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Lampiran 2.RPP Pertemuan Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Sekolah                             : SMA Negeri 09 Bombana 

Mata Pelajaran                : Fisika 

Kelas / Semester            : X MIPA / Genap 

Materi Pokok                  : Usaha dan Energi 

Materi Pokok              : konsep dan hubungan usaha dan energi 

Alokasi Waktu                : 6  x 45 menit (2 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang  dianutnya”.   Adapun  rumusan  Kompetensi  Sikap  Sosial  yaitu  “Menunjukka n perilaku  

jujur,  disiplin,   tanggung  jawab,  peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran, damai), santun, 

responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam perga ulan dunia”. 

KI 3. Memahami,   menerapkan,  dan  menganalisis   pengetahuan  faktual,  konseptua l, prosedural, 

dan metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi,  

seni,  budaya,  dan humaniora  dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4. Mengolah,  menalar, dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya  di sekolah secara mandiri, bertinda k secara efektif  

dan  kreatif,  serta  mampu  menggunakan   metode  sesuai  kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian kompetensi 

3.9. Menganalisis  konsep energi, 3.9.1.  Menunjukkan   bentuk  energi  dan contohnya  
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usaha (kerja), hubungan  usaha (kerja) 

dan perubahan energi, hukum 

kekekalan energi,  serta penerapannya  

dalam peristiwa sehari-hari 

dalam kehidupan 

3.9.2.  Mengaplikasikan   konsep  energi dan  

perubahannya   dalam kehidupan  sehari-hari, 

3.9.3. Membedakan konsp energi kinetik dan  energi  

potensial   pada  suatu benda bergerak 

3.9.4.   Menganalisis        usaha        yang dikerjakan oleh 

suatu benda dengan   berbagai   variasi   sudut dan 

beberapa gaya. 

3.9.5.   Menganalisis        grafik        gaya terhadap 

perpindahan  

3.9.6.   Menghitung daya yang dikerjakan suatu 

benda. 

3.9.7.   Menerapkan konsep usaha dalam kegidupan 

sehari-hari 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran  berbasis kerjasama, peserta didik dapat mengha yat i 

dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  dalam mempelajari  materi usaha dan 

energi dalam kehidupan,  dapat menganalisis hubungan  antara usaha dan energi potensial  

maupun  energi  kinetik,terampil  membedakan  antara  usaha  dan energ i dengan penuh 

kejujuran,  teliti,  disiplin,  tanggung  jawab, kerja keras dan menerima pendapat orang lain 

D. Materi Pembelajaran  

1. Konseptual      : Energi, energi potensial, energi kinetic 

2. Prosedural      : Energi pada air terjun untuk menggerakkan 

turbin 

3. Metakognitif    : Memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan energi dalam kehidupan sehari-hari 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan          : Scientific 

Model                  : Cooperative Learning tipe Team Games Tournaments 

Teknik                  : Bermain 

 

F. Media Pembelajaran 

Me dia : 

a)  Power point 

b)  Papan tulis 
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c)  Kartu-kartu permainan  

d)  Amplop 

e)  Medali kertas  

G. Sumber Pembelajaran 
 

• Budi,Purwant o dan Muchamad Azam. 2013. Fisika 1 untuk Kelas X SMA dan MA. Solo 

: PT Wangsa 

Jatra Lestari 

• TIM PENYUSUN MIPA. 2016. FISIKA Kelas X Semester 1. Klaten: Viva Pakarindo 

• Buku yang relevan 

• Internet 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pe rte muan 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

1. Pendahuluan • Guru mengecek  kesiapan fisik  kelas sebelum 

belajar, 

• mengucapkan  salam dan meminta  ketua kelas 

untuk memimpin  do’a  sebelum kegiatan 

pembelajaran  dimulai. 

• Mengondisikan  suasana belajar yang 

menyenangkan (menanyakan  kabar, dll) 

• Guru mendata kehadiran peserta didik/ presensi 

• Membangun  apersepsi dengan menanyakan  

“bagaimana konsep energi?” 

• Menjelaskan tujuan pembelajaran  dan metode 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

15 Menit 

2. Inti Mengamati 

• Guru memberi motivasi peserta didik mengenai  

gambara energi 

Menanya (Saintifik) 

105 Menit 
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• Setelah mengamati, peserta didik di arahkan 

kepada materi yang akan dipelajari (bisa dengan 

pertanyaan),  agar muncul keinginantahuan  yang 

besar yang ditandai dengan antusiasme  peserta 

didik dalam bertanya. Pertanyaan yang diharapkan  

muncul dari peserta didik yaitu: 

1. Bagaimana  perubahan energi pada air terjun? 

2. Energi  apa sajakah yang terdapat pada air 

terjun? 

• Peserta didik duduk dikelompoknya  masing- masing 

(masing  masing  kelompok terdiri atas 4-5 orang 

yang telah ditentukan  sebelumnya) 

• Guru menyampaikan  poin poin yang harus 

dipelajari peserta didik 

a.   Energi kinetik 

b.   Energi potensial 

c.   Penerapan energi potensial  dan kinetik  dalam 

kehidupan 

Mengumpulkan informasi 

• Peserta didik berkelompok  mendiskusikan  materi 

• Guru berkeliling  untuk  mengecek  kekompakan 

peserta didik sambil memberikan  arahan 

• Selama kegiatan diskusi,  guru melakukan  penilaian  

minat belajar fisika  peserta didik menggunakan  

lembar observasi 

 

 

Menalar/mengasosiasi 

• Guru tetap berkeliling  dari satu kelompok ke 

kelompok yang lain untuk  membimbing  peserta 

didik dalam berdiskusi sambil mengarahkan. 

Mengkomunikasikan 

�  Peserta didik  mengenakan  ikat kepala sesuai 

warna yang diberikan oleh guru. warna disesuaikan 

dengan prestasi akademik mereka dari ujian 

sebelumnya. 

