
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Oleh: Gusti Aisyah Ritonga,S.Pd 

 

Nama Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Materi Pembelajaran  : Tekanan Zat Padat 

Tujuan Materi Pembelajaran : Peserta didik dapat menganalisis hubungan  

  antara gaya dan luas permukaan terhadap  

  besarnya tekanan 

Indikator Pembelajaran  : menganalisis hubungan antara gaya dan luas  

  permukaan terhadap besarnya tekanan  

Alokasi Waktu   : 1 x 10 Menit 

 

A. PENDAHULUAN (2 menit) 

Guru memberikan salam, menanyakan kabar peserta didik, melakukan presensi, dan doa 

untuk memulai pembelajaran. 

 

B. KEGIATAN INTI (6 menit) 

1. Guru menyampaikan garis besar tujuan pembelajaran. 

2. Aktivitas: Perwakilan siswa mendemonstrasikan kegiatan berikut ini dengan alat 

dan bahan yang telah disediakan: 

a. Siswa metakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal dan 

uang logam kedua dengan posisi vertical seperti gambar berikut!  

b. Siswa memberikan dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar 

dorongan atau kekuatan yang sama. Siswa dapat membuat menggunakan suatu 

benda sebagai beban, sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. 

c. Siswa mengambil kedua logam tersebut dari plastisin, kemudian mengamati 

kedalaman bekas uang logam itu. 

d. Siswa menyiapkan kembali uang logam dan dan plastisin dan meletakkan logam 

pada masing-masing plastsin secara vertikal. 

e. Siswa memberikan dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang 

kuat (gaya besar) dan pada uang logam keddua dengan dorongan lemah (gaya 

kecil). 

f. Siswa mengambil kedua logam tersebut dari plastisin, kemudian mengamati 

kedalaman bekas uang tersebut. 

3. Evaluasi: Siswa menjawab pertanyaan: 

a. Posisi uang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan (tempat gaya 

bekerja) yang lebih kecil? 



b. Ketika kedua logam didorong dengan posisi horizontal dan posisi vertikal 

dengan benar besar dorongan (gaya) yang sama, uang logam dengan posisi 

manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? 

c. Ketika uang logam didorong dengan dengan posisinya vertical tetapi dengan 

besar dorogan (gaya) gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang 

memiliki bekas lebih dalam? Mengapa?  

d. Bekas plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang 

lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan 

tekanan yang lebih besar?  

C. PENUTUP (2 menit) 

Peserta didik dengan guru bersama-sama membuat kesimpulan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tekanan dan bagaimana hubungan antara tekanan dan luas 

permukaan. Dilanjutkan dengan doa dan salam. 

Media Pembelajaran.  

Alat dan Bahan: 

1. 2 buah plastisin ukuran besar/tanah liat 

2. 2 keping uang logam (Rp.500) 

 

Sumber Pembelajaran 
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