menuntun peserta didik membuat
rancangan Beko dan memastikan setiap
kelompok memahami LKPD 2, dan LKPD 3 yang
telah dibagikan (LKPD 1 bersifat (optional)
2. Guru memfasilitasi sumber belajar

3. Guru memfasilitasi kegiatan perancangan
proyek

Kegiatan Peserta didik
1. Peserta didik membuat rancangan Beko
dengan bantuan LKPD yang sudah
dilengkapi pertanyaan penuntun.
2. Peserta didik mencari informasi dari
berbagai sumber (misal internet alamat
web....), untuk membuat desain Beko
3. Berdasarkan rumusan permasalahan,
peserta didik merancang proyek
pembuatan Beko dengan langkahlangkah:
• membuat desain Beko,
• menentukan alat dan bahan
Beko,
• menentukan dimensi/ukuran
Beko (bentuk, panjang lengan,
struktur)
• menentukan beban maksimal
4. Peserta didik berdiskusi dalam
kelompok.
Peserta didik mempresentasikan
hasil rancangan desain Beko.

4. Guru menginformasikan pada peserta didik
bahwa rancangan Beko akan diuji coba dengan
cara mengukur berat benda yang dapat
dipindahkan sehingga dalam rancangannya
mereka harus menggunakan alat ukur panjang,
timbangan massa, dan pengukur gaya.
5. Guru memberikan masukan terhadap rancangan 5. Peserta didik memberikan masukan
Beko yang dibuat.
terhadap rancangan Beko yang dibuat

Aktivitas 3
c) Menyusun Jadwal
Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam
menyelesaikan proyek antara lain: (1) membuat timeline menyelesaikan
proyek. 2) membuat deadline penyelesaian proyek jika akan merencanakan
cara yang baru, (3) membimbing peserta didik melaksanakan proyek dan (4)
peserta didik untuk membuat penjelasan pemilihan proyek. Proses desain
rekayasa yang akan dilatihkan kepada peserta didik adalah:
1) desain/perancangan
2) bertukar fikiran
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Agar dapat menyusun jadwal, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas
ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi alat bahan; dan 2)
menentukan perbandingan jumlah anggota kelompok terhadap bagian
struktur desain yang akan dibuat. Setelah melakukan aktivitas tersebut
dengan baik, diharapkan mampu menyusun jadwal penyelesaian proyek
secara terukur.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 4.3.6 yaitu:
No
1.

Indikator Pembelajaran
Merancang purwarupa Beko.

Scientific practices dan intellectual skill
Merancang dan melakukan penyelidikan ilmiah yang
terkontrol

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 10 menit dengan aktivitas guru
dan peserta didik sebagai berikut:
Kegiatan Guru
1. Guru menginformasikan kepada peserta didik agar di
luar pembelajaran mengidentifikasi alat dan bahan
yang diperlukan sesuai rancangan dan menyiapkannya
untuk dibawa pada pertemuan berikutnya.

Kegiatan Peserta didik
1. Peserta didik menyusun
jadwal/waktu
pelaksanaan proyek
pembuatan Beko dan
target-targetnya.

Aktivitas 4
d) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek
Monitoring dilakukan guru dengan menggunakan rubrik yang dapat merekam
keseluruhan aktivitas. Guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta
didik. Proses desain rekayasa yang akan dilatihkan kepada peserta didik
adalah:
1) Construct/pembuatan
2) bertukar fikiran
Agar dapat menjawab pertanyaan yang muncul, mari kita lakukan aktivitas
berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) memonitor aktivitas
perakitan yang dilakukan peserta didik; dan 2) memberikan masukan kepada
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Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

peserta didik. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, diharapkan
mampu membuat atau merakit rancangan sesuai desain yang tela dibuat.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.6, 3.3.7, 4.3.1, 4.3.2,
dan 4.3.11 yaitu:
No

Indikator Pembelajaran

Scientific practices dan
intellectual skill

1.

Membedakan jenis-jenis pengungkit

Mengklasifikasi

2.

Membedakan jenis-jenis katrol.

Mengklasifikasi

3.

Menentukan besar gaya dengan alat ukur
dinamometer
Menghitung besar usaha pada benda yg
berpindah posisi dengan perhitungan
matematis
Membuat purwarupa Beko

Generalisasi (Generalizing)

4.

5.

Menggunakan data, analisis grafis, dan
matematika dalam pemecahan masalah
ilmiah
Merancang dan melakukan penyelidikan
ilmiah yang terkontrol

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 70 menit dengan aktivitas guru
dan peserta didik sebagai berikut:
Kegiatan Guru
Kegiatan Peserta didik
1. Guru berkeliling memonitor
1. Secara berkelompok, peserta didik membuat/merakit
kemajuan proyek setiap
Beko sesuai gambar rancangan, dengan langkahkelompok selama pembelajaran.
langkah:
• menentukan skala Beko
• mengukur dimensi Beko (panjang lengan, posisi
poros, dan besar gaya, dan berat beban benda
yang dapat dipindahkan, dll)
• merakit purwarupa Beko
2. Peserta didik mempresentasikan hasil Beko yang
2. Guru memberikan masukan.
telah dibuat.
3. Guru menginformasikan kepada
peserta didik agar melanjutkan
kegiatan membuat Beko di luar
pembelajaran.

Aktivitas 5
e) Menguji Hasil
Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian
standar, mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi
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umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik,
membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Proses
desain rekayasa yang akan dilatihkan kepada peserta didik adalah:
1) test/evaluasi
2) redesain/desain ulang
3) bertukar fikiran
Agar dapat menjawab pertanyaan yang muncul, mari kita lakukan aktivitas
berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1) menguji secara
lapangan (insitu); 2) menghimpun data sesuai parameter besaran fisis yang
diperlukan dan 3) melakukan analisis data. Setelah melakukan aktivitas
tersebut dengan baik, diharapkan mampu menguji hasil atau mengevaluasi
proyek yang telah dirakit sesuai prinsip pesawat sederhana.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 4.3.7, 4.3.8 dan 4.3.9 yaitu:
No
1.

2.

3

Scientific practices dan
intellectual skill

Indikator Pembelajaran
Menggunakan berbagai alat ukur yang sesuai
untuk mengukur keuntaungan mekanik yang
dihasilkan Beko
Menyajikan hasil uji coba Beko

Menggunakan data, analisis grafis,
dan matematika dalam pemecahan
masalah ilmiah
Menggunakan data, analisis grafis,
dan matematika dalam pemecahan
masalah ilmiah
Mengevaluasi kinerja Beko berdasarkan hasil
Merangkum semua bukti yang
analisis hubungan dimensi Beko, gaya yang
secara logis dan empiris dapat
bekerja, dan berat benda yang dapat dipindahkan mendukung suatu kesimpulan

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 30 menit dengan aktivitas guru
dan peserta didik sebagai berikut:
Kegiatan Guru
Sesuaikan dengan
kegiatan siswa
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Kegiatan Peserta didik
1. Setelah selesai membuat Beko, setiap kelompok menguji
keuntungan mekanik yang dihasilkan Beko dengan bantuan
LKPD:
• mengamati gaya yang dihasilkan.
• mengukur berat maksimal benda yang dapat
diangkut Beko
2. Peserta didik mencatat data hasil pengamatan pada saat uji
coba

Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

Kegiatan Guru

Kegiatan Peserta didik
3. Setiap kelompok mendokumentasikan karya Beko dalam
bentuk foto atau video.
4. Setiap kelompok peserta didik membuat grafik hubungan
besarnya gaya, panjang lengan kuasa, panjang lengan beban
dengan keuntungan mekanik yang dihasilkan.
5. Peserta didik secara berkelompok melakukan evaluasi
dengan mengisi format evaluasi pembuatan Beko
6. Peserta didik menganalisis data hasil pengamatan dan grafik
yang diperoleh
7. Peserta didik menindaklanjuti hasil evaluasi pembuatan
Beko, dengan melakukan beberapa perbaikan, jika
diperlukan dapat melakukan redesain (membuat desain
ulang) agar diperoleh Beko yang dapat menghasilkan
keuntungan mekanik terbesar sesuai harapan.
8. Setiap kelompok membuat laporan proyek pembuatan
purwarupa Beko sesuai format laporan yang diberikan

Aktivitas 6
f) Mengevaluasi pengalaman
Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan
refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses
refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok mengembangkan
diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran,
sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk
menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.
Proses desain rekayasa yang akan dilatihkan kepada peserta didik adalah:
1) Berbagi solusi
2) bertukar fikiran
Agar dapat berbagi solusi, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas ini
dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1) mengkomunikasikan hasil kerja peserta didik
secara klasikal; 2) memberi penguatan konsep pesawat sederhana, dan 3)
melakukan riviu dan refleksi aktivitas selama perancangan purwarupa Beko
dilakuakan. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, diharapkan
mampu berbagi solusi.
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Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, dan 4.6.10 yaitu:
Scientific practices dan
intellectual skill

No

Indikator Pembelajaran

1.
2.

Generalisasi (Generalizing)
Generalisasi (Generalizing)

4

Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana
Menjelaskan prinsip kerja setiap jenis pesawat
sederhana.
Menentukan keuntungan mekanis setiap jenis
pesawat sederhana.
Membedakan jenis-jenis pengungkit

5

Membedakan jenis-jenis katrol.

Generalisasi (Generalizing)

6

Menjelaskan penggunaan setiap jenis pesawat
sederhana
Menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana
pada kerja otot dalam struktur rangka manusia
Mempresentasikan hasil proyek pembuatan pur
warupa Beko

Generalisasi (Generalizing)

3

7
8

Generalisasi (Generalizing)
Generalisasi (Generalizing)

Mengontekstualisasikan
Menyimpulkan (penalaran induktif)

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran selama 80 menit dengan aktivitas guru
dan peserta didik sebagai berikut:
Kegiatan Guru
1. Guru menilai presentasi peserta didik

2. Guru menyiapkan hadiah untuk
kelompok yang mencapai proyek
terbaik
3. Guru memberikan penguatan terkait
konsep gaya, usaha, dan konsep
pesawat sederhana.
4. Guru melakukan riviu proses kegiatan
yang telah dilakukan.
5. Guru melaksanakan refleksi

Kegiatan Peserta Didik
1. Setiap kelompok melakukan presentasi hasil
proyek Beko dan menyampaikan pengalamanpengalaman yang diperolehnya.
2. Peserta didik mengapresiasi dan memberikan
masukan terhadap proyek yang dilakukan
kelompok lainnya
3. Peserta didik menyimak dan bertanya jawab

4. Peserta didik menyimak
5. Peserta didik melaksanakan refleksi bersama

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini dua buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Bidang miring; 2) LKPD 2.
Pesawat Sederhana; dan 3) LKPD 3. Purwarupa Beko/Ekskavator.
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Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

Lembar Kerja Peserta Didik 1

BIDANG MIRING
Tujuan: Mengidentifikasi kegunaan bidang miring
Alat dan bahan:
Papan landasan (bidang miring), neraca pegas, balok kayu, dan tali
Cara kerja:
1) Siapkan alat dan bahan.
2) Ukurlah berat balok kayu dengan neraca pegas secara langsung. Catat
hasilnya pada buku tulismu
3) Tariklah balok kayu melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan
neraca pegas.
Pertanyaan
1) Bandingkan hasil pengukuran berat beban secara langsung dan berat
beban dengan bidang miring.
2) Berilah kesimpulan dari dua cara tersbut. Cara manakah yang lebih
memudahkan kerja?

