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Lampiran 1 : Hasil Uji Coba Tes  

 

1. Uji Coba Tes Pilihan Ganda Beralasan 

a. Uji Validitas 
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b. Uji Reliabilitas 
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c. Uji Tingkat Kesukaran 
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d. Uji Daya Pembeda 
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2. Uji Coba Tes Uraian 

a. Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

b. Uji Reliabailitas 
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c. Uji Taraf Kesukaran 
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d. Uji Daya Pembeda 
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Lampiran 2: Nama Peserta Didik Uji Coba 

 

No Nama Kelas Kode 

1 Alya Huli Jannatin X MIPA 2 A-1 

2 Davina Adya Miranti X MIPA 2 A-2 

3 Dinis Candra Dewi X MIPA 2 A-3 

4 Imal X MIPA 2 A-4 

5 Indrianu Lusyana X MIPA 2 A-5 

6 Juhardin X MIPA 2 A-6 

7 Jumrayanti X MIPA 2 A-7 

8 Komang Trima Sari X MIPA 2 A-8 

9 Muh. David X MIPA 2 A-9 

10 Muh. Fykhar Aditya Dwi Aldjumli X MIPA 2 A-10 

11 Nahmawati X MIPA 2 A-11 

12 Nayla Rahsyah X MIPA 2 A-12 

13 Nur Fadila X MIPA 2 A-13 

14 Rani Septiani X MIPA 2 A-14 

15 Sahdan X MIPA 2 A-15 

16 Alvin X MIPA 3 A-16 

17 Astrit Septiana Wulandari X MIPA 3 A-17 

18 Cici Wulandari Sultana X MIPA 3 A-18 

19 Dilla Pustpita X MIPA 3 A-19 

20 Eky Syaputra Ramadhan X MIPA 3 A-20 

21 Elgy Wahyu Firmansyah X MIPA 3 A-21 

22 Elsa X MIPA 3 A-22 

23 Hilda Sartika X MIPA 3 A-23 

24 Inul X MIPA 3 A-24 

25 Muh. Aidil X MIPA 3 A-25 

26 Muhammad Farel X MIPA 3 A-26 

27 Putrid Andriani Safitri X MIPA 3 A-27 

28 Ragil Bangun Sadewa X MIPA 3 A-28 

29 Reva Auliya Rahma X MIPA 3 A-29 

30 Sandi Hermawan X MIPA 3 A-30 
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Lampiran 3: Hasil tes tingkat kemampuan setiap peserta didik 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Kelas 

PK MIS TPK 

Σ % Σ % Σ % 

1 A-1 X MIA 2 5 16,7 10 33,3 5 16,7 

2 A-2 X MIA 2 6 20 14 46,7 0 0 

3 A-3 X MIA 2 3 10 15 50 2 6,67 

4 A-4 X MIA 2 2 6,67 8 26,7 10 33,3 

5 A-5 X MIA 2 0 0 9 30 11 36,7 

6 A-6 X MIA 2 3 10 17 56,7 0 0 

7 A-7 X MIA 2 2 6,67 12 40 6 20 

8 A-8 X MIA 2 6 20 10 33,3 4 13,3 

9 A-9 X MIA 2 3 10 13 43,3 4 13,3 

10 A10 X MIA 2 7 23,3 8 26,7 5 16,7 

11 A-11 X MIA 2 1 3,33 14 46,7 5 16,7 

12 A-12 X MIA 2 6 20 13 43,3 1 3,33 

13 A-13 X MIA 2 2 6,67 6 20 12 40 

14 A-14 X MIA 2 5 16,7 15 50 0 0 

15 A-15 X MIA 2 2 6,67 18 60 0 0 

16 A-16 X MIA 3 4 13,3 12 40 4 13,3 

17 A-17 X MIA 3 2 6,67 8 26,7 10 33,3 

18 A-18 X MIA 3 1 3,33 14 46,7 5 16,7 

19 A-19 X MIA 3 5 16,7 10 33,3 5 16,7 

20 A-20 X MIA 3 3 10 11 36,7 6 20 

21 A-21 X MIA 3 5 16,7 5 16,7 10 33,3 

22 A-22 X MIA 3 1 3,33 4 13,3 15 50 

23 A-23 X MIA 3 7 23,3 7 23,3 6 20 

24 A-24 X MIA 3 4 13,3 12 40 4 13,3 
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25 A-25 X MIA 3 5 16,7 9 30 6 20 

