
RENCANA PERSIAPAN PEMBELAJARAN
A. Identitas

1. Sekolah : SMAN INDONESIA JAYA
2. Mata Pelajaran : FISIKA
3. Kelas/Semester : XI IPA / 3
4. Materi Pokok : KESEIMBANGAN BENDA TEGAR
5. Alokasi Waktu : 6 JP

B. Kompetensi Inti (KI)
KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang

dianutnya.
KI-2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasar-kan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerap-kan pengetahuan prose-dural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat-nya
untuk memecahkan masalah.

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.
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C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
Kompetensi

KD 3 KD 4
3.1 Menerapkan konsep torsi,

momen inersia, titik berat,
dan momentum sudut pada
benda tegar (statis dan
dinamis) dalam kehidupan
sehari-hari

4.1 Membuat karya yang
menerapkan konsep titik
berat dan kesetimbangan
benda tegar

IPK-KD 3 IPK-KD 4
Pertemuan ke 1:
3.1.1. Mengidentifikasi masalah tentang

konsep kesetimbangan benda tegar
dalam kehidupan sehari-hari

3.1.2 Menerapkan konsep kesetimbangan
benda tegar dalam kehidupan sehari-
hari

Pertemuan 2 :

4.1.1 Menerapkan konsep kesetimbangan benda
tegar pada rancangan mainan
kesetimbangan sederhana.

4.1.2 Merancang mainan yang berhubungan
dengan konsep kesetimbangan

4.1.3 Merangkai mainan kesetimbangan sesuai
dengan rancangan.

4.1.4 Menguji coba hasil rancangan

4.1.5 Mengevaluasi data hasil uji coba mainan
kesetimbangan

4.1.6 Merancang ulang mainan kesetimbangan

4.1.7 Mengkomunikasikan teknologi hasil
rancangannya secara berkelompok

4.1.8 Melaporkan hasil karyanya

D. Tujuan Pembelajaran



Melalui model pembelajaran Project Based Learning STEM, dan
literasi teknologi, peserta didik mampu menerapkan konsep torsi,
momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar
(statis dan dinamis) dalam kehidupan sehari-hari, mampu membuat
karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda
tegar, serta makna fisisnya yang berkaitan dalam aktivitas sehari-hari
dalam membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan YME, memiliki
perilaku ilmiah yang inovatif, dan mampu menunjukan kompetensi
4 K (kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif).

E. Materi Pembelajaran:

Materi Dimensi Pengetahuan
Faktual Konseptual Prosedural Metakognitif

1.Fakta:
……….
……….

2. Konsep:
…………
…………..

3.Prosedur
:
…………
…...............
.....

Jembatan runtuh

Bangunan runtuh

Jembatan/Bangun

an/benda lain

(botol minuman)

yang setimbang

statis.

Kontruksi bangun

dari mainan bisa

setimbang

Boneka mainan

yang disimpan di

ujung jari tangan

bisa setimbang

Torsi/Mome
n gaya
Gerak rotasi
Momen
Inersia
Momentum
Sudut
Energi
Kinetik
Translasi
dan Rotasi
Kesetimbang
an benda
tegar
Titik berat
benda.

Menentuka
n titik berat
benda
homogen
yang
bentuknya
tidak teratur
dan teratur
Membuat
rancangan
mainan
keseimbang
an

Menyelidiki
masalah
pada
kesetimbang
an benda
dalam
pembuatan
mainan
kesetimbang
an

F. Pendekatan/ Model/Metode Pembelajaran
Pendekatan : Pendekatan STEM



Model : PJBL STEM
Metode Pembelajaran : Diskusi-Informasi, Eksperimen, Penugasan

G. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran
Media Pembelajaran : Cetak dan Elektronik (Laptop, LCD) Vidio,
Alat/Bahan Pembelajaran :

1. Sumpit kayu: 4 buah 9. Tusuk sate : 4 buah
2. Karet gelang : 4 buah 10. Kertas lem: secukupnya
3. Plastisin: secukupnya 11. Mistar : 1 buah
4. Kertas warna: secukupnya 12. Neraca timbangan: 1 set
5. Lem: secukupnya
6. Gunting : 1 buah
7. Cutter : 1 buah
8. Sendok es krim: secukupnya

H. Sumber Belajar
1. Internet
2. Buku Paket Fisika Kelas XI
3. Tipler. Fisika untuk Sains dan Teknik.Jakarta: Erlangga
4. Pujianto, dkk. 2013. FISIKA untuk SMA/ MA kelas X. Klaten: Intan

Pariwara
5. PHYSICS: Principles with Aplication/Douglas C. Giancoli-6th ed.

