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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : SMPN 13 Solok Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VIII (Delapan) / 1 (Satu) 

Materi Pokok : USAHA 

Jumlah Pertemuan : 1 x Pertemuan 
 

 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

 

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

Menjelaskan konsep usaha, pesawat 

sederhana, dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot 

pada struktur rangka manusia 

Menjelaskan pengertian Usaha dan contoh kegiatan 

yang menggunakan Usaha  dalam kehidupan sehari 

hari 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1  

Setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan model Discovery Learning, peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan Pengertian Usaha 
2. Memberi contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari 
 

 
 

D. Materi Pembelajaran   

Usaha 
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E. Metode Pembelajaran 

        Metode Discovery Learning 

 
 
A. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pendahuluan (2 Menit) 

a. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap untuk belajar 
b. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran 
c. Guru menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari Contoh : Agar 

Gerobak Bakso bisa bergerak apa yang harus kita lakukan oleh pemiliknya ? 
d. Guru menyampaikan materi pembelajaran hari ini adalah mengenai Usaha 
e. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran tentang usaha dan contoh dalam kehidupan 

sehari hari 
f. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Kegiatan Inti (6 Menit) 

a. Peserta didik mengamati Video yang ditayangkan guru tentang contoh usaha dan bukan usaha 
Video melakukan usaha 
https://www.ruangguru.com/hs- 
fs/hubfs/push%20a%20car.gif?width=600&name=push%20a%20car.gif 
Video tidak dikatakan melakukan usaha 
https://sainsmania.com/wp-content/uploads/2021/01/gaya-aksi.gif 

b. Peserta didik di bawah bimbingan guru mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan 
materi pelajaran dan membuatnya dalam bentuk pertanyaan seperti : 
- Apa yang dimaksud dengan Usaha 
- Apa contoh Usaha dalam kehidupan sehari hari 

c. Guru membagi Peserta didik menjadi beberapa kelompok dan membagikan LKPD kepada 
masing masing kelompok 

d. Guru meminta peserta didik membaca materi tentang Usaha dibuku IPA Siswa kelas 8 halaman 
76-79 

e. Peserta didik pada masing- masing kelompok mengerjakan LKPD dan menjawab pertanyaan 
yang telah dibuat berdasarkan informasi yang didapatkan 

f. Peserta didik pada masing- masing kelompok secara bergantian dibawah panduan guru 
menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat. 
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g. Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk ikut memberikan tanggapan atas jawaban 
pertanyaan yang telah disampaikan 

h. Guru memberikan masukan dan penguatan terhadap diskusi yang telah dilaksanakan 
i. Guru membimbing peserta didik menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 
Kegiatan Penutup (2 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan 
b. Guru memberikan penghargaan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan 
c. Guru meminta peserta didik mengerjakan tugas tentang Usaha 
d. Guru menyampaikan pada peserta didik bahwa materi pembelajaran berikutnya adalah tentang 

menghitung usaha 
e. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

 
 

 
F. Penilaian Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan Penilaian Keterampilan Penilaian Sikap 

Tes Soal Menjodohkan 
 

Lembar Penilaian Kinerja 
 

Jurnal Penilaian 
Sikap 

 
 

 
 

 
 Mengetahui  Liki, 28 Januari 2023       
 Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
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