26 A-26 X MIA 3 2 6,67 17 56,7 1 3,33 

27 A-27 X MIA 3 2 6,67 7 23,3 11 36,7 

28 A-28 X MIA 3 5 16,7 8 26,7 7 23,3 

29 A-29 X MIA 3 4 13,3 12 40 4 13,3 

30 A-30 X MIA 3 4 13,3 12 40 4 13,3 

Jumlah 107 357 330 1100 163 543 

Rata-rata Persentase (%) 
11,8 36,7 18,1 tiap Kategori 

Rata-rata Persentase (%) 
22,2 

Tingkat Pemahaman  

Kriteria Rendah 
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Lampiran 4: Hasil tes tingkat kemampuan setiap butir soal 

Nomor Soal 

PK MIS TPK 

Σ % Σ % Σ % 

1 7 23,3 20 66,7 3 10 

2 6 20 21 70 3 10 

3 1 3,33 21 70 8 26,7 

4 11 36,7 16 53,3 3 10 

5 0 0 22 73,3 8 26,7 

6 4 13,3 20 66,7 6 20 

7 22 73,3 25 83,3 2 6,67 

8 1 3,33 18 60 11 36,7 

9 5 16,7 12 40 14 46,7 

10 0 0 20 66,7 10 33,3 

11 7 23,3 20 66,7 3 10 

12 4 13,3 17 56,7 9 30 

13 10 33,3 7 23,3 13 43,3 

14 4 13,3 13 43,3 13 43,3 

15 

5 16,7 14 46,7 11 36,7 

16 6 20 13 43,3 11 36,7 

17 3 10 20 66,7 7 23,3 

18 1 3,33 25 83,3 3 10 

19 0 0 18 60 12 40 

20 2 6,67 18 60 10 33,3 

Jumlah 99 330 360 1200 160 533 

Rata-rata Persentase Tiap 

Kategori (%) 

16,5 60 26,66667 

Rata-rata Persentase Tiap 

Butir Soal (%) 

34,38889 

Kategori Sedang 
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Lampiran 5: Nilai Akhir Tes Peserta Didik 
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Lampiran 6: Instrumen Wawancara Guru Fisika 

Hari, Tanggal :  

Subjek :  

Waktu :  

 

1. Apa kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Konawe Selatan? 

2. Menurut Ibu/Bapak, materi apa yang dirasa sulit untukdisampaikan oleh 

peserta didik? 

3. Apa saja kesulitan atau kendala ibu/bapak dalammengajarkan materi 

tersebut?Apakah ibu/bapak sudah membuat trik untukmemudahkan 

penyampaian dan pemahaman pesertadidik? 

4. Berapa KKM untuk mata pelajaran fisika? 

5. Pada Materi apa peserta didik kebanyakan tidak lulus? 

6. Apakah ibu/bapak mencari penyebab peserta didik tidakmencapai KKM? Jika 

iya, apa penyebabnya? 

7. menurut bapak bagaimana respon atau keaktifan peserta didik pada 

pelaksanaan pembelajaran fisika terutama pada konsep gerak lurus ini? 

8. Menurut ibu/bapak materi apa yang lebih banyakmenimbulkan atau 

memunculkan banyak konsep padadiri pesertadidik? 

9. Menurut ibu/bapak apa penyebab peserta didik seringmengalami perubahan 

konsep pada metri tersebut? 