Lembar Kerja Peserta Didik 2

PESAWAT SEDERHANA
A. Tujuan Praktikum
1) tuas dapat mempermudah mengangkat suatu benda.
2) bidang miring dapat mempermudah memindahkan suatu benda.
3) katrol dapat mempermudah mengangkat suatu benda.
4) bahwa roda dapat mempermudah memindahkan suatu benda.
B. Alat dan Bahan
No
1
2
3
4
5

Alat/Bahan
Neraca pegas
Kaca
Kotak Resonasi
Buku
Tiang Neraca

No
10
11
12
13
14

Alat/Bahan
Tutup Kotak Resonasi
Piring Neraca
Katrol Tunggal
Katrol Ganda
Papan Plastik Bidang Miring

Kuantitas
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
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No
6
7
8
9

Alat/Bahan
Dudukan Neraca Beralur
Lengan Neraca Beralur
Kubus Kayu
Tali

No
15
16
17

Alat/Bahan
Penggantung Piring Neraca
Penyangga bidang miring
Kubus Alumunium

Kuantitas
1 buah
1 buah
1 buah

C. Prosedur Pratikum
Praktikum I (Pesawat Sederhana_Tuas)
1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Merakit neraca.
3. Mengaitkan piring neraca pada ujung sebelah
kiri.
4. Meletakkan kubus alumunium di atas piring
neraca.
5. Menarik neraca pegas sehingga keadaan neraca
dalam posisi seimbang.
Praktikum II (Bidang Miring)
1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Mengangkat tutup kotak resonansi dengan cara
mengaitkan pengait neraca pegas dengan kaitan
pada kotak resonansi.
3. Menghitung panjang regangan pegas.
4. Memasang papan bidang miring pada penyangga
bidang miring.
5. Meletakkan tutup kotak resonansi pada bidang miring, kemudian mengangkat
dan menarik tutup kotak resonansi yang terkait pada neraca pegas dari bawah
ke atas.
6. Menghitung panjang rengangan pegas.
7. Melandaikan papan bidang miring.kemudian mengangkat dan menarik tutup
kotak resonansi yang terkait pada neraca pegas dari bawah ke atas.
8. Menghitung panjang regangan pegas.
Praktikum III (Katrol)
1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Menggantung piring pada neraca pegas kemudian
meletakan kubus alumunium dan kubus kayu pada
piring neraca.
3. Menghitung panjang regangan neraca pegas.
4. Menggantung katrol tunggal kemudian meletakan tali
pada alur katrol.
5. Mengikat penggantung piring neraca pada salah satu
ujung tali dan ujung tali lainnya diikatkan pada neraca pegas.
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Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

6.
7.
8.
9.

Meletakan kubus kayu dan kubus alumunium pada piring neraca.
Menarik neraca pegas sampai piring neraca bergerak.
Menghitung panjang regangan neraca pegas.
Melakukan langkah 4-8 pada katrol ganda.

Praktikum V (Roda)
1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Mengaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi,
kemudian menghitung regangan pegas saat kotak
tersebut ditarik.
3. Memasang kereta roda empat sebagai alat
pengangkut kotak resonansi.
4. Mengaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi yang telah dipasang kereta
roda empat, kemudian menghitung regangan pegas saat kotak tersebut
ditarik.
D. Perolehan Data
Praktikum I (Pesawat Sederhana_Tuas)
No

Piring Neraca Digantung Pada
Lubang Ke

1
2
3

14
12
10

Panjang
Regangan Pegas
(cm)

Jarak Neraca Pegas
Kedudukan Lengan
Neraca (cm)

Praktikum II (Bidang Miring)
No
1.
2.
3.

Keadaan Tutup Kotak Resonansi

Panjang Regangan
Pegas (cm)

Diangkat langsung keatas
Diangkat melalui bidang miring
Diangkat melalui bidang miring yang lebih landai

Praktikum III ( Katrol )
No
1
2
3

Keadaan

Panjang Regangan
Pegas (cm)

Piring neraca digantungkan pada neraca pegas
Piring neraca ditarik ( katrol tunggal)
Piring neraca ditarik ( katrol ganda )

Praktikum IV ( Roda )
1. Panjang regangan pegas ketika menarik kotak resonansi adalah …. (cm)
2. Panjang regangan pegas ketika menarik kotak resonansi yang telah di pasang
kereta roda empat adalah …. (cm)
3. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2 maka selisih panjang regangan pegas adalah
…. (cm)
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E. Analisis Data
Praktikum I ( Pesawat Sederhana_ Tuas )
Dari hasil perolehan data di atas dapat kita analisis bahwa semakin …….. jarak
antara titik gantungan piring, neraca dengan dudukan lengan neraca sebanding
jarak antara pegas dengan dudukan neraca maka gaya atau kuasa semakin …….
Praktikum II (Bidang Miring )
Saat kami melakukan percobaan dengan menggunakan papan plastik bidang
miring dan meletakkan kotak resonansi pada bidang miring kemudian kami
angkat dan kami tarik kotak resonansi yang terkait pada neraca pegas dari bawah
ke atas.
Praktikum III (Katrol )
Dari hasil perolehan data di atas dapat kita analisis bahwa katrol dapat …………
mengangkat suatu benda, makin ……… katrol dan regangan semakin ………maka
akan makin ……….untuk mengangkat atau menarik suatu benda.
Praktikum IV (Roda )
1. Panjang regangan pegas ketika menarik kotak resonansi …… cm
2. Panjang regangan pegas ketia menarik kotak resonansi yang telah di pasang
kereta roda empat ….. cm
3. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2 maka selisih panjang regangan pegas … cm
4. Dari hasil data di atas dapat kita analisis bahwa ketika menggunakan roda
panjang, regangan semakin …. sehingga semakin …….. menarik kotak
resonansi.
F. Kesimpulan

Lembar Kerja Peserta Didik 3.

PURWA RUPA BEKO/EKSKAVATOR
Bagaimana kita dapat menggunakan konsep Gaya, Usah dan Pesawat Sewderhana
dalam merancang dan membuat Beko atau Ekskavator?
Pendahuluan
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Excavator (ekskavator) merupakan alat berat yang terangkai dari sebuah
batang atau lengan (arm), tongkat (bahu) atau boom serta keranjang atau bucket (alat
keruk) dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan
berada di atas roda rantai (trackshoe). Ekskavator atau Excavator merupakan jenis
alat berat paling serbaguna sebab mampu menghandle berbagai macam pekerjaan
alat berat lain.
Sesuai dengan namanya (excavation=menggali ), alat berat ini mempunyai
fungsi utama dalam pekerjaan penggalian. Bukan hanya itu saja, excavator juga dapat
melakukan pekerjaan kontruksi yakni memuat ke dumptuck (loading), membuat
kemiringan (sloping), memecah batu (breaker), dan sebagainya. Karena perannya
yang serbaguna, maka excavator selalu dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan
berat baik di darat maupun di atas air.
Di Indonesia, excavator biasa disebut “bego/Beko”, yang diambil dari bahasa
inggris “backhoe” yang berarti aktor belakang. Backhoe adalah excavator sebuah mini
yang dipasang di belakang mesin tracktor dan umumnya dipakai untuk pekerjaan di
lahan-lahan pertanian di Amerika Serikat. Excavator pertama di dunia dibuat pada
tahun 1840, sebanyak 7 buah telah di produksi ,tepat 1 tahun setelah William Smith
Otis sang penemu menerima paten atas temuannya tersebut dan meninggal pada
tahun yang sama. Excavator sendiri merupakan sebuah perkembangan alami dari
Penggaruk Uap dan sering juga disebut Power shovel.

Sumber: http://www. kirimalatberat.com

Anda sekarang berperan sebagai insinyur alat berat yang bekerja di sebuah
perusahaan pembuat alat berat ternama ternama. Anda akan berperan sebagai tim
yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi alat Beko/ekskavator untuk membuat
prototipe (purwa rupa). Seorang klien meminta Anda untuk menyempurnakan hasil
rancangan Beko yang sebelumnya sudah dimiliki oleh klien tersebut. Anda beserta
tim harus menentukan tugas agar proyek tersebut terselesaikan sesuai jadwal. Peran
yang harus dibagi dalam tim adalah:
Ketua :
Perancang :
Notulis :
Pembuat :
Alat yang tersedia di perusahaan adalah sebagai berikut:
Siring/suntkan
Selang akuairium
Laheur
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Gergaji
Cutter
Peniti
Kawat
Bahan rangka Beko
Double tape
Lem kayu
Beban (Beban gantung, pasir)

Purwa rupa beko yang akan deperbaiki

Permintaan Klien
Klien tersebut memiliki permintaan sebagai berikut.
 Klien sudah memiliki badan Beko tetapi belum bisa digunakan untuk mengankut
beban .
 Skala model Beko dengan Beko sebenarnya
 Beko tersebut menggunakan siring atau suntikan sebagai penggeraknya
 Beko harus dapat memindahkan benda dari titik A ke titik B dengan cepat dan
seimbang
 Beban minimum yang harus di angkut sebesar 10 gram
 Tentukan beban maksimal yang dapat diangkut Beko agar tidak melebihi beban
dan terguling. (tunjukan hasil perhitungannya)
PROSEDUR KEGIATAN
PERTEMUAN I
a)