� Setelah berdiskusi dengan kelompoknya,  peserta 

didik menempati meja bersama 3 orang teman lain 
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yang memilik i warna ikat kepala sama 

�  Setiap meja berisikan 3-4 peserta didik berikat 

kepala sama 

�  Guru membagikan kartu kartu fisika kepada 

masing masing kelompok dan membacakan  

peraturan permainan. 

�  Cara permainan  kartu fisika: 

Dalam   1  kelompok,   peserta  didik   1  sebagai  

pemain. Bertugas  mengambil  amplop  soal dan 

membacanya sehingga   dalam   satu  kelompok   

mendengar   semuanya. Pemain menjawab  

terlebih  dahulu dan tidak boleh berubah jawaban. 

Peserta didik 2 sebagai penantang pertama, 

boleh memberikan  jawaban jika  memiliki  

jawaban berbeda dari jawaban pemain.  Peserta 

didik 3 sebagai penantang  kedua, juga boleh 

memberikan  jawaban apabila jawaban berbeda 

dari jawaban pemain maupun  penantang  1. 

Peserta didik 4 sebagai    moderator.    Moderator   

bertugas    mengawas i jalannya    permainan    dan   

membacakan    jawaban   pada amplop  dan tidak  

boleh  menjawab.  Jika  terdapat perwakilan  

kelompok  yang  berbuat  curang,  segera  lapor 

guru  dan timnya  akan di blacklist dari 

turnamen.   Posisi pemain,    penantang    1,   

penantang    2,   dan   moderator dilakukan  secara 

urut bergantian. 

� Guru mengumumkan kelompok yang mendapatkan 

poin terbanyak  sebagai pemenang  dalam 

turnamen  hari ini dan memberikan  penghargaan  

berupa pujian dan tepuk tangan 

3. Penutup • Guru bersama peserta didik Menyimpulkan  

kembali poin penting  materi hari ini 

• Melakukan refleksi sekaligus  evaluasi terhadap 

pembelajaran 

• Menyampaikan  rencana pembelajaran  pada 

pertemuan berikutnya  yakni tentang hubungan 

energi potensia dengan grafitasi dan elastis 

• Guru mengakhiri  kegiatan pembelajaran  dengan 

5 Menit 
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berdoa dan salam 

Pertemuan kedua 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu  

1. Pendahuluan • Guru mengecek  kesiapan fisik  kelas sebelum 

belajar, 

• mengucapkan  salam dan meminta  ketua kelas 

untuk memimpin  do’a  sebelum kegiatan 

pembelajaran  dimulai. 

• Mengondisikan  suasana belajar yang 

menyenangkan (menanyakan  kabar, dll) 

• Guru mendata kehadiran peserta didik/ presensi 

• Membangun  apersepsi dengan menanyakan  

“bagaimana hubungan enegi potensial dengan 

grafitasi dan elastis 

• Menjelaskan tujuan pembelajaran  dan metode 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

15 Menit 

2. Inti Mengamati 

• Guru memberi motivasi peserta didik mengenai  

gambara energi potensial dan elastis 

Menanya (Saintifik) 

• Setelah mengamati, peserta didik di arahkan 

kepada materi yang akan dipelajari (bisa dengan 

pertanyaan),  agar muncul keinginantahuan  yang 

besar yang ditandai dengan antusiasme  peserta 

didik dalam bertanya. Pertanyaan yang diharapkan  

muncul dari peserta didik yaitu: 

3. Bagaimana  hubungan energi potensial dengan 

grafitasi? 

4. Bagaiman Energi potensialdengan elastis? 

• Peserta didik duduk dikelompoknya  masing- masing 

(masing  masing  kelompok terdiri atas 4-5 orang 

yang telah ditentukan  sebelumnya) 

• Guru menyampaikan  poin poin yang harus 

dipelajari peserta didik 

b.   Energi potensial  

c.   Penerapan energi potensial  dan elastis  dalam 

kehidupan 

105 Menit 



 

116 

Mengumpulkan informasi 

• Peserta didik berkelompok  mendiskusikan  materi 

• Guru berkeliling  untuk  mengecek  kekompakan 

peserta didik sambil memberikan  arahan 

• Selama kegiatan diskusi,  guru melakukan  penilaian  

minat belajar fisika  peserta didik menggunakan  

lembar observasi 

Menalar/mengasosiasi 

• Guru tetap berkeliling  dari satu kelompok ke 

kelompok yang lain untuk  membimbing  peserta 

didik dalam berdiskusi sambil mengarahkan. 

Mengkomunikasikan 

�  Peserta didik  mengenakan  ikat kepala sesuai 

warna yang diberikan oleh guru. warna disesuaikan 

dengan prestasi akademik mereka dari ujian 

sebelumnya. 

� Setelah berdiskusi dengan kelompoknya,  peserta 

didik menempati meja bersama 3 orang teman lain 

yang memilik i warna ikat kepala sama 

�  Setiap meja berisikan 3-4 peserta didik berikat 

kepala sama 

�  Guru membagikan kartu kartu fisika kepada 

masing masing kelompok dan membacakan  

peraturan permainan. 

�  Cara permainan  kartu fisika: 

Dalam   1  kelompok,   peserta  didik   1  sebagai  

pemain. Bertugas  mengambil  amplop  soal dan 

membacanya sehingga   dalam   satu  kelompok   

mendengar   semuanya. Pemain menjawab  

terlebih  dahulu dan tidak boleh berubah jawaban. 

Peserta didik 2 sebagai penantang pertama, 

boleh memberikan  jawaban jika  memiliki  

jawaban berbeda dari jawaban pemain.  Peserta 

didik 3 sebagai penantang  kedua, juga boleh 

memberikan  jawaban apabila jawaban berbeda 

dari jawaban pemain maupun  penantang  1. 