10. Bagaimana kemampuan peserta didik pada materi tersebut? Lebihpaham 

secara matematis atau paham konsep? Atau mungkin ada yang lainnya ? 

11. Bagaimana model, metode, dan strategi dalam mengajarkan materi tersebut? 

12. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran terutama pada pelajaran fisika? 

13. Apakah ada kegiatan praktikum fisika? Jika ada, apakah dilaksanakan pada 

jam efektif atau diluar jam efektif? 

14. Menurut Ibu seberapa pentingkah pemahaman konsep  bagi peserta didik 

tertutama pada materi gerak lurus ini? 

15. Apakah yang ibu/bapak ketahui tentang kesulitan belajar? 

16. Materi apa yang sering menimbulkan kesulitan belajar  pada pelajaran fisika? 

Mengapa? 

17. Bisakah diberikan contoh kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik 

terutama pada materi gerak lurus? 

18. Seberapa penting peserta didik harus paham konsep? 
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Lampiran 7: Instrumen Wawancara Peserta Didik 

 

Nama  : 

Kelas   : 

Hari, Tanggal :  

Waktu  : 

 

1. Apakah Anda menyukai pelajaran Fisika? 

2. Sebenarnya suka. Ya kalau suka sih bisa dibilangsuka kak, tapi kadang 

membosankan juga sih kalau sudah ketemu rumus.  

3. Apakah Anda selalu mengerjakan sendiri tugasatau PRyang diberikan guru? 

Mengapa? 

4. Apakah kesulitan Anda dalam belajar Fisika terutama pada materi gerak 

lurus? 

5. Masih ingat jawaban Anda pada soal nomor 2 pilihan ganda dan nomor 1 

esay? (memperlihatkan jawabannya) 

6. Bisakah Anda menjelaskan jawaban Anda?  

7. Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? 

8. Mengapa Anda memberikan jawaban seperti itu?Yakin? 

9. Dari mana Anda mendapatkan jawaban tersebut? 

10. Mengapa Anda tidak memberikan jawaban lain? 

11. Bagaimana kriteria guru Fisika yang kaliansenangi?  

12. Apakah guru Fisika Anda sekarang sudahmemenuhi kriteria tersebut? 

Mengapa? 

13. Bagaimana pendapatmu tentang penjelasan gurusaat mengajar Gerak Lurus? 

Apakah Anda dapatmenangkap dan memahami materi yang disampaikan? 

Mengapa? 

14. Sarana dan prasarana Fisika apa yang Andapunya? 

15. Apakah Anda mempunyai buku cetak Fisika kelasX? Mengapa? 

16. Bagaimana pendapatmu mengenai sarana danprasarana Belajar di Sekolah? 

17. Apakah keadaan lingkungan di rumahmumendukung kegiatan belajar Fisika? 

Mengapa? 

18. Apakah ada perhatian dari orang tua Andamengenai belajar Anda baik di 

sekolah maupun dirumah? Jika ada, dalam bentuk apa perhatiantersebut? 
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Lampiran 8: Hasil Wawancara Guru dan Peserta Didik 

1) Hasil Wawancara Guru 

Hari, Tanggal : Jum’at, 2 Oktober 2020 

Subjek  : Guru Fisika SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

Waktu  : 17.10 – 17.30 WIB 

 

Peneliti : Apa kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan? 

Guru  : Kurikulum 2013 

Peneliti  : Menurut Ibu/Bapak, materi apa yang dirasa sulit untuk 

disampaikan oleh peserta didik? 

Guru  : Materi Gerak Lurus, karena peserta didik kurang paham 

Konsep dasarnya.   

Peneliti : Apa saja kesulitan atau kendala ibu/bapak dalam 

mengajarkan materi tersebut? 

Guru  : Kendalanya karena peserta didik memang belum paham 

konsep dasar sehingga banyak yang tidak paham. Ditambah lagi 

dengan sistem belajar yang dilakukan secara daring. Pada 

pertemuan yang lalu secara tatap muka pun sama, karna peserta 

didik memang belum paham konsep awalnya itu. 