Pearson Prentice Hall.
6. Fisika untuk Sains Jakarta: Erlangga
7. Lembar Kerja Peserta didik ( LKPD )

I. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Kesatu (4JP)

Taha
p

Kegiatan Karakte
r

Estimasi
Waktu

Pend
ahulu
an

1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan
mengabsen peserta didik

2. Menyampaikan KD, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan
Tujuan Pembelajaran

3. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang
akan dilakukan.

4. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan
digunakan.

5. Pemberian Apersepsi dan motivasi : (dapat dilakukan
penilaian proses awal )

- Tanya jawab tentang konsep kesetimbangan benda tegar dan



Taha
p

Kegiatan Karakte
r

Estimasi
Waktu

titik berat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
➢ Apakah konsep tersebut dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari ?. Coba sebutkan contoh-
contohnya ?.

- Peserta didik menyimak vidio kesetimbangan benda tegar
(https://yuitu.be/OjAVImdk)
http://youtu.be/Pt1aVgzAwjl

6.

Kritis,
literasi

Inti Fase 1 :
Refleksi

Guru membentuk kelompok
Guru memberikan pertanyaan:
Apa yang kalian amati dari tanyangan
video tersebut?
Guru menyampaikan masalah terkait
proyek pembuatan mainan
keseimbangan.
Guru membagikan LKPD

Fase 2 :
Research

Peserta didik mengumpulkan informasi
mengenai pembuatan mainan
kesetimbangan
Guru membimbing peserta didik untuk
dapat menerapkan konsep
kesetimbangan benda dalam
penyelesaian proyek dengan bantuan
LKPD yang dirancang oleh peserta
didik
Peserta didik berdiskusi untuk
menemukan pemecahan masalah
tentang pembuatan mainan
kesetimbangan benda

Peserta didik melakukan peer
assesment (penilaian antar teman)
untuk melihat keaktifan masing-masing

Kritis
dan
kreatif

Kritis
dan
kreatif

Literasi,
Kritis,
kreatif
dan
Kolabora
tif



Taha
p

Kegiatan Karakte
r

Estimasi
Waktu

temannya dalam kelompok.
Fase 3:
Discovery

Peserta didik berdiskusi untuk membuat
rancangan mainan kesetimbangan.
Peserta didik menentukan pilihan
pilihan alat dan bahan yang akan
digunakan dalam pembuatan proyek
Guru menekankan kembali proses
desain rekayasa (Enginering Design
Process ) dalam proyek yang akan
dibuat peserta didik.
Guru meminta peserta didik menuliskan
semua rencana atau ide dari setiap
anggota yang muncul pada setiap
kelompok.
Peserta didik menentukan rancangan
yang terbaik hasil diskusi kelompok
dan menggambarkan rancangannya
sesuai dengan panduan yang terdapat
dalam LKPD yang telah dibuat peserta
didik.
Peserta didik secara berkelompok
mempresentasikan hasil rancangan
mainan kesetimbangan

Fase 4 :
Application

Peserta didik membuat dan menguji
coba rancangan mainan kesetimbangan
Guru menginformasikan kepada peserta
didik untuk mendokumentasikan
seluruh proses pembuatan dan uji coba
mainan kesetimbangan.
Peserta didik mengisi lembar penilaian
diri dan antar teman saat melaksanakan
kerja kelompok pembuatan mainan
kesetimbangan
Guru memberikan peer assesment
(penilaian antar teman) untuk melihat
keaktifan masing-masing peserta didik
Guru meminta peserta didik

Literasi
teknologi
Kritis,
kreatif,
kolaborat
if dan
komunik
asi

Kritis,
kreatif,
kolaborat
if dan
komunik
asi



Taha
p

Kegiatan Karakte
r

Estimasi
Waktu

melanjutkan tugas proyek bersama
teman sekelompoknya dengan
melakukan perbaikan pada mainan
kesetimbangan.
Guru membimbing dan memberikan
bantuan kepada kelompok yang
membutuhkan bantuan.