Identifikasi Masalah
Sebagai seorang teknisi, bersama tim Anda lakukan terlebih dahulu kajian
menggunakan teori titik berat/titik berat dan keseimbangan benda tegar untuk
mengatasi kendala Beko klienmu.
1. Perhatikan badan Beko yang dimiliki oleh klien Anda sebelum diperbaiki, apa
tanggapan Anda tentang Beko tersebut? (hubungkan dengan konsep pesawat
sederhana)

2. Menurut Anda dimanakah posisi titik berat/titik berat badan Beko tersebut?
(tentukan dari ujung depan Beko)

3. Dimanakah sebaiknya letak titik berat pada Beko agar Beko tersebut dapat
berfungsi dengan baik (seimbang saat mengangkut beban)?
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4. Apa yang Anda lakukan agar titik berat Beko berpindah sesuai prediksi Anda
pada pertanyaan no.3? (gunakan konsep keuntungan mekanik)

5. Buatlah sketsa rencana desain Beko tersebut secara individu pada kertas
catatan termasuk:
- Rencana peletakan lengan beban dan lengan kuasa
- Rencana peletakan poros putaran
Perhatikan alat dan bahan yang tersedia untuk membangun Beko tersebut!
6. Diskusikan masing-masing rancangan Anda dalam kelompok. (catat setiap
usulan yang disampaikan oleh tim Anda)

7. Pilih rancangan yang terbaik atau susunlah rancangan lain yang Anda anggap
solusi yang terbaik bagi klien dari usulan kelompok Anda.
b) Merancang Model Beko
1. Dari hasil diskusi dalam tim, gambarlah rancangan penyempurnaan Beko.
Pastikan rancangan Beko sesuai dengan permintaan klien. Lengkapi desain
tersebut dengan ukuran, fungsi, serta bahan yang digunakan dari bagian Beko
tersebut.

2. Menurut Anda berapa jumlah beban maksimal yang dapat diangkat oleh Beko
tersebut? Apakah Beko tersebut dapat mengangkut beban lebih dari yang
diharapkan oleh klien? (gunakan konsep keuntungan mekanik).

3. Jelaskan alasan pemilihan posisi penempatan dan ukuran lengan pada Beko
Anda! Apa yang menjadi dasar Anda untuk memilih kondisi lengan tersebut?
(Hubungkan dengan konsep tuas)
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4. Jelaskan juga alasan pemilihan posisi penempatan beban pada Beko Anda!

5. Jika tim Anda sudah menyelesaikan rancangan gambar, presentasikanlah kepada
klien sebelum membangun Beko tersebut. (Tuliskan masukan dari klien)

TUGAS RUMAH
c)

Membangun Beko
1. Jika klien sudah menyetujui rancangan gambar, bangunlah Beko tersebut
dengan alat dan bahan yang tersedia.
2. Buatlah Beko sesuai dengan apa yang tim Anda telah rancang pada gambar.
3. Dokumentasikan seluruh proses pembuatan Beko (Foto dan Video).

d) Uji Coba dan Revisi
1. Jika model Beko sudah selesai dibangun, lakukan pengujian Beko tersebut
apakah sudah dapat memenuhi kriteria sesuai permintaan klien. Gunakan
siring berisi air sebagai gaya untuk menggerakkan Beko. Isilah tabel berikut.
Tanggal
Uji coba
1-042019

Uji coba
ke1

Hasil
ujicoba
Beko
terjungkir
sebelum
diberikan
beban

Penyebab

Perbaikan

Beban total
Beko besar

Pengurangan
panjang
lengan

Keterangan
Mengganti
material
lengan dari
kayu jadi besi

Dst..
2. Perhatikan apakah Beko yang Anda desain dapat berfungsi dengan baik, dapat
mengangkat beban sesuai dengan kriteria, serta dapat mengantarkan beban
tersebut sesuai dengan permintaan klien.
No
1
2
3
4
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Kriteria
Beko memiliki dimensi yang ditetapkan
Beko memiliki putaran tidak kurang dari 180o
benrjalan dengan baik tanpa diberi beban
seimbang setelah diberi beban minimum

Kondisi
Ya
Tidak
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5
6

Beko harus dapat memindahkan beban dari titik A ke titik B
Beko dapat mengangkat beban maksimum tanpa terguling
sesuai dengan hasil perhitungan.

PERTEMUAN III
e) Uji coba Akhir
1. Persiapkan model Beko yang telah Anda buat untuk uji coba akhir.
2. Uji cobakan model Beko Anda di depan klien.
3. Pada Ujicoba akhir ini model Beko Anda akan diturnamenkan dengan
perusahaan lain.
4. Catat hasil uji coba akhir sebagai salah satu bahan presentasi.
f) Presentasi
1. Waktu presentasi yang tersedia untuk setiap tim adalah 5 menit
2. Jenis presentasi yang diajurkan adalah presentasi persuasif.
3. Presentasi setidaknya harus memuat; desain awal Beko; produk akhir
Beko; hasil ujicoba dan rencana pengembangan selanjutnya
g) Laporan
Buatlah laporan hasil proyek Anda sesuai dengan contoh yang diberikan oleh
guru.

C. Bahan Bacaan

PESAWAT SEDERHANA
Pesawat sederhana memiliki pengertian sebagai sebuah alat mekanik
yang mampu merubah arah atau besaran yang timbul dari sebuah gaya. Secara
umum, keberadaan pesawat sederhana ini bisa disebut sebagai sebuah sistem
mekanis paling sederhana dengan memanfaatkan keuntungan mekanik guna
meningkatkan gaya.
Sebuah pesawat sederana akan memanfaatkan sebuah gaya kerja untuk
dimanfaatkan melawan sebuah gaya beban. Tanpa memperhatikan sebuah
gaya gesek yang muncul, maka kerja yang ditimbulkan oleh sebuah beban,
akan memiliki besaran yang sama dengan kerja yang terjadi pada sebuah
beban.
Kerja yang timbul diartikan sebagai sebuah hasil gaya dan jarak. Jumlah
kerja yang diperlukan guna mendapatkan sesuatu bersifat konstan. Meski
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demikian, jumlah gaya yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut, bisa
dikurangi melalui penerapan gaya yang lebih kecil terhadap jarak yang lebih
jauh.
Dengan kata lain, penambahan sebuah jarak akan mengurangi gaya yang
diperlukan dalam suatu kerja. Perbandingan antara gaya yang diberikan
dengan gaya yang didapatkan, dikenal dengan istilah keuntungan mekanik.
Pesawat sederhana terdiri dari berbagai jenis, setiap jenis pesawat itu
dapat memperkecil gaya yang digunakan untuk mengangkat atau
memindahkan beban. Besar-kecilnya perbandingan gaya dengan berat beban
bergantung pada jenis pesawat tersebut dan ukurannya
1. Bidang Miring
Salah satu pesawat sederhana adalah bidang miring. Prinsip kerja bidang
miring dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 17. Bidang Miring
Sumber: www.file edu.com

Bidang miring digunakan sama seperti pengungkit, yaitu untuk memindahkan
benda yang berat ke sesuatu tempat yang letaknya lebih atas dari tempat asal
benda.

Gambar 18. Memindahkan benda dengan cara diangkat (F1) dan menggunakan bidang
miring (F2)

Gaya yang digunakan untuk mengangkat benda lebih besar daripada W sin 
ditambah fk (gaya gesekan kinetik).
Dengan demikian, gaya yang diperlukan

untuk memindahkan benda tersebut akan lebih kecil daripada berat benda itu.

258

Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

Besar gaya untuk mengangkat benda bergantung pada berat benda,
kemiringan (sudut ) bidang itu, dan gaya gesekan. Makin curam (makin besar
sudut  sampai batas 90o) makin besar gaya yang diperlukan untuk
memindahkan benda itu. Begitupun makin licin bidang, makin kecil gaya
gesekan, sehingga makin kecil pula gaya untuk memindahkan benda itu.
Walaupun gaya untuk mengangkat benda makin kecil, tetapi jarak untuk
memindahkan benda itu makin besar, sehingga usaha (F.s) untuk
memindahkan benda itu dengan cara mengangkat benda itu secara langsung
dengan usaha memindahkan benda itu melalui bidang miring sama besarnya.
Sebuah benda massanya 25 kg atau beratnya kurang lebih 250 N. Gaya berat
benda arahnya ke bawah. Kerja untuk mengangkat beban 25 kg ini dapat
dipermudah bila menggunakan pesawat sederhana bidang miring. Berat
benda tidak bertumpu seluruhnya kepada orang yang mengangkat benda itu,
tetapi sebagian bertumpu pada bidang miring. Dalam keseharian dapat juga
orang memindahkan barang atau beban dalam bentuk peti, benda, balok, atau
lainnya dengan memanfaatkan bidang miring dari papan kayu atau logam.

Gambar 19. Mengangkat peti/balok dengan bantuan bidang miring

Marilah kita coba analisa melalui skema sesuai dengan penjelasan di atas.
Misalnya papan yang panjangnya AB = l meter, ujung A di letakkan pada “bak
truk” dan ujung B di atas tanah, seperti Gambar 19.
Berat peti/balok W = 250 N arahnya selalu vertikal ke bawah. Adapun gaya
yang diberikan seseorang untuk mendorong peti/balok adalah sebesar Fb
arahnya sejajar bidang miring ke atas. Gaya Fb tersebut diperlukan untuk
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melawan sebagian berat peti/balok sebesar H yang arahnya ke bawah sejajar
bidang miring juga. Sebagian lagi dari berat balok W, menimpah bidang miring
tegak lurus sebesar T dan arahnya ke bawah.
Jika diperlukan gaya F ke atas sejajar bidang miring untuk mendorong balok
itu, maka harus ada gaya ke bawah berlawanan dengan gaya F. Jika tidak ada
gesekan, maka gaya yang melawan gaya F berasal dari sebagian berat balok W
yang besarnya H. Terlihat dari Gambar 19 bahwa gaya H sebagian dari balok
lebih kecil daripada berat balok. Sepanjang bidang miring orang yang
mendorong balok itu sampai ke ujung a dari ujung b, maka usaha yang
dilakukan oleh gaya dorong adalah sebesar:

Wf  Fb x l
Jika balok diangkat vertikal ke atas dari c ke ujung a, maka usaha yang
dilakukan oleh gaya angkat sebesar:

Wa  w x h
Jika sudut kemiringan bidang adalah α, besar kedua usaha tersebut adalah
sama, yaitu:

Fb x l  w x h
Persamaan ini, dapat juga ditemukan dari segitiga siku-siku tersebut, yaitu
yang ada pada panjang sisi berat w dan H, sebangun dengan segitiga siku-siku
ABC. Jadi perbandingan sisi-sisi tersebut:

H h
 atau H x l  h.w
w l
Besarnya gaya H merupakan gaya dari orang yang mendorong balok itu,
sehingga diperoleh:

Fb x l  w x h
Jadi bidang miring tidak mengurangi usaha, tetapi memudahkan usaha.
Dapatkan Anda jelaskan mengapa demikian? Dari uraian di atas bahwa
keuntungan mekanik adalah suatu bilangan yang menyatakan pelipat ganda
hasil dari suatu pesawat sederhana secara matematika dapat dituliskan
sebagai berikut.