Peneliti : Apakah ibu/bapak sudah membuat trik untuk memudahkan 

penyampaian dan pemahaman pesertadidik? 

Guru  : Kalau untuk trik khusus tidak ada. Tetapi ibu selalu mengajarkan 

materi-materi fisika menggunakan video atau power point dengan 

gambar-gambar fisika yang bergerak semacam animasi untuk 

dapat menarikperhatian peserta didik. Apalagi sekarang daring, 

mediayang digunakan terbatas karena melihat paket yang 

dimiliki peserta didik paling hanya bisa share video atau gambar 

itupun kadang ada yang tidak bisa membuka pada saat 

pembelajaran dikarenakan tidak punya paket. Ibu juga 

memberikan les sore, kemudian pengayaan juga dan selalau 

memotivasi peserta didik. 

Peneliti  : Berapa KKM untuk mata pelajaran fisika? 

Guru  : Mengikuti KKM sekolah yaitu 70. 

Peneliti : Pada Materi apa peserta didik kebanyakan tidak lulus? 

Guru  : Materi Gerak Lurus alasannya sama dengan nomor 3.  

Peneliti : Apakah ibu/bapak mencari penyebab peserta didik tidak 

mencapai KKM? Jika iya, apa penyebabnya? 

Guru  : Biasanya mereka belajarnya sistem kebut semalam.Jika 



 

114 
 

tidak ada tugas, ya mereka tidak belajar. Sehingga ketika 

ujian mereka kalang kabut semalaman untuk belajar. 

Ditambah lagi daring hanya iya iya saja bilang paham tetapi 

setelah di tes hanya beberapa orang saja yang bisa 

menjawab. Sebenanrnya tidak jauh beda juga sih dengan 

tatap muka. Hanya kalau tatap muka yah setidaknya 

mereka bisa di pantau langsung.  

Peneliti : menurut bapak bagaimana respon atau keaktifan peserta didik 

pada pelaksanaan pembelajaran fisika terutama pada konsep gerak 

lurus ini? 

Guru  : kalau tatap muka seperti minggu lalu peserta didik itu ya hanya 

beberapa 

saja yang aktif, selebihnya hanya melihat saja hanya sekedar 

datang saja karna pada saat diberi pertanyaan mereka tidak bisa 

menjawab. Kalau secara daring ini juga sama hanya itu-itu saja 

yang aktif, mereka itu ramai dikelas pada saat mengisi absen 

selebihnya tidak merespon pembelajaran.  

Peneliti  : Menurut ibu/bapak materi apa yang lebih banyak 

menimbulkan atau memunculkan banyak konsep pada 

diri pesertadidik? 

Guru  : Gerak Lurus karena konsepnya banyak ditemukan atau 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tetapi banyak yang masih 

salah dari konsep mereka. Sehingga, sebenarnya ini bisa jadi 

bentuk kesulitan belajar peserta didik. Karna peserta didik harus 

menyelaraskan 

dan bahkan mengubah konsep awal yang mereka miliki dengan\ 

konsep yang sebenarnya itu.  

Peneliti : Menurut ibu/bapak apa penyebab peserta didik sering 

mengalami perubahan konsep pada metri tersebut? 

Guru  : ya seperti tadi, karena biasanya dari pengalaman peserta didik 

yang berhubungan langsung dengan  materi tersebut. Selain itu, 

peserta didik mendapatkan konsep dari sumber belajar yang lain 

dan rasa keingintahuan peserta didik yang ingin mendapatkan 

kebenaran atau membenarkan. 

Peneliti : Bagaimana kemampuan peserta didik pada materi tersebut? Lebih 

paham secara matematis atau paham konsep? Atau mungkin ada 

yang lainnya ? 

Guru  : sebenarnya tingkat pemahaman peserta didik itu beda-beda ya. 