Penut
up

Guru dan peserta didik merefleksikan hasil kegiatan
pembelajaran
Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya
Tugas proyek dibuat di luar KBM selama satu minggu.

Pertemuan kedua ( 2 JP)

Tahap Kegiatan Karakter
Estim
asi

Waktu
Kegiatan
Pendahul
uan

Guru membuka pembelajaran dengan
mengucapkan salam, berdoa, mengecek
kesiapan siswa untuk melakukan
pembelajaran
Guru memberikan apersepsi dan motivasi

Kritis



Tahap Kegiatan Karakter
Estim
asi

Waktu
Guru mereviu materi sebelumnya
- Konsep apa yang mendasari

pembuatan mainan kesetimbangan ?
- Bagaimanakah hasil pembuatan dan

uji coba mainan kesetimbangan yang
kalian lakukan?

Kegiatan
Inti
4.
Applicati
on

5.Commu
nication

Guru menginformasikan kepada setiap
kelompok untuk menyiapkan alat
(mainan kesitimbangan) hasil rekayasa
teknologi yang sudah dibuat pada
pertemuan sebelumnya.
Guru memberikan peer assessment
untuk melihat keaktifan masing-
masing peserta didik.
Guru meminta peserta didik
melanjutkan tugas proyek dengan
melakukan perbaikan-perbaikan pada
model mainan kesetimbangan yang
sudah dibuat,
Guru membimbing dan memberikan
bantuan kepada kelompok yang
membutuhkan bantuan.
Peserta didik dalam kelompok
melakukan uji coba akhir pada produk
yang telah dibuat dan diperbaiki.
Guru melakukan penilaian produk ahir.

Guru menyampaikan aturan teknis
presentasi
Guru memonitor jalannya presentasi
kelompok.
Peserta didik mempresentasikan hasil
proyek pembuatan mainan



Tahap Kegiatan Karakter
Estim
asi

Waktu
kesetimbangan yang telah diuji coba
dari masing-masing kelompoknya.
Peserta didik dibimbing guru
menyimak untuk memberikan
pertanyaan, apresiasi terhadap
presentasi dari masing-masing
kelompok.
Guru meminta setiap peserta didik
memilih proyek mainan kesetimbangan
terbaik dari semua yang dibuat oleh
masing-masing kelompok.

Penutup Guru merefleksi hasil kegiatan
pembelajaran.
Peserta didik bersama guru
menyimpulkan ill-define problem
menjadi well-define outcome dari hasil
pembelajaran.
Guru memberikan menguatan terkait
penerapan konsep kesetimbangan
benda tegar pada mainan
kesetimbangan sesuai masalah yang
diajukan dalam proyek.
Guru memningatkan peserta didik
untuk mengisi laporan hasil pembuatan
proyek dilengkapi dengan hasil Tanya
jawab pada setiap saat presentasi.
Guru memberikan self assessment
untuk melihat pemahaman diri peserta



Tahap Kegiatan Karakter
Estim
asi

Waktu
didik terkait penerapan konsep pada
pembuatan model maianan
kesetimbangan sederhana.
Peserta didik melapokan hasil
karyanya berikut langkah kerja yang
tertuang dalam LKPD yang dirancang
oleh masing-masing kelompok.

J. Penilaian
1. Teknik Penilaian:
a. Penilaian Sikap : Observasi/pengamatan/Jurnal
b. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis/Lisan/Penugasan*)
c. Penilaian Keterampilan : Praktik/Produk/Portofolio/Projek*)
*) coret yang tidak perlu

2. Bentuk Penilaian:
a. Observasi (Jurnal): lembar pengamatan aktivitas peserta didik
b. Tes tertulis : uraian dan lembar kerja
c. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi
d. Portofolio : penilaian laporan

3. Instrumen Penilaian (terlampir)

3 Penutup a. …………………………………………………………………
…
b. …………………………………………………………………
…
c. …………………………………………………………………
…
d. …………………………………………………………………
…