Peserta didik 4 sebagai    moderator.    Moderator   

bertugas    mengawas i jalannya    permainan    dan   
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membacakan    jawaban   pada amplop  dan tidak  

boleh  menjawab.  Jika  terdapat perwakilan  

kelompok  yang  berbuat  curang,  segera  lapor 

guru  dan timnya  akan di blacklist dari 

turnamen.   Posisi pemain,    penantang    1,   

penantang    2,   dan   moderator dilakukan  secara 

urut bergantian. 

� Guru mengumumkan kelompok yang mendapatkan 

poin terbanyak  sebagai pemenang  dalam 

turnamen  hari ini dan memberikan  penghargaan  

berupa pujian dan tepuk tangan 

3. Penutup • Guru bersama peserta didik Menyimpulkan  

kembali poin penting  materi hari ini 

• Melakukan refleksi sekaligus  evaluasi terhadap 

pembelajaran 

• Menyampaikan  rencana pembelajaran  pada 

pertemuan berikutnya  yakni hukum kekalan energi 

mekanik dan Daya 

• Guru mengakhiri  kegiatan pembelajaran  dengan 

berdoa dan salam 

5 Menit 

 

 

 Aspek  N

o. 

IPK Teknik Bentuk 

1 Pengeta 

huan 

3.9.1. 

 

 

 

3.9.2. 

 

Menunjukkan      bentuk      energi      

dan 

 

contohnya  dalam kehidupan 

Mengaplikasikan    konsep   energi    

dan perubahannya  dalam  kehidupan  

sehari- hari, 

Tes Tertulis Pilih

an 

gand

a 
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 Aspek  N
o. 

IPK Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 1 Pengeta 
huan 

3.9.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis    usaha   yang 

 

dikerjakan oleh suatu benda dengan   

berbagai    variasi sudut dan 

beberapa gaya. Menganalisis    grafik    

gaya terhadap perpindahan. 

Menghitung     daya     yang 

dikerjakan suatu benda. 

Tes Tertulis Pilihan 
ganda 

         Bombana, 18 Maret 2019 

 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi 

 

                                                                                                                                     

 

 

Imran, S.Pd., M.Pd     Salma 

Nip:198512312011011031    Nim: 15010109003 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA Negeri 09 Bombana 

 

 

 

 

 

Sudirman, S.Pd.,M.Pd 

    Nip:19691231200502103
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Lampiran 3.RPP Pertemuan Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Sekolah                             : SMA Negeri 09 Bombana 

Mata Pelajaran                : Fisika 

Kelas / Semester            : X MIPA / Genap 
Materi Pokok                  : Usaha dan Energi Sub 
Materi Pokok          : Energi 

Alokasi Waktu                : 3  x 45 menit (1 kali pertemuan) 

 

A.    Kompetensi Inti 

 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang  dianutnya”.   Adapun  rumusan  Kompetensi  Sikap  Sosial  yaitu  “Menunjukka n 

perilaku  jujur,  disiplin,   tanggung  jawab,  peduli  (gotong  royong,  kerjasama,  toleran, 

damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam perga ulan dunia”. 

 

KI 3. Memahami,   menerapkan,  dan  menganalisis   pengetahuan  faktual,  konseptua l, 

prosedural, dan metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya,  dan humaniora  dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4. Mengolah,  menalar, dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya  di sekolah secara mandiri, bertinda k 

secara efektif  dan  kreatif,  serta  mampu  menggunakan   metode  sesuai  kaidah 

keilmuan. 

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
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Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian kompetensi 

3.9. Menganalisis  konsep energi, 

usaha (kerja), hubungan  usaha (kerja) 

dan perubahan energi, hukum 

kekekalan energi,  serta penerapannya  

dalam peristiwa sehari-hari 

3.9.4.   Menganalisis        usaha        yang 

dikerjakan oleh suatu benda dengan   

berbagai   variasi   sudut dan beberapa 

gaya. 

3.9.5.   Menganalisis        grafik        gaya 

terhadap perpindahan  

3.9.6.   Menghitung daya yang 

dikerjakan suatu benda. 

3.9.7.   Menerapkan konsep usaha 

dalam kegidupan sehari-hari 

C.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran  berbasis kerjasama, peserta didik dapat mengha yat i 

dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya  dalam mempelajari  materi usaha 

dan energi dalam kehidupan,  dapat menganalisis hubungan  antara usaha dan energi 

potensial  maupun  energi  kinetik,terampil  membedakan  antara  usaha  dan energi 

dengan penuh kejujuran,  teliti,  disiplin,  tanggung  jawab, kerja keras dan menerima 

pendapat orang lain 

D.   Materi Pembelajaran 

1    Faktual            : Tangga rumah 

2    Konseptual      : Usaha, Gaya, Perpindahan, Daya 

3 Prosedural         :  Semakin kecil sudut kemiringan  bidang miring  tangga, maka 
semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. 

4 Metakognitif  : Memecahkan  masalah  yang  berhubungan  dengan usaha dalam 
kehidupan sehari-hari 

E.     Metode Pembelajaran 

Pendekatan          : Scientific 

Model                  : Cooperative Learning tipe Teams Games Tournaments 

Metode                : Bermain 

 

F.     Media Pembelajaran 

Me dia : 

1.   Power point 
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2.   Papan tulis 

3.   Kartu-kartu permainan 

4.   Amplop 

5.   Medali kertas 

 

6.   Ikat Kepala 

 

G.      Sumber Pembelajaran 

 

• Budi,Purwant o dan Muchamad Azam. 2013. Fisika 1 untuk Kelas X SMA dan MA. Solo 

: PT Wangsa 

Jatra Lestari 

• TIM PENYUSUN MIPA. 2016. FISIKA Kelas X Semester 1. Klaten: Viva Pakarindo 

• Buku yang relevan 

• Internet 

 

H.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pe rte muan 2 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
(menit) 

1. Pendahuluan �  Guru mengecek  kesiapan fisik  kelas sebelum belajar, 

mengucapkan  salam dan meminta  ketua kelas untuk 

memimpin  do’a  sebelum kegiatan pembelajaran  

dimulai. 