Hanya kalau secara umum dan sebagian besar peserta didik itu ga 

Paham konsep sehingga dalam menyelesaiakan soal juga 
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terhambar. Dan 

untuk kemampuan matematis sebagian peserta didik juga lambat. 

Kalau kita kasih soal esay banyak yang tidak bisa menjawab, 

palingan hanya tulois yang diketahui, ditanya. Untuk tahap 

penyelesaian itu suka salah rumus atau kalau rumusnya udah 

bener mereka salah prosesnya. Seperti, kalau sampai soal yang 

susah konsep peserta didik agak susah untuk mengembangkan 

atau mengomunikasikan materinya. 

Peneliti  : Bagaimana model, metode, dan strategi dalam mengajarkan 

materitersebut? 

Guru  : Kalau untuk model ibu ya seperti biasa. Masuk menjelaskan kasih 

contoh dan diskusi, ya seperti PBL begitu. Tapi sekarang karna 

daring jadi menggunakan google meet untuk penjelasan langsung.  

Peneliti : Sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran terutama pada pelajaran 

fisika? 

Guru  : Ada buku cetak yang bisa dibilang sudah cukup memadai dan 

laboratorium fisika tetapi tidak digunakan karena gedung yang 

sedang diperbaiki (dalam pembangunan). 

Peneliti : Apakah ada kegiatan praktikum fisika? Jika ada, apakah 

dilaksanakan pada jam efektif atau diluar jam efektif? 

Guru  : praktikum itu sangat jarang   

Peneliti  : Menurut Ibu seberapa pentingkah pemahaman konsep  bagi 

peserta didik tertutama pada materi gerak lurus ini? 

Guru  : Pada materi gerak lurus, sangat penting pemahaman konsep bagi 

peserta didik. Karena materi ini termasuk materi yang kompleks, 

yang didalamnya terdapat banyak konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kemudian dari segi matematisnya juga, pada materi 

gerak lurus ini rumusnya itu hamper mirip-mirip terutama dalam 

penggunaan symbol-simbolnya ya karna mirip-mirip. Misalnya 

rumus kecepatan atau symbol kecepatan dengan symbol 

kecepatan rata-rata itukan beda. Peserta didik terkadang tuh ga 

bisa bedakan itu.  

Peneliti : Apakah yang ibu/bapak ketahui tentang kesulitan belajar? 

Guru  : ya, kesulitan belajar itu sebenarnya kendala ya, kendala yang 

menghalangi pemahaman peserta didik dan tentunya itu ada 

faktornya. Entah itu dari dalam diri atau dari luar.  

Peneliti : Materi apa yang sering menimbulkan kesulitan belajar  pada 

pelajaran fisika? Mengapa? 

Guru  : Pada materi gerak lurus. Bukan hanya kelas X, dulu juga sempat 
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mengajar di kelas XI dan kasusnya juga pada materi ini. 

Alasannya ya tadi itu, peserta didik belum paham konsep, 

kemampuan 

matematis juga kurang.  

Peneliti : Bisakah diberikan contoh kesulitan belajar yang terjadi pada 

peserta didik terutama pada materi gerak lurus? 

Guru  : Contohnya pada saat membedakan besaran-besaran Gerak Lurus 

beserta persamaannya, contoh perbedaan kecepatan dan kelajuan 

peserta didik itu banyak yang tidak tau dan menganggapnya sama. 

Nah ini kan sudah salah konsep.  

Peneliti  : seberapa penting peserta didik harus paham konsep? 

Guru  : Sangat penting ya. Kalau tidak paham konsep tentu untuk 

menyelesaikan soal juga ya akan sulit. Ditambah lagi jika tidak 

tahu symbol dan dalam menyelesaikan soal fisika satuan itu 

sangat penting. Peserta didik disini juga masih banyak yang 

belum tau tentang mengkonversi satuan. 
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2) Hasil Wawancara Peserta Didik 

Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Oktober 2020 

Subjek  : Peserta didik Kelas X MIA 2 dan X MIA 3 SMA Negeri 1 

   Konawe Selatan 

Waktu  : 17.00 – 17.15 WIB 

 

Peneliti : Apakah Anda menyukai pelajaran Fisika? 