260

Unit Pembelajaran
Pesawat Sederhana

KM 

Fb
Fk

Pada bidang miring keuntungan mekaniknya menjadi:
KM 

l
h

Buktikanlah!

Sebagaimana terlihat pada Gambar 19, jika panjang papan AB = l = 3 m, maka
keuntungan mekanik bidang miring:
KM =

H
w



2,5

=2,5

1

Kita ketahui bahwa balok yang beratnya 250 N dapat diangkat ke atas bidang datar
dengan gaya Fa = 250 N didorong sepanjang bidang miring hanya dengan gaya Fb =
100 N. Gaya 100 N yang diberikan pada saat menggunakan bidang miring dapat
mengangkat balok seberat 250 N yaitu 2,5 gaya yang diberikan pada balok tersebut
diangkat secara langsung. Dari kasus ini kita dapat mengenal istilah efisiensi.

Efisiensi sebuah pesawat sederhana dapat didefinisikan sebagai berikut.
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =

𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑥 100%
𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

Usaha yang dilakukan gaya angkat orang tanpa pesawat sederhana, disebut
usaha output. Usaha yang diberikan oleh otot atau orang yang menggunakan
bidang miring disebut usaha input. Usaha output adalah w x h. Usaha yang
dilakukan sebagai usaha input, F x l = H x l. Gaya F yang diberikan oleh orang
yang mendorong balok sama dengan gaya H, bagian dari berat balok. Jadi,
efisiensi bidang miring menjadi:

Efisiensi 

wxh
x 100%
Fb x l

Jika papan dalam keadaan licin, maka usaha in-put yang dilakukan F x l = H x l
dan sama dengan usaha out-put yang dilakukan bidang miring w x h. Jadi,
efisiensi bidang miring yang licin menjadi:

Efisiensi 

wxh
x 100%  100%  1
Fb x l
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Papan bidang miring untuk licin sempurna efisiensinya 100%, namun
kenyataannya bahwa balok mengalami gaya gesekan dari papan yang arahnya
berlawanan dengan arah gerak balok, seperti pada Gambar 20.

Gambar 20. Papan memberikan gaya gesekan sebesar f pada balok dengan arah
berlawanan gerak balok.

Dari gambar di atas, terlihat bahwa gaya yang diberikan untuk mendorong
balok ke atas sebesar F harus melawan gaya H dan gaya gesekan f. Dengan
demikian gaya yang diberikan Fb = H + f. Adapun usaha input yang diberikan
menjadi Fb x l = (H+f) x l. Jadi, Efisiensi bidang miring menjadi:
Efisiensi 

wxh

x 100%  100%

( H x f)

Bila kita perhatikan bahwa usaha yang dilakukan gaya gesekan besarnya f x l
yang akan berubah menjadi kalor. Makin tegak papan bidang miring (sudut
kemiringan makin besar), makin besar gaya H yang harus dilawan dan makin
sulit juga mendorong balok ke atas. Berlaku sebaliknya bahwa makin sulit
ketika mendorong balok ke atas. Bagaimana bila sudut kemiringan makin
kecil? Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan
mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan.

Gambar 21. Perbandingan gaya H yang harus dilawan dengan tinggi h2 lebih besar dari h1.
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Dapat kita simpulkan bahwa keuntungan mekanik semakin kecil apabila
papan bidang miring semakin tegak karena tinggi h makin besar. Jika kita lihat
Gambar 21, gaya H2 lebih kecil daripada gaya H1 yang harus dilawan oleh gaya
F karena h2 lebih besar daripada h1.
Contoh:
1. Jika panjang papan bidang miring 4 m dalam keadaan licin, tinggi ujung atas papan
dari tanah 100 cm, dan papan bidang miring itu digunakan untuk mendorong
balok sampai tingginya 100 cm. Tentukan :
a. Berapa keuntungan mekaniknya?
b. Berapa gaya yang harus dilawan untuk mendorong balok ke atas, jika berat
balok 2500 N?
c. Berapa efisiensi bidang miring itu?
Penyelesaian:
a.

Keuntungan mekanik =

l
h

b.



4

=4

1

Dengan bidang miring ini (pesawat sederhana) seseorang dapat mendorong
balok yang beratnya 4 kali lebih besar dari gaya yang diberikan oleh orang itu.
Dapat juga dikatakan bahwa gaya yang diberikan seseorang

1

kali berat

4

balok =

1

.x 2500 = 625 N. Besarnya gaya yang diberikan ini sama dengan gaya

4

c.

yang berasal dari berat balok. Jadi, gaya yang harus dilawan H = 625 N.
Dikarenakan papan dalam keadaan licin sehingga gaya H seperti pada gambar
di bawah ini, sama dengan gaya Fb yang diberikan seseorang.

Adapun usaha yang dilakukan seseorang F b x l sama dengan usaha yang
dilakukan berat balok w x h sebagai usaha output, sehingga:

Efisiensi 

wxh
x 100%  100%
F xl

Bila kita hitung, F = H = 625 N, maka:

w x h 2500 x 1
=1

F x l 625 x 4
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Keuntungan Mekanik Sebenarnya dan Ideal (AMA dan IMA)
Untuk menyatakan ukuran kemampuan mesin digunakan istilah keuntungan
mekanik, mechanical advantage. Definisi keuntungan mekanik adalah
perbandingan gaya keluaran terhadap gaya masukan. Ada dua istilah
keuntungan mekanik, yaitu keuntungan mekanik sebenarnya, actual
mechanical advantage (A.M.A) dan kemampuan mekanik sempurna, ideal
mechanical advantage (I.M.A). Misal gaya terpasang atau gaya masukan F
terpasang ke dalam sebuah mesin, dan mesin memberikan gaya keluaran atas
beban adalah w. Keuntungan Mekanik Sebenarnya (A.M.A):
A.M . A 

Gaya keluaran
Gaya masukan



Beban
kuasa



w
F

Keluaran usaha/energi dari sebuah mesin tak pernah dapat melebihi total
keseluruhan usaha/energi masukan. Hal ini dikarenakan di bagian-bagian
yang bergerak terjadi kehilangan usaha/energi. Apalagi pada mesin-mesin
yang semakin komplek yang bagian-bagiannya banyak yang bergerak, secara
substansional akan memberikan kehilangan usaha/energi yang cukup besar
pula.
Untuk menyatakan sampai seberapa besar pengaruh kehilangan usaha/energi
oleh gesekan yang terjadi didefinisikan konsep efisiensi (  ). Efisiensi adalah
perbandingan antara usaha keluaran yang dipakai (Wout) terhadap jumlah
total usaha masukan (Win).

Wout
Win
Dimana usaha dapat diyatakan sebagai perbandingan gaya dan perpindahan



dengan s adalah jarak perpindahan oleh gaya terpasang F (gaya masukan), dan
h adalah jarak perpindahan beban w. Dengan demikian efisiensinya adalah:
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(Wout ) h.w w / F


(Win ) s.F s / h

Keterangan
w = gaya beban
F = gaya kuasa

Untuk mesin ideal artinya tidak ada gesekan, efisiensi mesinnya = 1, dengan
demikian keuntungan mekanik ideal:

w s

F h
Karena pada kenyataannya, mesin-mesin terdiri atas banyak bagian-bagian
I .M . A 

yang bergerak, maka perbandingan s dan h merupakan kemungkinan
maksimum keuntungan mekaniknya atau keuntungan mekanik ideal, ideal
mechanical advantage (I.M.A). Dengan mengacu ke I.M.A, maka efisiensi
untuk setiap apapun jenis mesin adalah:

A.M . A w / F

I .M . A s / h
atau dapat juga dinyatakan dalam persen:





Wout
x100 %
Win

A.M . A
x100 %
I .M . A
Efisiensi dapat dinyatakan juga dengan satuan usaha yang dilakukan mesin



persatuan waktu kerja mesin atau dinyatakan dalam daya mesin sebagai
berikut.



Pout
Pin

atau dapat juga dinyatakan dalam persen:



Pout
x100 %
Pin

Contoh:
Sebuah pompa air digunakan untuk menaikkan air dari bawah sumur dengan
kedalaman 80 meter. Mesin berkemampuan mengalirkan air 150 Liter/menit. Jika
efisiensi mesin 80%, berapa daya listrik yang diperlukan?
Penyelesaian:
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1 liter air eqivalen dengan massa 1 kg. Kecepatan aliran dalam satuan massa air =
150 kg/menit = 150 kg/60 detik = 2,5 kg/detik. Jadi daya keluarannya adalah

Pout 

Wout mgh

t
t
= 2,5 x 9,8 x 80 = 1,960 watt

dengan demikian

P
Pin  out

Pin 

1960 w

Pin 

2450 watt

=2450 watt

0.8

746 hp

=3,28 hp

Kadang kita menggunakan sebuah bidang miring untuk memindahkan benda
dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, lihat Gambar 22.

Gambar 22. Bidang miring dengan komponen beban dan gaya masukan

Keuntungan mekanik sebenarnya bidang miring adalah
A.M . A 

beban
gaya masukan



w
F

dan
I .M . A 

Perpindahan jarak oleh dorongan
Perpindahan beban vertikal

dimana θ merupakan sudut kemiringan bidang miring. Efisiensi bidang miring
menjadi:



A.M . A w / F

I .M . A
s/h

Contoh:
Seseorang harus mendorong dengan gaya 75 Newton sebuah beban 300 Newton
yang terletak pada bidang miring dengan perbandingan s/h = 5,76
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(a) Berapa A.M.A dan berapa pula I.M.A nya?
(b) Tentukan pula efisiensinya!
Jawab:
(a) A.M.A = 300/75 = 4, I.M.A = s/h = 5,76
(b) Efisiensi = A.M.A / I.M.A = 4/5,76 = 0,69 atau 69%

2. Baji
Baji adalah pesawat sederhana yang prinsip kerjanya sama dengan bidang
miring. Baji merupakan dua bidang miring yang disatukan.