�  Mengondisikan  suasana belajar yang menyenangkan 

(menanyakan  kabar, dll) 

�  Guru mendata kehadiran peserta didik/ presensi 

Membangun  apersepsi dengan  menanyakan  “pernah naik 

lift?” 

15 
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�  Menjelaskan tujuan pembelajaran  dan metode 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Inti Mengamati 
 

� Guru     memberi      motivasi      peserta     didik      dengan 

memperlihatkan   video   gerak  lift   maupun   bentuk  

anak tangga.. 

Menanya (Saintifik) 
 

� Setelah  mengamati  video  yang  diputar,  peserta didik  

di arahkan kepada materi yang  akan dipelajari  (bisa 

dengan pertanyaan  penuntun),  agar muncul 

keinginantahuan  yang besar yang ditandai dengan 

antusiasme  peserta didik dalam bertanya. Pertanyaan 

yang diharapkan muncul dari peserta didik 

dalam bertanya. Pertanyaan yang diharapkan  muncul 

dari peserta didik yaitu: 

Mengapa tangga rumah dibuat landai? 

�  Peserta didik diberi soal pre test untuk mengetahui 

kemampuan  awal 

�  Peserta didik duduk dikelompoknya  masing- masing (masing  

masing  kelompok terdiri atas 4-5 orang yang telah ditentukan  

sebelumnya) 

�  Guru   menyampaikan    poin-poin   yang   harus   dipelajari 

peserta didik dengan membagikan  LKPD berisi: 

d.   Usaha e.   

Daya 

f.    Penerapan  usaha dalam kehidupan  

Mengumpulkan informasi 

�  Peserta didik berkelompok  mendiskusikan  materi 

�  Guru berkeliling  untuk  mengecek  kekompakan peserta didik 

sambil memberikan  arahan 

�  Selama kegiatan diskusi,  guru melakukan  penilaian  minat 

belajar fisika  peserta didik menggunakan  lembar observasi 

Menalar/mengasosiasi 

�  Guru tetap berkeliling  dari satu kelompok ke kelompok yang

lain untuk  membimbing  peserta didik dalam berdiskusi sambil 

mengarahkan. 

Mengkomunikasikan 

�  Peserta didik  mengenakan  ikat kepala sesuai warna yang 

diberikan oleh guru. warna disesuaikan dengan prestasi 

akademik mereka dari ujian sebelumnya. 

� Setelah berdiskusi dengan kelompoknya,  peserta didik 

menempati meja bersama 3 orang teman lain yang memilik i 
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warna ikat kepala sama 

�  Setiap meja berisikan 3-4 peserta didik berikat kepala sama 

�  Guru membagikan kartu kartu fisika kepada masing masing 

kelompok dan membacakan  peraturan permainan. 

�  Cara permainan  kartu fisika: 

Dalam   1  kelompok,   peserta  didik   1  sebagai  pemain. 

Bertugas  mengambil  amplop  soal dan membacanya 

sehingga   dalam   satu  kelompok   mendengar   semuanya. 

Pemain menjawab  terlebih  dahulu dan tidak boleh 

berubah jawaban. Peserta didik 2 sebagai penantang 

pertama, boleh memberikan  jawaban jika  memiliki  

jawaban berbeda dari jawaban pemain.  Peserta didik 3 

sebagai penantang  kedua, juga boleh memberikan  

jawaban apabila jawaban berbeda dari jawaban pemain 

maupun  penantang  1. Peserta didik 4 sebagai   

moderator.    Moderator    bertugas    mengawas i jalannya   

permainan    dan   membacakan    jawaban   pada amplop  

dan tidak  boleh  menjawab.  Jika  terdapat perwakilan  

kelompok  yang  berbuat  curang,  segera  lapor guru  dan 

timnya  akan di blacklist dari turnamen.   Posisi pemain,   

penantang    1,   penantang    2,   dan   moderator dilakukan  

secara urut bergantian. 

� Guru mengumumkan kelompok yang mendapatkan poin 

terbanyak  sebagai pemenang  dalam turnamen  hari ini 

dan memberikan  penghargaan  berupa pujian dan tepuk 

tangan 

�  Peserta didik mengerjakan  soal post test 

3. Penutup Guru bersama peserta didik 

�  Menyimpulkan  kembali poin penting  materi hari ini 

�  Melakukan refleksi sekaligus  evaluasi 

terhadap pembelajaran 

�  Menyampaikan  rencana pembelajaran  pada 

pertemuan berikutnya  yakni tentang daya 

�  Guru mengakhiri  kegiatan pembelajaran  dengan berdoa 

dan salam 
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 Aspek  N
o. 

IPK Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 1 Pengeta 
huan 

3.9.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis    usaha   yang 

 

dikerjakan oleh suatu benda dengan   

berbagai    variasi sudut dan 

beberapa gaya. Menganalisis    grafik    

gaya terhadap perpindahan. 

Menghitung     daya     yang 

dikerjakan suatu benda. 