Peserta Didik : Sebenarnya suka. Ya kalau suka sih bisa dibilang 

suka kak, tapi kadang membosankan juga sih kalau sudah ketemu 

rumus.  

Peneliti : Apakah Anda selalu mengerjakan sendiri tugas 

atau PRyang diberikan guru? Mengapa? 

Peserta Didik : Tidak. Karena terkadang kalau tidak paham pasti 

bertanya atau diskusi sama teman. 

Peneliti : Apakah kesulitan Anda dalam belajar Fisika terutama pada materi 

gerak lurus? 

Peserta Didik : proses pembelajaran kak apalagi saya suka tidak mengerti apa 

yang disampaikan oleh guru. sebenarnya guru bagus dalam 

menjelaskan kak, hanya terpaku sekali dengan buku terus juga 

tidak ada seperti gambar-gambar bgtu kak jadinya kita itu seperti 

melayang-layang, membayangkan saja begitu kak. Terus kak 

kalau kerjakan soal juga kak, saya itu suka tidak paham sama 

soalnya. Ditambah rumusnya di gerak lurus itu mirip-mirip, 

seperti symbol dan satuannya. Saya sering keliru kak.  

Peneliti : Masih ingat jawaban Anda pada soal nomor 2 pilihan ganda dan 

nomor 1 esay? (memperlihatkan jawabannya) 

Peserta Didik : masih kak. 

Peneliti : Bisakah Anda menjelaskan jawaban Anda?  

Peserta Didik : untuk nomor 2 pilihan ganda kak, memang sudah seperti itu 

jawabannya kak sesuai dengan yang saya pahami kalau  

Peneliti :Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? 

Peserta Didik : yakin kak, karna sudah begitu konsepnya kak. 

Peneliti :Mengapa Anda memberikan jawaban seperti itu? 

Yakin? 

Peserta Didik : karna memang bgtu konsepnya kaka yang saya pahami. 

Peneliti : Dari mana Anda mendapatkan jawaban tersebut? 

Peserta Didik : dari pemahman saya sendiri kak 

Peneliti :Mengapa Anda tidak memberikan jawaban lain? 

Peserta Didik : karna itu yang menurut saya benar kak 
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Peneliti :Bagaimana kriteria guru Fisika yang kalian 

senangi?  

Peserta Didik : saya suka guru fisika yang menjlaskan itu sambil ada gerakannya 

tidak hanya duduk membaca buku, kemudian juga menuliskan 

atau bahkan bisa menggambarkan yang sedang dijelaskan.  

Peneliti : apakah guru Fisika Anda sekarang sudahmemenuhi kriteria 

tersebut? Mengapa? 

Guru  : mmm sebenarnya sudah kak, hanya kadang guru suka 

menjelaskan tanpa gambar kak jdi kita hanya menghayal, guru 

juga suka banyak menggunakan kaya metode ceramah bgtu kak. 

kalau dalam pembelajaran daring ini kak guru sangat kurang 

dalam penggunaan media belajar kak. Itu kendala yang paling 

kami rasakan kak. Teman-teman juga banyak yang mengeluh 

begitu kak, karna guru hanya seperti menjelaskan yang ada di 

buku saja kak. Tidak ada gambar-gambar begitu. Diberikan 

contoh juga dari buku saja kak, jdi sedikit membosankan.  

Peneliti :Bagaimana pendapatmu tentang penjelasan guru 

saat mengajar Gerak Lurus? Apakah Anda dapat 

menangkap dan memahami materi yang disampaikan? Mengapa? 