Gambar 23. Baji digunakan sebagai: (a) alat pemotong dan (b) pencokel/penggeser

Baji dapat digunakan pula sebagai alat pemotong atau penggeser beban berat
seperti tampak pada Gambar 23. Pada baji ini efisiensinya cukup rendah,
karena gesekan baji dengan alas sangat besar akibat tambahan beban dari
beban pemberat. besarnya I.M.A baji adalah:

I.M.A=s/h
a) Baji Putar
Baji lain adalah Baji putar yang biasa digunakan untuk mengungkit katup
mesin kendaraan, lihat Gambar 24. Baji ini mempunyai kelebihan dalam
hal gesekannya yang sangat kecil lebih-lebih memakai pelumas,
gesekannya hampir tidak ada (nol).Baji putar sangat ideal, karena
mempunyai keuntungan mekanik idealnya cukup besar.

(a) Penampang lintang

(b) Baji putar (bubung) pada mesin kendaraan
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Gambar 24. Baji putar dengan penampang lintang pada mesin kendaraan

I.M.A baji putar adalah:

I .M . A 

Perpindahan jarak selama usaha / kuasa
Perpindahan beban

atau

I .M . A 

L
Rr

b) Baut dan Dongkrak Sekrup
Ulir skrup dibuat berdasarkan prinsip bidang miring,
perhatikan Gambar 25. Dengan menggunakan ulirulir yang miring pada skrup, pemasangan
baut pada skrup yang dilakukan dengan
cara memutarkan baut atau skrup.
Pengencangan baut pada skrup dapat
dilakukan dengan gaya yang kecil

Gambar 25. Struktur ulir skrup
Sumber: www.google.com

dengan hasil pengencangan yang lebih besar dari gaya yang kita gunakan
untuk mengencangkan baut.
Dengan menggunakan ulir-ulir yang miring pada skrup, pemasangan baut
pada skrup yang dilakukan dengan cara memutarkan baut atau skrup.
Pengencangan baut pada skrup dapat dilakukan dengan gaya yang kecil
dengan hasil pengencangan yang lebih besar dari gaya yang kita gunakan
untuk mengencangkan baut.
Pada dongkrak skrup untuk mengangkat mobil
bentuknya seperti pada Gambar 26. Pada dongkrak

Beban

skrup gaya yang kecil dapat menaikkan beban yang
gaya beratnya lebih besar adalah karena lengan kuasa

R

(R) lebih panjang daripada jari-jari skrup. Jadi dengan
gaya yang kecil dapat menaikkan beban yang gaya
beratnya lebih besar daripada gaya itu.

Gambar 26. Struktur ulir skrup
Sumber: www.google.com
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Baut dan dongkrak sekrup terdiri atas bidang miring melingkar
mengelilingi batang bentuk silinder. Jarak antara urutan kepala bergerigi
dinamakan anggukan, pitch, lihat Gambar 26, pada baut dan dongkrak
bahwa satu putaran penuh sekrup dongkrak sama dengan jarak
bergeraknya beban sejauh titian gigi atau anggukan. Jadi baik untuk baut
maupun dongkrak sekrup keuntungan mekanik idealnya adalah:
I .M . A 

Jarak melingkar oleh pemegang skrup
Jarak anggukan

khusus untuk dongkrak
I .M . A 

2L
p

dengan p = jarak anggukan
Contoh
Dongkrak sekrup mempunyai jarak anggukan 0.2 cm dan panjang pemegang 50
cm digunakan untuk mengangkat 2000 kg beban. Jika efisiensi dongkrak 10%
berapa gaya yang diperlukan untuk memutar pada diujung lengan dongkrak.
Penyelesaian:

w
, besarnya gaya adalah:
F
w
2L
F 
, sedangkan I .M . A 
, jadi
p
 ( I .M . A)
2
w
( 2000kg 9.8 m / s )
F
=
=1,25 x 10-2 newton
2L
2

.
0
.
5
m


(
)
0.1

p
 0.02 
Dari persamaan A.M . A   ( I .M . A) 

3. Pengungkit
Pengungkit atau tuas adalah alat yang digunakan untuk memudahkan orang
mengangkat suatu benda yang berat. Pengukit merupakan pesawat
sederhana yang cukup efisien. Pengungkit merupakan batang pejal yang
diletakan pada suatu titik tumpu rotasi, “fulcrum”.

269

a. Rangkaian pengungkit

b.Diagram gaya pada pengungkit

Gambar 27. Pengungkit.
T : Titik tumpu
Fk : Kuasa (gaya untuk mengangkat beban}
WB : Berat beban
Lb : Lengan beban (jarak beban dari titik tumpu)
Lk : Lengan kuasa (jarak gaya untuk mengangkat beban dari titik tumpu)

Pengungkit dibagi kedalam tiga kelas kategori yang didasarkan pada
kedudukan letak titik tumpu, lihat Gambar 28. Ketiga katagori pengungkit
tersebut yaitu;
1) Pengungkit dengan titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban
2) Pengungkit dengan beban berada di antara titik tumpu dan kuasa
3) Pengungkit dengan titik kuasa berada di antara ltitik beban dan ltitik kuasa

(a) Ppengungkit dengan titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban (Tumpu di
tengah)

(b) Pengungkit dengan beban berada di antara titik tumpu dan kuasa (Beban di tengah)
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(c) Pengungkit dengan titik l kuasa berada di antara ltitik beban dan ltitik kuasa (Kuasa di
tengah)
Gambar 28. Jenis pengungkit dengan titik tumpu, titik kuasa, dan beban

Pada pengungkit, kehilangan gesekan yang muncul cukup kecil, karena luas
yang bersentuhan antara penumpu dan pengungkit cukup kecil. Pada saat
pengungkit berada pada posisi kesetimbangan, perhitungan gaya-gaya sejajar
yang tak diketahui dapat dilakukan menurut aturan penjumlahan gaya-gaya
sejajar. Jadi jika panjang lengan masing-masing, lin lengan masukan dan lout
lengan keluaran diketahui, maka dapat kita tentukan hubungan gaya-gaya
yang terpasangnya dengan menggunakan persamaan jumlah Momen, yaitu:
M p  lin F  lout w  0

sehingga
l
 in  A.M . A
F lout
w

Jika gerakan kuasa atas batang pengungkit merupakan panjang arkus s dan
panjang lengan beban berhubungan dengan panjang arkus h, untuk sudut yang
sama besar keduanya pada titik tumpu maka berlaku:



s
h

lin lout

dan

I .M . A 

s lin

h lout

Contoh
Seseorang mengungkit sebuah batu berat 720 N dengan
menggunakan batang pengungkit panjang 7 meter, seperti
yang ditunjukkan gambar berikut.
Jarak titik tumpu ke permukaan batu yang menyentuh
tanah adalah 1 meter.
(a) Berapa gaya minimum yang harus dilakukan seseorang untuk menaikan batu?
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(b) Berapa I.M.A pengungkit?
Penyelesaian
(a) dengan mengambil jumlah momen di titik tumpu, kita dapatkan

 M p  6 m.F  1 m.720 N =0

F

1 m.720 m
=120 N
6

(b) I.M.A nya adalah
I .M . A 

l
6
 in  =6
h lout 1
s

Jika berat batang pengungkit diabaikan, berlaku hubungan:

F x. L2 = w x L1
dengan demikian, jika L2 lebih panjang dari L1, gaya F untuk mengangkat
beban akan lebih kecil dari berat beban itu. Karena gaya F untuk mengangkat
beban lebih kecil daripada berat benda, kita akan dapat mengangkat benda
yang lebih berat daripada gaya yang kita gunakan, sehingga benda yang
semula tidak dapat kita angkat menjadi dapat terangkat atau benda yang jika
diangkat langsung terasa berat dengan menggunakan pengungkit menjadi
terasa ringan. Prinsip pengungkit ini digunakan pada berbagai benda, yaitu
gunting, pencabut paku, kunci pas, pencabut tutup botol, linggis, dan lain-lain.
4. Puli (Katrol)
Puli atau katrol adalah sebuah roda dengan lubang poros berada di tengah
hingga dapat berputar dengan bebas. Pada sisi-sisi lingkaran katrol biasanya
terdapat lekukan untuk tempat tali. Pada prinsipnya, katrol bekerja sebagai
pengungkit, tetapi efisiensinya rendah karena adanya gesekan antara poros
dan lubang porosnya, selain gaya gesek akibat satuan massa katrol. Namun
demikian, dengan menggunakan katrol, kita dapat megubah arah gaya karena
fungsi katrol untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama
dengan gaya kuasanya tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Demikian pula,
untuk sistem dua atau lebih katrol yang disusun sejajar atau seri dapat
memberikan keuntungan mekanik yang cukup besar.
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Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis (1992: 57), posisi katrol
dapat dibedakan atas katrol tetap dan katrol bergerak, sedangkan
berdasarkan jumlah roda dalam satu poros dapat dibedakan atas katrol
tunggal (dengan satu roda) dan katrol majemuk atau blok katrol (dengan dua
katrol atau lebih). Katrol dalam penggunaannya dapat dipakai sendiri-sendiri,
tetapi dapat juga digabung satu dengan yang lainnya untuk memperkecil gaya
yang dikeluarkan. Biasanya katrol digunakan untuk mengangkat benda yang
berat. Dengan katrol, benda yang berat dapat diangkat dengan mudah.
Kegunaan katrol cukup banyak, di antaranya untuk erekan, menggerakan tali,
menggerakan batang, dan menggerakkan gigi.
a) Katrol Tetap
Bagian-bagian katrol tetap diperlihatkan
pada Gambar 29. Katrol tetap dapat

dianggap seperti pengungkit, yaitu jika
jari-jari katrol R maka:
W.R=F.R
sehingga gaya untuk menarik benda ke
atas harus lebih besar daripada berat

Gambar 29. Katrol tetap.

benda itu (jika gaya F sama besar dengan berat
benda W, benda dalam keseimbangan berarti benda dalam keadaan diam. Jika
gaya F lebih besar sedikit saja daripada berat benda, benda itu akan terangkat
ke atas.
Keuntungan mekanis katrol tetap (I.M.A) adalah sama
dengan 1 dengan anggapan jika tidak ada gesekan (atau
diabaikan) maka besarnya gaya tekanan/tarikan di
kedua sisi tali sama besar, lihat Gambar 30 dan
persamaan berikut.
w . R = F . R,
Fb.lb = Fk.lk

Gambar 30. katrol tetap jenis tunggal
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Oleh karena R = lk = lb dan W = F= Fk = Fb, sehingga keuntungan mekanisnya
adalah:
𝐹

𝑙

𝐼. 𝐾. 𝑀 = 𝐹𝑏 = 𝑙𝑘 = 1
𝑘

𝑏

Untuk beban yang berada pada poros as katrol, Gambar
31, keuntungan mekanik idealnya adalah perbandingan
jarak tempuh lintasan kuasa terhadap jarak tempuh
lintasan beban.