Tes Tertulis Pilihan 
ganda 

        Bombana, 18 Maret 2019 

 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

Imran, S.Pd., M.Pd     Salma 

Nip:198512312011011031    Nim: 15010109003 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA Negeri 09 Bombana 

 

 

Sudirman, S.Pd.,M.Pd 

    Nip:196912312005021033
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Lampiran 5 

Hasil Perolehan Tes Pra Siklus 

No  Nama KKM Nilai Keterangan 

T TT 

1 ABS 70 80 √  

2 ATA 70 50  √ 

3 AIM 70 80 √  

4 ASO 70 50  √ 

5 ANN 70 70 √  

6 ARS 70 30  √ 

7 HRD 70 60  √ 

8 IEP 70 30  √ 

9 IDS 70 80 √  

10 IHK 70 40  √ 

11 KRM 70 30  √ 

12 KRL 70 60  √ 

13 MSA 70 50  √ 

14 MLN 70 30  √ 

15 MRH 70 70 √  

16 NLM 70 50  √ 

17 NTS 70 30  √ 

18 NLL 70 80 √  

19 NAF 70 30  √ 

20 NHK 70 60  √ 

21 NHS 70 50  √ 

22 RAN 70 70 √  

 JUMLAH  1180 8 14 

 Presentase  53,64% 0,32% 0,68% 
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Lampiran 6 

Tes siklus I 

Sekolah  : SMA Negeri 09 Bombana 

Kelas  : X IPA 

Semester : Genap 

 

1. Faris ingin mempercepat motor yang dikendarainya dari kecepatan 40nkm/jam 
menjadi 60 km/jam. Usaha yang dilakukan motor untuk melakukan hal tersebut 
sebesar...J (mmotor=100 kg) 
a. 4.800 J 
b. 84.000 J 
c. 48.000 J 
d. 8.400 J 

2. Adi bermassa 50 kg mempunyai hobi panjat tebing. Dia memanjat tebing setinggi 10 
m. Usaha yang dilakukan Adi sebesar... J (g=10 m/s) 
a. 5.000 J 
b. 4.000 J 
c. 3.000 J 
d. 2.000 J 

3. Hasil perkalian antara gaya yang menyebabkan benda berpindahan benda yang searah 
dengan arah gaya tersebut adalah... 
a. Energi 
b. Gaya 
c. Grafitasi 
d. Usaha 

4. Persamaan hubungan usaha dan energi  potensial adalah... 
a. W=Ep1-Ep2 
b. W=Ep1/Ep 
c. W=Ep1.Ep2 
d. W=Ep1+Ep2 

5. Wawan mengayuh sepeda mulah-mulah dengan kelajuan 1 m/s. Kemudian, 
kelajuannya ditambah sehingga menjadi 2 m/s. Jika massa sepeda yang dikayuh 15 
kg, berapakah usaha yang dilakukan wawan pada sepedanya? 
a. 25,5 J 
b. 23,5 J 
c. 22,5 J 
d. 21,5 J 

6. Sebuah TV yang massanya 5 kg dipindahkan dari tempat setinggi 100 cm ke tempat 
yang tingginya 3 m. Jika percepatan grafitai bumi ditempat itu 10 m/s2, berapa 
usahayang dilakukan pada TV? 
a. 300 Kg 
b. 100 Kg 
c. 200 Kg 
d. 400 Kg 

7. persamaan usaha yang  membentuk sudut β berikut ini adalah... 
a. - = .∆�	0��	1 
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b. - =
2

3
 

c. - = .∆�. % 

d. - =
2∆5

6789
 

8.  Sebuah balok bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan awal 10 m/s diatas lantai 
tersebut, kecepatan balok bisa turun menjadi 5 m/s setelah menempuh jarak tertentu. 
Perubahan energi kinetik balok sebesar... 
a. 150 J 
b. 140 J 
c. 130 J 
d. 120 J 

9. Sebuah mobil mainan bermassa 4 kg. Mula-mula diam, kemudian bergerak lurus 
dengan percepatan tetap 3 m/s2. Usaha setelah 2 detik adalah 
a. 72 J 
b. 73 J 
c. 74 J 
d. 75 J 

10. Energi yang tersimpan dalam suatu benda sehingga mempunyai kemampuan untuk 
melakukan usaha disebut..... 
a. Energi kinetik 
b. Energi potensial 
c. Energi potensial gravitasi 
d. Energi potensial pegas 
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Lampiran 7 

Tes siklus II  

Sekolah  : SMA Negeri 09 Bombana 

Kelas  : X IPA 

Semester : Genap 

 
1. Persamaan yang benar dalam bidang hukum kekekalan energi Mekanik? 

a. Em1-Em2= Em3 
b. Em1-Em2+ Em3 
c. Em1=Em2= Em3 
d. Em1:Em2=Em3 

2. Balok dengan massa 1.800 gram (g=10 m/s2) ditarik secara vertikal selama 4 sekon. 
Jika balok berpindah setinggi 2 m, daya yang dihasilkan adalah 
a. 6 watt 
b. 7 watt 
c. 8 watt 
d. 9 watt 

3. Sebuah bola yang bermassa 0,25 kg dilempar vertikal keatas dengan kelajuan 20 m/s. 
Jika gesekan udara diabaikan, berapa ketinggian yang dapat dicapai bola tersebut? 
a. 21,41 m 
b. 22,41 m 
c. 23,41 m 
d. 24,41 m 

4. Hasan menjatuhkan kardus bermassa 5 kg dari atas lemari yang ketinggiannya 2 
meter. Kecepatan kardus ketika samapai ditanah yaitu... m/s 
a. 2√10 m/s 
b. 3√10 m/s 
c. 4√10 m/s 
d. 5√10 m/s 

5. Besaran yang menggambarkan nilai penggunaan energi setiap satuan waktu... 
a. Gaya 
b. Daya  
c. Enegi  
d. Usaha 

6. Energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda tersusun atas... 
a. Energi gravitasi dan energi gerak 
b. Energi kinetik dan energi gerak 
c. Energi potensial dan energi gravitasi 
d. Energi potensial dan energi kinetik 

7. Sebuah benda dengan massa 1 kg ditembakkan vertikal  keatas dengan kecepatan 
awal 40 m/s. Apabila g= 10m/s2, energi kinetik saat ketinggian benda 20 m sebesar 
...J 
a. 800 
b. 700 
c. 600 
d. 500 
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8. Sebuah benda bergerak seperti berikut. 
 
