
RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN/PELATIHAN 

Oleh: Fauziah, S.Pd,Gr 

 

 

Nama Pelatihan  : CGP/ Calon Guru Penggerak  

Nama Mata Pelajaran  : IPA  

Materi : Pengukuran Panjang 

Kelas/Semester 1 : 7  Fase D 

Tujuan : 1. Melalui tayangan video, demonstrasi dan praktikum estafet,  

  Peserta didik mampu menggunakan berbagai macam alat ukur 

  panjang dengan mandiri dan saling bergotong royong 
Alokasi waktu  : 10 menit 

A. PENDAHULUAN 

▪ Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucap salam dan doa  

▪ Guru menanyakan keaadaan siswa hari ini  

▪ Guru melakukan apersepsi dan motivasi serta menyampaikan manfaat dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

▪ Pertanyaan pemantik 
 Pernahkah kalian membeli mur, apa yang digunakan penjual agar mur yang kita beli 

sesuai dengan yang kita inginkan? 

B. KEGIATAN INTI 

Orientasi Peserta didik pada Masalah 

▪ Guru menunjukkan kepada peserta didik berbagai macam benda seperti, 

mur, kertas dan buku.  

▪ Peserta didik diperkenankan untuk memberikan pertanyaan berkenaan 

dengan pengukuran benda tersebut. 

Contoh alternatif pertanyaan . 

1) Alat ukur apakah yang sesuai untuk mengukur benda-benda tersebut?  

2) Bagaimana cara mengukur benda-benda yang cukup kecil seperti diatas?  

3) Manakah alat ukur yang mempunyai ketelitian paling akurat?  

Mengorganisasikan Peserta didik untuk Belajar 

▪ Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok (tiap kelompok beranggotakan 5-6 orang 

yang terdiri siswa dengan gaya belajar auditory yang ditandai dengan tanda putih, 

visual ditandai dengan warna hijau dan kinestetik ditandai dengan warna merah)  

1) Siswa dengan minat belajar auditory akan difasilitasi dengan persentasi 

hasil yang mereka simak dan diskusi kelompok.  

2) Siswa dengan minat belajar visual akan difasilitasi dengan tayangan video 

dan bantuan warna pada skala pengukuran.  

3) Siswa dengan kinestetik akan difasilitasi dengan melakukan praktikum 

estafet.  

▪ Peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi/literasi dari buku IPA kelas VII 

tentang pengukuran yang relevan untuk mengukur benda-benda di sajikan.  

▪ Guru membagikan link LKPD interaktif Live Worksheet :  

https://bit.ly/Pengukuranpanjangactivity yang dilengkapi dengan video 

Membimbing Penyelidikan 

▪ Peserta didik secara mandiri melakukan percobaan mengukur panjang benda        

https://bit.ly/Pengukuranpanjangactivity


dengan menggunakan lab virtual dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

pada LKPD interaktif Live Worsheet.  

(siswa dengan gaya belajar auditory bertugas untuk menyampaikan kembali apa 

yang telah mereka simak pada tayangan video, sedangkan siswa dengan gaya 

belajar visual dapat menambahkan atau mengoreksi penyampaian tersebut dan 

menggambarkan contoh hasil pengukuran, sedangkan siswa dengan gaya 

belajar kinestetik dapat mencoba pengukuran di lab virtual ) 

▪ Guru menunjukkan jangka sorong dan mikrometer skrup dan meminta siswa 

mengukur benda-benda yang telah disiapkan dimeja lalu meminta siswa dengan 

gaya belajar kinestetik secara bergantian mengukur benda tersebut sesuai 

dengan waktu yang ditandai suara ketukan.  

▪ Guru membimbing penyelidikan yang dilakukan peserta didik  

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

▪ Peserta didik secara kreatif menuliskan hasil pengukuran panjang benda  

yang disajikan berupa tulisan dan gambar.  

▪ Peserta didik menjawab pertanyaan yang disjikan Pada LKPD interaktif 

Live Worksheet 

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

▪ Peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. 

▪ Peserta didik mendapatkan feedback dari guru saat guru mengoreksi hasil pekerjaan 

peserta didik 

 
C. PENUTUP 

▪ Peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini 

▪ Peserta didik menerima feedback atas hasil belajarnya. 

REFLEKSI SISWA 

1. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? 

2. Apakah ada kesulitan saat pembelajaran dengan metode ini? 

3. Apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? 

4. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? 

 

D. SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Mur, buku, tabung reaksi, dll 

2. Jangka sorong dan mikrometer skrup 

3. Leptop dan Proyektor  

4. Kertas warna putih, merah dan hijau 
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Mengetahui, 
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