R
r
dimana R adalah jari-jari puli besar, r

I .M . A 

Gambar 31. Diagram katrol tetap untuk
jenis katrol tunggal

adalah jari-jari poros.
b) Katrol bebas/bergerak
Katrol bebas adalah katrol yang dapat
bergerak bebas ke atas atau ke bawah yang
digunakan untuk mengangkat benda.
Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di
atas

tali

yang

kedudukannya

dapat

berubah, seperti tampak pada gambar.
Salah satu ujung tali diikat pada tempat
Gambar 32. Katrol tunggal bergerak.

tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik
maka katrol akan bergerak.

Prinsip katrol tunggal bergerak hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu
titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Perhatikan Gambar
32. Titik tumpu katrol tunggal bergerak berada di titik A. Lengan beban lb
adalah jarak AO dan lengan kuasa lk adalah jarak AB. Dengan demikian, berlaku
persamaan sebagai berikut.
lk = 2 lb
Jadi, keuntungan mekanis katrol tunggal bergerak adalah:
𝐼. 𝐾. 𝑀 =
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𝐹𝑏
𝐹𝑘

=

𝑙𝑘
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=2
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Adapun besar gaya kuasa yang harus dilakukan untuk mengangkat beban
adalah:
Fk lk = Fb lb
Fk (2 lb) = Fb lb
1
Fk= 2 Fb lb
Persamaan tersebut memiliki arti bahwa gaya untuk menarik katrol ke atas
lebih besar daripada ½ w. Jadi, gaya untuk menarik benda ke atas lebih kecil
daripada berat benda itu.
c) Katrol Majemuk
Katrol majemuk menggabungkan katrol tetap dengan
katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali.
Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol
bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang
katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik maka
beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas
ke atas sehingga diperoleh keuntungan menarik

Gambar 33. Katrol Majemuk

beban menjadi lebih kecil gayanya daripada
berat beban itu yang berarti kerja yang dilakukan semakin mudah.

.

Jika berat katrol diabaikan, gaya untuk mengangkat beban ke atas lebih besar
dari 1/2 berat benda itu. Jadi, gaya untuk mengangkat benda dengan
menggunakan katrol majemuk itu sama dengan gaya untuk mengangkat benda
dengan katrol bebas. Walaupun gaya untuk mengangkat katrol lebih kecil
daripada berat benda, tetapi panjang tali untuk menaikkan benda ke atas akan
2 kali lebih panjang daripada jarak kenaikkan benda, sehingga usaha
mengangkat benda dengan katrol tersebut tetap sama dengan usaha untuk
menaikkan benda secara langsung (tanpa menggunakan katrol).
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Untuk katrol majemuk dengan rangkaian seperti
yang ditunjukkan Gambar 34. Pada Gambar
34.(a), kuasa ditarik ke bawah dimana masingmasing gesekan berjumlah saling meniadakan
sehingga IMA=AMA. Dengan melihat tarikan
beban

ke

atas

beban,

beban

wempunyai

persamaan W=4T, dimana F=T, jadi
dengan

demikian

Gambar

34.(b),

AMA=IMA=w/F=4.
W=5T

dengan

W=-4F,
Untuk

demikian
Gambar 34. Katrol majemuk

AMA=IMA=w/F=5.

.

Dapat disimpukan:

untuk mencari IMA katrol majemuk dapat ditentukan
dari jumlah tali yaang menarik beban.
Semua pesawat sederhana, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol,
walaupun gaya untuk menarik benda lebih kecil daripada berat benda, tetapi
usaha untuk mengangkat benda dengan menggunakan pesawat sederhana
dengan usaha mengangkat benda tanpa pesawat sederhana akan tetap sama
5. Roda dan Poros
Pernahkah Anda memutar sebuah skrup dengan menggunakan tangan? Ketika
pertama

kali

menancapkannya,

mungkin

ya,

namun

untuk

mengencangkannya biasanya digunakan sebuah obeng. Mengapa dengan
menggunakan obeng, kita bisa lebih mudah mengencangkan sebuah skrup
yang sudah tertancap? Disadari atau tidak, kita memperoleh suatu keuntungan
mekanis dari penggunaan salah satu pesawat sederhana roda dan poros.
Obeng merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana roda dan poros.
Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri
dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di
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pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari
kecil dinamakan poros (Gambar 35).

Gambar 35. Roda dan poros
Sumber: Buku IPA Guru Kelas 5 SEQIP; Microsoft Encarta Premium 2009

Prinsip penggunaan roda berporos adalah dengan menghubungkan roda pada
sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Manfaat dari roda berporos
adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya
gesek. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya
yang digunakan untuk memindahkan (dalam hal ini, memutar) sebuah benda.
Marilah kita perhatikan kembali Gambar 35 bagian kiri. Jika gaya berat Fb akan
diangkat menggunakan roda berporos, dimana jari-jari roda adalah R dan
porosnya r, dengan cara menarik tali dengan gaya kuasa sebesar F k, maka
berlaku persamaan:

Fb . r = Fk . R
sehingga keuntungan mekanis penggunaan roda dan poros adalah:

KM = Fb/Fk =
Oleh karena R biasanya lebih besar dari r (R>r), maka gaya kuasa yang
diperlukan untuk mengangkat beban lebih kecil daripada gaya berat beban.
Dengan demikian, roda dan poros memiliki fungsi melipatgandakan gaya
kuasa, dimana besarnya bergantung pada perbandingan jari-jari roda dan
porosnya.
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik pesawat sederhana yang muncul di
UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta didik. Pada
bagian ini pun memuat pembahasan mengenai cara mengembangkan soal
HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan pengembangan instrumen soal
agar dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan soal untuk topik tersebut.
Anda

perlu

mencermati

dengan

teliti

bagian

ini

agar

terampil

mengembangkan soal HOTS yang mengacu pada indikator pencapaian
kompetensi pembelajaran yang berorientasi HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik pesawat sederhana merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga
tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang
kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini
pembahasan soal-soal topik pesawat sederhana.
Tabel 6. Analisis butir Soal UN tahun 2016,2017 dan 2018 dan pembahasannya untuk
topik Pesawat Sederhana

Peket/
Tahun
1/ 2016
3/ 2016

Penyelesaian
 Prinsip kesetimbangan pada pengungkit akan dicapai jika
Fk x. Lk = wB x Lb

Keterangan:
T : Titik tumpu
Fk : Kuasa (gaya untuk mengangkat beban}
WB : Berat beban
Lb : Lengan beban (jarak beban dari titik tumpu)
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Lk : Lengan kuasa (jarak gaya untuk mengangkat beban dari titik tumpu)

 Soal tersebut berada dalam kondisi 2 keadaan yaitu

Keadaan 1
Fk1 x. Lk1 = WB1 x Lb1
400 N x Lk1 = 800 N x 1 meter
Lk1 = 2 meter
Keadaan 2
Fk2 x. Lk2 = WB2 x Lb2
400 N x Lk2 = 800 N x 2 meter
Lk1 = 4 meter
 Karena posisi Lk1 = 2 meter, dengan demikian agar Lk1 = 4 meter,
pemain sirkus B tinggal bergeser 2 meter menjauhi titik tumpu
 Jawaban : B
2/ 2016

 Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/ 2016
 Jawaban : C

1/2017

 Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/ 2016
 Jawaban : A

Analisis Butir Soal
Level Kognitif
:
IPK yang dicapai :
Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan
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L3

Menentukan keuntungan mekanis setiap jenis
pesawat sederhana.

:

Sedang

:
:

Memecahkan permasalahan-C4
Kesetimbangan Pengungkit
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Peket/
Tahun
1/2018

Penyelesaian
 Pada bidang miring keuntungan mekaniknya menjadi:

Keuntungan Mekanik= KM 

l
h

 Buat daftar rangking keuntungan mekanik tiap benda
No Sisi Miring (l)
Sisis tegak (h)
KM
(1)
3
2
1,5
(2)
3
1,2
2,5
(3)
4
2
2
(4)
5
2
2,5
 Bidang miring 2 dan 4 memilki keuntungan mekanik yang sama
 Jawaban D
 Penyelesaian soal serupa dengan penyelesaian soal 1/2018
2/2018
 Jawaban C
Analisis Butir Soal
Level Kognitif
: L3
IPK yang dicapai : Menentukan keuntungan mekanis setiap jenis

pesawat sederhana.