  

 

 

 

Gerak benda dianggap tanpa gesekan dengan laju di A sebesar 4 m/s. Laju benda 
dititik B sebesar ...m/s (9=9 m/s2) 

a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

9. Pada sistem kekekalan energi mekanik, jumlah energi potensial dan energi kinetiknya 
selalu.... 
a. Bertambah besar 
b. Bertambah kecil 
c. Konstan 
d. Berkurang  

10. Pak Heru menuntun motor tuakesayangannya sejauh 20 meter selama 4 menit. Jika 
massa motor pak heru 100 kg dan gaya dorong untuk menuntun motor sebesar 50 N, 
hitung daya yang dikeluarkan pak Heru ! 
a. 6,16 Watt 
b. 5,16 watt 
c. 4,16 watt 
d. 3,16 watt 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No Kuci jawaban siklus I Kunci jawaban siklus II 

1 B A 

2 A D 

3 D B 

4 A A 

5 C B 

6 B D 

7 A C 

8 A B 

9 A C 

10 C C 
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Lampiran 9 

Lembar Obsrvasi aktivitas Guru pada siklus I Pertemuan Pertama 

No Indikator pengamatan Skor 

K C B 

I Kegiatan Awal    

Menyapa siswa dan salam serta berdoa bersama    3 

Absensi dan mengatur kesiapan siswa  2  

Motivasi siswa  1   

Menyampaikan tujuan pembelajaran  1   

Menjelaskan pada siswa tentang model pembelajaran  
Teams Games Tournamen  

1   

II Kegiatan inti     

Membagi kelompok dalam diskusi   3 

Memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang 
telah diajarkan 

  3 

Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil 

 2  

Guru membagi LKS pada setiap kelompok siswa    3 

Guru menganjurkan agar siswa bekerja sama dalam 
kelompok dan menyatukan pendapatnya terhadap soal 
yang  diberikan dalam  LKS  

1   

Guru menggunakan strategi pembelajaran tpe team game 
tournamen 

 2  

Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti tournamen 1   

Guru menjelaskan aturan main nya terlebih dahulu  2  

Memberikan penghargaan kepada siswa yang  
mendapatkan Nilai tinggi 

  3 

III  Kegiatan Penutup       

Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa  1   

Guru menyimpulkan materi dan hasil diskusi 1   

Guru menyampaikan materi untuk pelajaran berikutnya 1   

Guru menutup pembelajaran dengan sama –sama 
membaca hamdala 

 2  

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

 

Lampiran 10 

Lembar Obsrvasi aktivitas Guru pada siklus I Pertemuan Kedua 
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No Indikator pengamatan Skor 

K C B 

I Kegiatan Awal    

Menyapa siswa dan salam serta berdoa bersama    3 

Absensi dan mengatur kesiapan siswa  2  

Motivasi siswa   2  

Menyampaikan tujuan pembelajaran    3 

Menjelaskan pada siswa tentang model pembelajaran  
Teams Games Tournamen  

1   

II Kegiatan inti     

Membagi kelompok dalam diskusi  2  

Memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang 
telah diajarkan 

  3 

Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil 

 2  

Guru membagi LKS pada setiap kelompok siswa    3 

Guru menganjurkan agar siswa bekerja sama dalam 
kelompok dan menyatukan pendapatnya terhadap soal 
yang  diberikan dalam  LKS  

1   

Guru menggunakan strategi pembelajaran tpe team game 
tournamen 

 2  

Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti tournamen 1   

Guru menjelaskan aturan main nya terlebih dahulu  2  

Memberikan penghargaan kepada siswa yang  
mendapatkan Nilai tinggi 

  3 

III  Kegiatan Penutup       

Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa  1   

Guru menyimpulkan materi dan hasil diskusi 1   

Guru menyampaikan materi untuk pelajaran berikutnya 1   

Guru menutup pembelajaran dengan sama –sama 
membaca hamdala 

 2  

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

 

Lampiran  11 

Lembar Obsrvasi aktivitas Guru pada siklus II Pertemuan kedua 

No Indikator pengamatan Skor 
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K C B 

I Kegiatan Awal    

Menyapa siswa dan salam serta berdoa bersama    3 

Absensi dan mengatur kesiapan siswa   3 

Motivasi siswa   2  

Menyampaikan tujuan pembelajaran    3 

Menjelaskan pada siswa tentang model pembelajaran  
Teams Games Tournamen  

  3 

II Kegiatan inti     

Membagi kelompok dalam diskusi  2  

Memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang 
telah diajarkan 

  3 

Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil 

1   

Guru membagi LKS pada setiap kelompok siswa    3 

Guru menganjurkan agar siswa bekerja sama dalam 
kelompok dan menyatukan pendapatnya terhadap soal 
yang  diberikan dalam  LKS  

  3 

Guru menggunakan strategi pembelajaran tpe team game 
tournamen 

  3 

Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti tournamen 1   

Guru menjelaskan aturan main nya terlebih dahulu   3 

Memberikan penghargaan kepada siswa yang  
mendapatkan Nilai tinggi 

  3 

III  Kegiatan Penutup     2  

Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa    3 

Guru menyimpulkan materi dan hasil diskusi  2  

Guru menyampaikan materi untuk pelajaran berikutnya   3 

Guru menutup pembelajaran dengan sama –sama 
membaca hamdala 

  3 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

 

Lampiran 12 

Lembar Observasi Aktivitas Guru pada siklus II pertemuan pertama 

No Indikator pengamatan Skor 

K C B 

I Kegiatan Awal    
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Menyapa siswa dan salam serta berdoa bersama    3 

Absensi dan mengatur kesiapan siswa   3 

Motivasi siswa   2  

Menyampaikan tujuan pembelajaran    3 

Menjelaskan pada siswa tentang model pembelajaran  
Teams Games Tournamen  

1   

II Kegiatan inti    3 

Membagi kelompok dalam diskusi   3 

Memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang 
telah diajarkan 

1   

Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil 

  3 

Guru membagi LKS pada setiap kelompok siswa    3 

Guru menganjurkan agar siswa bekerja sama dalam 
kelompok dan menyatukan pendapatnya terhadap soal 
yang  diberikan dalam  LKS  