Peserta Didik : yah sudah bagus kak dalam menjelaskan, hanya kadang sering 

kelamaan duduk ditempat saja kak. Kalo paham ga nya, saya bisa 

paham kak tapi dikit, dikit sekali. Karna kadang terlalu cepat 

menjelaskan dan itu kak belajar fisika itu harus ada gambar jdi ga 

hanya nuliskan rumus saja di papan tulis kak.  

Peneliti : Sarana dan prasarana Fisika apa yang Anda 

punya? 

Peserta Didik : tidak ada kak. Ada video pembelajaran fisika itupun dikirkan 

guru dan saya ga pernah nonton itu kalau ga di suruh sama guru. 

Peneliti :Apakah Anda mempunyai buku cetak Fisika kelas 

X? Mengapa? 

Peserta Didik : tidak ada kak. Ga tertarik kak. Isinya rumus semua. 

Peneliti : Bagaimana pendapatmu mengenai sarana dan 

prasarana Belajar di Sekolah? 

Peserta Didik : cukup baik kak. Hanya tidak pernah masuk lab untuk praktikum 

krna lgi diperbaiki gedungnya. 

Peneliti :Apakah keadaan lingkungan di rumahmu 

mendukung kegiatan belajar Fisika? Mengapa? 

Peserta Didik : kurang mendukung kak. Suka rebut kak krna banyak yang tinggal 

di rumah, dan orang tua juga blm paham tentang belajar online ini 

kak jdi saya suka di suruh-suruh padahal sya lg masuk kelas.  
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Peneliti : Apakah ada perhatian dari orang tua Anda 

mengenai belajar Anda baik di sekolah maupun dirumah? Jika 

ada, dalam bentuk apa perhatiantersebut? 

Peserta Didik : kadang-kadang saja kak. Kalau musim ulangan itu kak saya suka 

ditanya-tanya tentang belajarnya. Tpi kalau nda ulangan ya jarang 
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Lampiran 9: Instrumen Observasi 

 

INSTRUMEN OBSEVASI GURU FISIKA  

PADA SAAT PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru  : H. Subagiyo. T.N, S.Pd 

Hari/Tanggal  : Kamis, 24 September 2020 

Topik Bahasan : Membedakan dan mendeskripsikan besaran 

Gerak Lurus beserta persamaannya. 

Kelas   : X MIPA 2  

Jam   : 08.30 – 09.30 WIB  

Pertemuan Ke- : I 

 

No  Indikator / aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Persiapan pembelajaran 

• Menentukan tujuan pembelajaran 

• Memilih materi pelajaran yang akan 

dipelajari 

• Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran di mulai 

• Mengembangkan materi ajar 

• Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

• Merumuskan atau membuat RPP 

 
 

√ 
 
 

√ 

 

√ 
 
 

√ 
 

√ 

√ 

2 Pra pembelajaran  

• Menarik perhatian peserta didik 

• Melakukan apresiasi/pretes 

• Menentukan topik yang akan 

dipelajari 

• Membangun motivasi 

 

 

√ 
 
 
 

√ 

 
 

√ 
 
 
 
 

√ 



 

121 
 

3 Kegiatan inti pembelajaran   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Penguasaan materi pelajaran 

• Menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan tugas atau tiga 

metode secara bergantian 

• Menampilkan suatu permasalahan 

yang akan dikaji 

• Membantu dan memperjelas tugas 

kepada peserta didik 

• Mempersiapkan kelas dan alat-alat 

yang diperlukan 

• Mengecek pemahaman peserta didik 

terhadap masalah yang diberikan 

• Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

• Membantu peserta didik dengan 

informasi jika diperlukan 

• Merangsang interaksi peserta didik 

dengan peserta didik 

• Membantu peserta didik 

merumuskan kesimpulan 

• Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil dari 

Pembelajaran 

√ 

√ 
 
 

 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

 

√ 

 
 

√ 
 
 

 

√ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

√ 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 

 

        Observer 
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Nama Guru  : H. Subagiyo T.N, S.Pd 

Hari/Tanggal : Kamis, 24 September 2020 

Topik Bahasan : Membedakan dan mendeskripsikan besaran Gerak 

Lurus beserta persamannya. 