Tingkat
Kesukaran
Kategori Soal
Materi yang
dibutuhkan

:

Sedang

:
:

Menyeleksi-C4
Keuntungan mekanik bidang miring

Berdasarkan hasil kajian analisis butir soal, soal UN untuk topik pesawat
sederhana sudah berorientasi HOTS. Soal berada pada tingkat kesukaran
sedang, dan cukup baik digunakan untuk mengukur tingkat penalaran (level
3) peserta didik.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pengembangan soal yang memenuhi
indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar
pengetahuan pada topik pesawat sederhana. Pengembangan soal diawali
dengan pembuatan kisi-kisi agar Anda dapat melihat kesesuaian antara
kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: IPA (Fisika)
: 30 menit
: 6 (enam) butir
: 2019/2020

Kompetensi yang Diuji:
KD 3.3. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia
Lingkup Materi : Pesawat Sederhana
Ranah
Level
Bentuk
No
Materi
Indikator Soal
Kognitif Kognitif
Soal
1 Bidang
Disajikan data tabel hasi percobaan
miring
mendorong balok pada bidang miring,
Peserta didik dapat
C4
L3
PG
mengkomunikasikan kesimpulan
mengenai hubungan variabel besaran
fisis yang diamati
Katrol
Disajikan grafik jumlah katrol
2
terhadap gaya yang terukur, Peserta
didik dapat mengkomunikasikan
C4
L3
PG
kesimpulan mengenai hubungan
variabel besaran fisis yang diamati
3 Keuntungan Disajikan permasalahan
mekanik
memindahkan balok dari suatu
katrol
tempat, Peserta didik dapat
C5
L3
PG
memprediksi cara terbaik menurut
prinsip kerja katrol
4 Bidang
Disajikan dua gambar posisi bidang
miring
miring, Peserta didik dapat
merumuskan hipotesis posisi bidang
C6
L3
PG
miring agar batu dapat dipindahkan
secara mudah.
5 Keuntungan Disajikan pintu lengkap dengan
mekanik
engselnya, Peserta didik dapat
pada
melakukan penyelidikan ilmiah untuk
C4
L3
PG
pengungkit menguji cara terbaik pemasangan
gagang pintu menurut prinsip
pesawat sederhana
6 Bidang
Disajikan pintu lengkap dengan
miring
engselnya, Peserta didik dapat
C5
L3
PG
memprediksi balok yang dipindahkan
dengan bidang miring
7 Prinsip
Disajikan gambar kerja otot pada
kerja jenismanusia, Peserta didik dapat
C4
L3
PG
jenis Tuas
membandingkan cara kerja jenis tuas
yang menyerupai kerja otot manusia
8
Menguraikan pengaruh gaya terhadap
gerak benda atau makhluk hidup
C4
L3
PG
berdasarkan prinsip kerja pesawat
sederhana
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Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator pencapaianan kompetensi (IPK)

kunci pada ranah

kognitif yang tergolong HOTS.
Contoh 1. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
: I Gede Dana Santika
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Berikut
adalah
data
hasil percobaan mendorong balok
Soal
LINGKUP
seberat 500 N di atas bidang miring yang memiliki tinggi
1
MATERI
5 meter.
Pesawat
Sudut kemiringan
Gaya
Usaha
Sederhana
30o
250 N
5000 J
MATERI
45o
300 N
5000 J
o
Bidang Miring
60
350 N
5000 J
Kunci
Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan
INDIKATOR
Jawaban
SOAL
bahwa …
E
Disajikan data
A. Semakin besar sudut kemiringan bidang miring, maka
tabel hasi
gaya yang diperlukan akan semakin kecil.
percobaan
B. Semakin besar sudut kemiringan bidang miring, maka
mendorong
usaha yang diperlukan akan semakin besar.
balok pada
C.
Perubahan gaya tidak menyebabkan perubahan
bidang miring,
Peserta didik
usaha.
dapat
D. Jika gaya yang kita berikan bertambah besar, maka
mengkomunikasi
bidang miringnya akan menjadi semakin curam
kan kesimpulan
dengan sendirinya.
mengenai
E.
Tingkat kemiringan bidang miring tidak
hubungan
mempengaruhi besar usaha yang diberikan, namun
variabel besaran
fisis yang
mempengaruhi besar gaya yang diperlukan.
diamati

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
mengkomunikasikan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda
pelajari penyelesaian soal tersebut.
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiringan bidang miring tidak
mempengaruhi besar usaha yang diberikan, namun mempengaruhi besar gaya yang
diperlukan.
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Contoh 2. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
: I Gede Dana Santika
KOMPETENSI Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber:
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Perhatikan grafik berikut!
Soal
LINGKUP
Sebuah balok dengan
2
MATERI
berat 400 N ditarik
Pesawat
dengan berbagai jenis
Sederhana
sistem katrol. Setiap
MATERI
sistem katrol terdiri dari
Katrol
katrol dengan jumlah
Kunci
INDIKATOR
yang berbeda. Gaya yang
Jawaban
SOAL
diperlukan untuk menarik beban dengan setiap jenis
C
Disajikan grafik
jumlah katrol
sistem katrol diukur dengan neraca pegas. Data hasil
terhadap gaya
pengukuran tersebut seperti yang terlihat pada grafik di
yang terukur,
atas. Berdasarkan grafik tersebut, dapat ditarik
Peserta didik
kesimpulan bahwa …
dapat
A. semakin banyak katrol, maka gaya yang diperlukan
mengkomunika
semakin besar
sikan
B. semakin sedikit katrol, maka gaya yang diperlukan
kesimpulan
mengenai
semakin kecil
hubungan
C. semakin banyak katrol, maka keuntungan mekanis
variabel
akan semakin besar
besaran fisis
D. semakin banyak katrol, maka keuntungan mekanis
yang diamati
semakin kecil
E. jumlah katrol tidak mempengaruhi keuntungan
mekanis

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
mengkomunikasikan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda
pelajari penyelesaian soal tersebut.
Grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah katrol yang digunakan,
maka gaya yang diperlukan semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak
jumlah katrol yang digunakan, maka keuntungan mekanis akan semakin besar. Hal ini
sesuai dengan persamaan keuntungan mekanis dari sistem katrol yaitu KM = W/F.
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Contoh 3. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
: I Gede Dana Santika
KOMPETENSI Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Seseorang ingin memindahkan sebuah balok dengan berat
Soal
LINGKUP
500 N dari tanah ke atap sebuah gedung. Gaya maksimum
3
MATERI
yang dapat diberikan oleh orang itu adalah 100 N. Agar
Pesawat
orang itu dapat memindahkan balok tersebut, maka cara
Sederhana
terbaik yang dapat dilakukan adalah …
MATERI
A. menggunakan pengungkit untuk memantulkan balok ke
Katrol
atap gedung.
Kunci
INDIKATOR
Jawaban
B.
menggunakan 1 buah katrol yang dipasang di atap
SOAL
E
gedung untuk menarik balok tersebut.
Disajikan
permasalahan
C. menggunakan bidang miring yang disenderkan dari
memindahkan
tanah ke atap gedung.
balok dari
D. menjinjing balok ke atap gedung.
suatu tempat,
E. menggunakan 5 katrol yang dipasang secara majemuk
Peserta didik
untuk menarik katrol kea tap gedung
dapat
memprediksi
cara terbaik
menurut
prinsip kerja
katrol

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
memprediksi pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda pelajari
penyelesaian soal tersebut.
Diperlukan pesawat sederhana yang memberikan keuntungan mekanis minimal
= 5. Keuntungan mekanis katrol majemuk adalah KM = n = banyaknya katrol
yang digabung. Berdasarkan hal itu, maka kita harus menggabung 5 katrol
untuk dapat nilai KM = 5 .
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Contoh 4. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.4

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.3
LINGKUP
MATERI
Pesawat
Sederhana
MATERI
Bidang miring
INDIKATOR
SOAL
Disajikan dua
gambar posisi
bidang miring,
Peserta didik
dapat
merumuskan
hipotesis
posisi bidang
miring agar
batu dapat
dipindahkan
secara mudah.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
: IPA
Nama Penyusun
: I Gede Dana Santika
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Perhatikan gambar berikut!
Soal
Proses pemindahan batu ke atas
4
truk yang paling mudah adalah
…
A. pada gambar 1, karena
panjang bidang miring lebih
pendek, sehingga gaya yang
Kunci
Jawaban
diberikan lebih kecil.
B. pada gambar 1, karena panjang bidang miring lebih
D
pendek, sehingga batu lebih cepat sampai ke atas truk.
C. pada gambar 2, karena bidang miring lebih panjang,
sehingga usaha yang diperlukan lebih kecil.
D. pada gambar 2, karena bidang miring lebih panjang,
sehingga gaya yang diperlukan semakin kecil.
E. cara memindahkan batu pada kedua gambar itu tidak
efesien, lebih baik langsung saja angkat batunya ke
atas truk.

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
merumuskan hipotesis pada ranah kognitif mencipta/membuat (C6). Silahkan
Anda pelajari penyelesaian soal tersebut.
Pada bidang miring berlaku persamaan:
F.s=W.h
Untuk mempermudah mengangkat barang dengan bidang miring (memperkecil nilai
F), maka panjang bidang miring harus diperbesar.
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Contoh 5. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun
: I Gede Dana Santika
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Perhatikan
gambar
berikut!
Soal
LINGKUP
Pemasangan gagang pintu yang paling
5
MATERI
baik adalah pada …
Pesawat
A. titik A karena lengan kuasa paling
Sederhana
panjang, sehingga pada titik ini,
MATERI
gaya yang diperlukan paling kecil.
Tuas/ Pengungkit
B. titik A karena lengan beban paling
Kunci
INDIKATOR
panjang, sehingga pada titik ini,
Jawaban
SOAL
gaya yang diperlukan paling besar.
C
Disajikan pintu
C. titik B karena lengan kuasa paling
lengkap dengan
panjang, sehingga pada titik ini, gaya yang diperlukan
engselnya,
paling kecil.
Peserta didik
D.
titik B karena lengan beban paling panjang, sehingga
dapat melakukan
penyelidikan
pada titik ini, gaya yang diperlukan paling kecil.
ilmiah untuk
E. tengah-tengah pintu agar seimbang.
menguji cara
terbaik
pemasangan
gagang pintu
menurut prinsip
pesawat
sederhana

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
penyelidikan pada ranah kognitif meganalisis (C4). Silahkan Anda pelajari
penyelesaian soal tersebut.
Proses pemasangan pintu menerapkan prinsip tuas jenis kedua, dimana beban terletak
di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pemasangan gagang pintu yang baik terletak
pada titik dengan lengan kuasa terbesar, sehingga diperoleh keuntungan mekanis
terbesar KM = IF / IW . Pada soal, titik dengan lengan kuasa terbesar adalah titik B.
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Contoh 6. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: IPA
Nama Penyusun : I Gede Dana Santika
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
√ Penalaran
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
3.3
Seorang
pegawai
ingin memindahkan kotak yang
Soal
LINGKUP
beratnya 500 N ke atas truk dengan menggunakan
6
MATERI
bidang miring seperti gambar di bawah.
Pesawat
Sederhana
MATERI
Bidang Miring
Kunci
INDIKATOR
Jawaban
SOAL
C
Disajikan pintu
Jika pegawai tersebut mendorong balok dengan gaya
lengkap dengan
300 N, maka …
engselnya,
A. balok tidak sampai di atas truk
Peserta didik
B. balok tidak bergerak
dapat
C. balok berhasil sampai di atas truk
memprediksi
D. perlu satu orang lagi agar balok sampai di atas truk
balok yang
E. perlu dua orang lagi agar balok sampai di atas truk
dipindahkan
dengan bidang
miring

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
memprediksi pada ranah kognitif mengevaluasi (C5). Silahkan Anda pelajari
penyelesaian soal tersebut.
Pada bidang miring

Jadi, gaya minimal yang diperlukan adalah 250 N. Sehingga, jika balok diberikan gaya
300 N, maka balok sudah berhasil sampai di atas truk.
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Contoh 7. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.3
LINGKUP
MATERI
Pesawat
Sederhana
MATERI
Bidang miring
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar kerja
otot pada
manusia,
Peserta didik
dapat
membandingkan
cara kerja jenis
tuas yang
menyerupai
kerja otot
manusia.