 2  

Guru menggunakan strategi pembelajaran tpe team game 
tournamen 

 2  

Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti tournamen   3 

Guru menjelaskan aturan main nya terlebih dahulu   3 

Memberikan penghargaan kepada siswa yang  
mendapatkan Nilai tinggi 

 2  

III  Kegiatan Penutup       

Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa  1   

Guru menyimpulkan materi dan hasil diskusi  2  

Guru menyampaikan materi untuk pelajaran berikutnya  2  

Guru menutup pembelajaran dengan sama –sama 
membaca hamdala 

  3 

1 : Kurang 

2: Cukup 

3 : Baik 

 

Lampiran 13 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa Pada Siklus I Pertemuan pertama 

No Pertanyaan Skor 

  K C B 

1 Siswa menjawab salam dan doa bersama   3 

2 Siswa menerima absensi dan siap belajar  2  

3 Siswa termotivasi oleh guru 1   

4 Siswa mendengar tujuan pembelajaran  2  
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5 Siswa mendengarkan penjelasan oleh guru tentang model 
pembelajaran  Teams Games Tournamen  

1   

6 Siswa mengikuti intruksi pembagian kelompok   3 

7 Siswa memperhatikan penjelasan guru   3 

8 Siswa terorganisasi dalam kelompok-kelompok kescil  2  

9 Siswa menerima LKS pada setiap kelompok    3 

10 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan menyatukan 
pendapat terhadap soal yang  diberikan dalam LKS 

 2  

11 Siswa siap melakukan turnamen  2  

12 Siswa memdegarkan aturan pemainnya  2  

13 Siswa yang  mendapat giliran menjawab pertanyaan segera 
menjawab dengan jawaban yang  tepat dan benar 

1   

14 Siswa diberikan penghargaan berdasarkan nilai yang  telah 
dikumpulkan bersama anggota kelompoknya 

  3 

15 Siswa bertanya tentang hal-hal yang  belum dipahami 1   

16 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi dan hasil 
diskusi  

1   

17 Siswa memperhatikan materi untuk pelajaran berikutnya 1   

18 Siswa ikut serta dalam menutup pelajaran dengan 
mengucapkan  Hamdala 

  3 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

 

 

 

 

Lampiran 14 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa pada siklus I Pertemuan kedua 

No Pertanyaan Skor 

  K C B 

1 Siswa menjawab salam dan doa bersama   3 

2 Siswa menerima absensi dan siap belajar  2  

3 Siswa termotivasi oleh guru 1   

4 Siswa mendengar tujuan pembelajaran  2  

5 Siswa mendengarkan penjelasan oleh guru tentang model 
pembelajaran  Teams Games Tournamen  

1   

6 Siswa mengikuti intruksi pembagian kelompok   3 
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7 Siswa memperhatikan penjelasan guru  2  

8 Siswa terorganisasi dalam kelompok-kelompok kescil 1   

9 Siswa menerima LKS pada setiap kelompok    3 

10 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan menyatukan 
pendapat terhadap soal yang  diberikan dalam LKS 

 2  

11 Siswa siap melakukan turnamen  2  

12 Siswa memdegarkan aturan pemainnya  2  

13 Siswa yang  mendapat giliran menjawab pertanyaan segera 
menjawab dengan jawaban yang  tepat dan benar 

  3 

14 Siswa diberikan penghargaan berdasarkan nilai yang  telah 
dikumpulkan bersama anggota kelompoknya 

  3 

15 Siswa bertanya tentang hal-hal yang  belum dipahami   3 

16 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi dan hasil 
diskusi  

1   

17 Siswa memperhatikan materi untuk pelajaran berikutnya 1   

18 Siswa ikut serta dalam menutup pelajaran dengan 
mengucapkan  Hamdala 

  3 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

 

 

 

 

Lampiran 15 

Lembar Observasi keakatifan siswa pada siklus II Pertemuan pertama 

No Pertanyaan Skor 

  K C B 

1 Siswa menjawab salam dan doa bersama   3 

2 Siswa menerima absensi dan siap belajar   3 

3 Siswa termotivasi oleh guru  2  

4 Siswa mendengar tujuan pembelajaran   3 

5 Siswa mendengarkan penjelasan oleh guru tentang model 
pembelajaran  Teams Games Tournamen  

 2  

6 Siswa mengikuti intruksi pembagian kelompok  2  

7 Siswa memperhatikan penjelasan guru   3 

8 Siswa terorganisasi dalam kelompok-kelompok kescil 1   
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9 Siswa menerima LKS pada setiap kelompok    3 

10 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan menyatukan 
pendapat terhadap soal yang  diberikan dalam LKS 

  3 

11 Siswa siap melakukan turnamen   3 

12 Siswa memdegarkan aturan pemainnya  2  

13 Siswa yang  mendapat giliran menjawab pertanyaan segera 
menjawab dengan jawaban yang  tepat dan benar 

 2  

14 Siswa diberikan penghargaan berdasarkan nilai yang  telah 
dikumpulkan bersama anggota kelompoknya 

  3 

15 Siswa bertanya tentang hal-hal yang  belum dipahami  2  

16 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi dan hasil 
diskusi  

 2  

17 Siswa memperhatikan materi untuk pelajaran berikutnya 1   

18 Siswa ikut serta dalam menutup pelajaran dengan 
mengucapkan  Hamdala 

  3 

1: Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

 

 

 

 

Lampiran 16 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa Pada siklus II Pertemuan kedua 