Nomor
Soal
7

Kunci
Jawaban
E

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

√ Penalaran

Sistem otot dan tulang dari tubuh manusia bekerja
sebagai tuas. Gambar di atas yang secara berturut-turut
yang merupakan cara kerja dari tuas jenis pertama,
kedua dan ketiga, adalah....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (2)
C. (2), (1), dan (3)
D. (2), (3), dan (1)
E. (3), (2), dan (1)

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
penyelidikan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda pelajari
penyelesaian soal tersebut.
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Contoh 8. Pengembangan soal HOTS untuk mencapai IPK 3.3.9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2019/2020
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.3
LINGKUP
MATERI
Pesawat
Sederhana
MATERI
Bidang miring
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar kerja
otot pada
manusia,
Peserta didik
dapat
membandingkan
cara kerja jenis
tuas yang
menyerupai
kerja otot
manusia.

Nomor
Soal
8

Kunci
Jawaban

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

√ Penalaran

Berdasarkan letak titik kuasa, titik tumpu dan titik
bebannya, pengungkit dibedakan menjadi pengungkit
jenis I dan II.

D

Pasangan otot yang bekerja berdasarkan prinsip kerja
pengungkit jenis I dan II secara berurutan, adalah ....
A. otot bisep menarik ulna untuk mengangkat siku dan
otot triceps menarik otot deltoid untuk
menurunkankan siku
B. otot quadricep menarik ulna untuk menggerakkan
siku dan otot deltoid menarik radius untuk
mengangkat siku.
C. otot brachialis menarik ulna untuk mengangkat siku
dan otot triceps menarik ulna untuk menggerakkan
siku
D. otot triceps menarik ulna untuk menggerakkan siku
dan otot biceps menarik radius untuk mengangkat
siku.
E. otot deltoid menarik humerus untuk mengangkat
bahu dan otot brachialis menarik ulna untuk
mengangkat siku

Soal tersebut dapat mengukur keterampilan proses sain peserta didik dalam
penyelidikan pada ranah kognitif menganalisis (C4). Silahkan Anda pelajari
penyelesaian soal tersebut.
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.3. Menjelaskan konsep
usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia dan 4.3 Menyajikan hasil
penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat
sederhana dalam kehidupan sehari-hari, pada kelas VIII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan tidak perlu
mencapai level analisis (C4), namun KD dapat diperkaya agar Anda melatihkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD
keterampilan menuntut Anda memfasilitasi peserta didik agar dapat
memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Anda perlu memberikan
ruang dan waktu kepada untuk mengembangkan kreativitasnya untuk
menghasilkan produk tentang penerapan pesawat sederhana dalam
purwarupa peralatan kehidupan .
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di topik sistem pernapasan pada manusia menggunakan model
Project base Learning dan pendekatan saintifik, dengan metode praktik dan
diskusi minimal tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui, model
pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi,
pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk
memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan
keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik
memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada topik pesawat sederhana terdiri
atas: 1) Jenis pesawat sederhana; 2) Mekanisme kerja pesawat sederhana; 3)
keuntungan mekanik; 4) Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan
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rangka manusia. Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan
kontekstual bagi peserta didik. Artinya, Anda dapat mendorong serta
memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan seharihari yang berkaitan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini
menyajikan penggunaan jenis-jenis pesawat sederhana dalam alat-alat angkat
benda berat seperti Crane. Fenomena kontektual lainnya yang dapat disajikan
oleh Anda, di antaranya berbagai penggunaan pesawat sederhana untuk
mendapatkan keuntungan mekanis yang sebesar-besarnya pada peralatan
dalam penggunaan aktivitas manusia sehari-hari berdasarkan jenis-jenis
pesawat sederhana seperti linggis, jalan miring yang berkelok-kelok dan alatalat fitnes untuk katrol majemuk. Anda dapat menyajikan fenomena
kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di media elektronik atau
menugaskan peserta didik menggali langsung informasi kepada narasumber
yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam taraf level kogintif
L3 dengan ranah kognitif C4. Oleh karena itu, Anda perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memahami Topik ini dengan baik agar siap mengahadapi UN.
Lebih dari itu, Anda perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan pada
tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi untuk Topik pesawat sederhana.
Artinya, Anda dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi. Oleh karena itu, Anda perlu terus mengembangkan soal-soal yang
relevan dengan indikator yang telah dikembangkan.
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Dalam upaya mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Anda perlu mengisi
lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini,
Anda dapat mengetahui tingkat pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh
karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur dengan
memberikan tanda silang (√) pada kriteria yang menurut Anda tepat.
Tabel 7. Format Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS
peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar
kerja peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan
baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah
Jumlah Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

1

Kriteria
2
3

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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4

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Anda perlu membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Anda
memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian
berorientasi HOTS. Anda perlu mendiskusikan bagian yang belum
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Anda dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk
membelajarkan unit ini.

Selamat, Anda telah selesai mempelajari Unit Pesawat Sederhana, menarik,
bukan? Dari mempelajari unit ini, Anda dapat mengenal kategorisasi pesawat
sederhana pada peralatan yang sering kita gunakan dalam kehidupan seharihari. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Misalnya,
Anda dapat mengetahui peralatan yang menggunakan prinsip pesawat
sederhana yang keuntungan mekaniknya dapat kita hitung serta cara
membelajarkan di kelas. Dapatkah Anda menyebutkan manfaat lainnya?
Setelah mempelajari unit ini, bagian manakah yang paling Anda sukai? Bagian
mana pula yang belum Anda pahami? Diskusikanlah dengan tim sejawat atau
narasumber, agar Anda lebih menguasai materi dalam unit ini.
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Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan diharapakan dapat menjadi
referensi Saudara dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang
berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang terintegrasi dengan 5
(lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan literasi dalam
rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya, saudara dapat
menerapkan desain pembelajaran yang telah disusun kepada peserta didik di
kelas masing-masing.
Saudara perlu memahami unit-unit dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit
perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara bersama rekan sejawat
guru IPA lainnya dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
(PKP) di MGMP masing-masing. Kajian semua komponen unit pembelajaran
yang disajikan perlu dilakukan, sehingga dapat Saudara mendapatkan
gambaran teknis mengenai cara mengimplementasikan di kelas. Selain itu,
diharapkan dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan
dihadapi.
Aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam setiap unit merupakan gambaran
umum skenario pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD sesuai
dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis. Selanjutnya Saudara
perlu menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing
berdasarkan skenario

dalam

aktivitas

pembelajaran

unit,

sehingga

memudahkan mengimplementasikan secara teknis. Selain itu, Saudara masih
perlu mengembangkan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS
dengan mengacu pada contoh soal-soal tes yang disajikan dalam setiap unit
pembelajaran.
Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat
menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan dengan alat dan bahan yang
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terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam
mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikan dengan
kalender akademik di sekolah masing-masing. Harapan penulis, Saudara
dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan dalam unit
pembelajaran untuk mengembangkan RPP pada topik IPA lainnya.
Refleksi dan evaluasi keefektifan, keberhasilan serta permasalahan selama
mengimplementasikan unit-unit ini perlu terus dilakukan. Permasalahanpermasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan dengan rekan
sejawat, instruktur, kepala sekolah, serta pengawas agar segera menemukan
solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan
selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best
practice atau karya tulis lainnya.
Capaian

yang

diharapkan

dari

penggunaan

unit-unit

ini

adalah

terselenggaranya pembelajaran IPA yang optimal sehingga berdampak
langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik yang melingkupi
ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada dimensi pengetahuan konsep,
prosedural, prinsip dan metakognitif sesuai kebutuhan abad 21. Selain itu
dapat memfasilitasi Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi
pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Kami menyadari bahwa unit-unit yang dikembangkan masih jauh dari
kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail) sangat kami
harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya
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Artikel LKPD 4, Unit 3 (Usaha)
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Demi Membahagiakan Cucunya, Ia Membangun "Roller
coaster Mini" Sendiri! Siapa Sangka, "Hasilnya" Bikin
Jutaan Netizen Takjub!
Pernahkah kalian bermimpi memiliki sebuah roller
coaster di rumah sendiri? Kamu tidak perlu mengantri,
kamu bisa langsung memainkannya sepuasmu. Tanpa
diduga, Paul, Gregg, seorang kakek asal Amerika Serikat
ini menciptakan roller coaster mini untuk cucu-cucunya.
Gregg adalah seorang pensiunan insinyur pesawat yang
telah bekerja di maskapai selama 34 tahun. Untuk memenuhi keinginan cucucucunya, ia memutuskan untuk menggunakan ketrampilan profesionalnya
untuk membuat roller coaster mini di halaman belakang rumahnya.

Gregg membuat 3 mobil kecil. Selama mobil itu didorong oleh manusia, maka
mobil itu akan berjalan sesuai tenaga yang dikeluarkan. Tidak diperlukan
listrik atau bahan bakar khusus. Bisa dibilang roller coaster ini sangat ramah
lingkungan.

Dari gambar di bawah berikut, bisa dilihat betapa bahagianya mereka saat
menaiki roller coaster mini.

305

Gregg bahkan membuat proses pembuatan roller coaster mini ini ke dalam ebook. Jadi, orang lain yang ingin mempunyai roller coaster mini bisa mencoba
membuatnya sendiri.
Tidak mudah untuk merancang ini sampai sukses. Kalau tidak ada keahlian
dari Gregg, mungkin tidak akan ada roller coaster mini ini. Dan Gregg
mengatakan kesulitan terbesar adalah ketika membuat desain bodi mobil
kecilnya. Tidak hanya menghabiskan banyak biaya, tapi juga waktu serta
tenaga.

Walaupun prosesnya sangat sulit, selama bisa melihat senyum cucunya, Gregg
pasti merasa ini semua terbayarkan!
Sumber: https://image.cerpen.cc/detail/p8g9raM18x
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