No Pertanyaan Skor 

  K C B 

1 Siswa menjawab salam dan doa bersama   3 

2 Siswa menerima absensi dan siap belajar   3 

3 Siswa termotivasi oleh guru  2  

4 Siswa mendengar tujuan pembelajaran   3 

5 Siswa mendengarkan penjelasan oleh guru tentang model 
pembelajaran  Teams Games Tournamen  

 2  

6 Siswa mengikuti intruksi pembagian kelompok  2  

7 Siswa memperhatikan penjelasan guru   3 

8 Siswa terorganisasi dalam kelompok-kelompok kescil 1   

9 Siswa menerima LKS pada setiap kelompok    3 

10 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan menyatukan 
pendapat terhadap soal yang  diberikan dalam LKS 

  3 
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11 Siswa siap melakukan turnamen   3 

12 Siswa memdegarkan aturan pemainnya  2  

13 Siswa yang  mendapat giliran menjawab pertanyaan segera 
menjawab dengan jawaban yang  tepat dan benar 

  3 

14 Siswa diberikan penghargaan berdasarkan nilai yang  telah 
dikumpulkan bersama anggota kelompoknya 

  3 

15 Siswa bertanya tentang hal-hal yang  belum dipahami 1   

16 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi dan hasil 
diskusi  

  3 

17 Siswa memperhatikan materi untuk pelajaran berikutnya 1   

18 Siswa ikut serta dalam menutup pelajaran dengan 
mengucapkan  Hamdala 

  3 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 
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Lampiran 17 

Daftar nilai hasil belajar siklus I  

Siswa kelas  X IPA Seruni 

No  Nama KKM  Ketuntasan  

Nilai  T TT 

1 ABS 70 80 √  

2 ATA 70  70 √  

3 AIM 70 90 √  

4 ASO 70 60  √ 

5 ANN 70 70 √  

6 ARS 70 60  √ 

7 HRD 70 80 √  

8 IEP 70 90 √  

9 IDS 70 100 √  

10 IHK 70 50  √ 

11 KRM 70 60  √ 

12 KRL 70 90 √  

13 MSA 70 70 √  

14 MLN 70 70 √  

15 MRH 70 80 √  

16 NLM 70 60  √ 

17 NTS 70 60  √ 

18 NLL 70 80 √  

19 NAF 70 80 √  

20 NHK 70 60  √ 

21 NHS 70 60  √ 

22 RAN 70 90 √  

 Jumlah  1610 14 8 

 

 

Lampiran 18 

Daftar Nilai hasil belajar siklus II 
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Siswa kelas X IPA Seruni 

No  Nama KKM Nilai Ketuntasan  

Siklus II T TT 

1 ABS 70 90 √  

2 ATA 70 70 √  

3 AIM 70 90 √  

4 ASO 70 70 √  

5 ANN 70 80 √  

6 ARS 70 80 √  

7 HRD 70 80 √  

8 IEP 70 100 √  

9 IDS 70 90 √  

10 IHK 70 60  √ 

11 KRM 70 70 √  

12 KRL 70 80 √  

13 MSA 70 80 √  

14 MLN 70 60  √ 

15 MRH 70 80 √  

16 NLM 70 50  √ 

17 NTS 70 80 √  

18 NLL 70 90 √  

19 NAF 70 60  √ 

20 NHK 70 80 √  

21 NHS 70 70 √  

22 RAN 70 90 √  

 Jumlah  1700 18 4 
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Lampiran 18 

TEAMS GAMES TOURNAMENT 

 

 

1. Games terdiri dari kelompok  kecil yang dibagi secara heterogen  
berdasarkan jenis kelamin  dan prestasi akademik. 

2. Tournament terdiri dari 4 meja turnamen yang berisi 4 peserta didik setiap 
meja. 

3. Dalam satu meja turnamen  terdiri dari Pembaca, Penantang I, Penantang II, 
dan seterusnya. 

4. Orang yang mendapat giliran  untuk bermain  dinamakan  Pembaca. Penantang 
I adalah peserta didik yang berdiri di sebelah kiri Pembaca, sedangkan 
Penantang II adalah peserta didik yang berdiri di sebelah kiri penantang  I, 
dan seterusnya. 

5. Pembaca bertugas untuk mengambil kartu bernomor yang di dalamnya 
terdapat sebuah pertanyaan,  dan membacanya  dengan keras di depan para 
Penantang. 

6. Setelah membaca, Pembaca kemudian  menjawab  pertanyaan tersebut. 
7. Jika  Pembaca  tidak  yakin  akan  jawabannya,  diperbolehkan  menebak  

tanpa dikenai sanksi. 
8. Setelah  Pembaca memberikan  jawaban,  Penantang  I mempunyai  hak  

untuk menantang  dan memberikan  jawaban yang berbeda. 
9. Penantang  II beraksi ketika Penantang  I melewati  pertanyaan  Pembaca,  

atau jika  Penantang   II  mempunyai   jawaban  yang  berbeda  dengan  dua  
peserta pertama. 

10. Jika jawaban dari Pembaca benar, maka kartu bernomor tersebut akan 
menjadi hak milik  Pembaca. 

11. Jika  salah,  kartu  akan  diberikan  kepada Penantang  I (jika  jawaban  
benar).Namun, jika jawaban dari Penantang  I dan Penantang II salah, maka 
kartu yang mereka miliki harus dikembalikan  ke tempat semula. 

12. Permainan  bergerak satu posisi ke arah kiri. 
13. Permainan  selesai jika pertanyaan habis terjawab. 

 

Saran: 

1. Penantang  harus berhati-hati dalam menantang  (memberikan  jawaban yang 
berbeda dari Pembaca). 

2. Jika tidak yakin untuk  menantang,  Penantang  tidak diwajibkan  untuk 
menantang. 
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Dokumentasi Penelitian 

Memulai Pembelajaran 

          

Presentase Materi 

         

Pembagian Kelompok 

           

 

 

 

 

Diskusi Kelompok 
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Memulai games 

    

    

Pemberian penghargaan    

        

Kesimpulan materi 
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Penutupan Pembelajaran 

           

  

Dokumentasi observasi 
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Dokumntasi Wawancara 
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