Kelas  : X MIPA 3 

Jam   : 10.30 - 11.30 WIB 

Pertemuan Ke-  : I 

 

No  Indikator / aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Persiapan pembelajaran 

• Menentukan tujuan pembelajaran 

• Memilih materi pelajaran yang akan 

dipelajari 

• Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran di mulai 

• Mengembangkan materi ajar 

• Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

• Merumuskan atau membuat RPP 

 
 

√ 
 
 

√ 

 

√ 
 
 

√ 
 

√ 

√ 

2 Pra pembelajaran  

• Menarik perhatian peserta didik 

• Melakukan apresiasi/pretes 

• Menentukan topik yang akan 

dipelajari 

• Membangun motivasi 

 

√ 
 
 
 

√ 

 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

3 Kegiatan inti pembelajaran   

 

 

 

 

 

 

• Penguasaan materi pelajaran 

• Menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan tugas atau tiga 

metode secara bergantian 

√ 

√ 
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• Menampilkan suatu permasalahan 

yang akan dikaji 

• Membantu dan memperjelas tugas 

kepada peserta didik 

• Mempersiapkan kelas dan alat-alat 

yang diperlukan 

• Mengecek pemahaman peserta didik 

terhadap masalah yang diberikan 

• Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

• Membantu peserta didik dengan 

informasi jika diperlukan 

• Merangsang interaksi peserta didik 

dengan peserta didik 

• Membantu peserta didik 

merumuskan kesimpulan 

• Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil dari 

Pembelajaran 

 
 
 

√ 
 
 
 

 

 

√ 

 
 

√ 
 
 

 

√ 
 
 

 
 
 
 
 

 

√ 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
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Nama Guru  : H. Subagiyo. T.N, S.Pd 

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020 

Topik Bahasan : Menjelaskan karakteristik GLB, GLBB dan  

GJB serta menggambarkan dan menganalisis grafik 

Dan persamaannya. 

Kelas  : X MIPA 2  

Jam   : 08.30 – 09.30 WIB  

Pertemuan Ke- : II 

No  Indikator / aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Persiapan pembelajaran 

• Menentukan tujuan pembelajaran 

• Memilih materi pelajaran yang akan 

dipelajari 

• Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran di mulai 

• Mengembangkan materi ajar 

• Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

• Merumuskan atau membuat RPP 

 
 

√ 
 
 

√ 

 

√ 
 
 

√ 
 

√ 

√ 

2 Pra pembelajaran  

• Menarik perhatian peserta didik 

• Melakukan apresiasi/pretes 

• Menentukan topik yang akan 

dipelajari 

• Membangun motivasi 

 

√ 
 
 
 

√ 

 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

3 Kegiatan inti pembelajaran   

 

 

 

 

 

 

• Penguasaan materi pelajaran 

• Menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan tugas atau tiga 

metode secara bergantian 

√ 

√ 
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• Menampilkan suatu permasalahan 

yang akan dikaji 

• Membantu dan memperjelas tugas 

kepada peserta didik 

• Mempersiapkan kelas dan alat-alat 

yang diperlukan 

• Mengecek pemahaman peserta didik 

terhadap masalah yang diberikan 

• Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

• Membantu peserta didik dengan 

informasi jika diperlukan 

• Merangsang interaksi peserta didik 

dengan peserta didik 

• Membantu peserta didik 

merumuskan kesimpulan 

• Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil dari 

Pembelajaran 

 
 
 

√ 
 
 
 

 

 

√ 

 
 

√ 
 
 

 

√ 
 
 

 
 
 
 
 

 

√ 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
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Nama Guru  : H. Subagiyo T.N, S.Pd 

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020 

Topik Bahasan : Menjelaskan karakteristik GLB, GLBB dan GJB 

serta menggambarkan dan menganalisis grafik dan 

persamaannya. 

Kelas  : X MIPA 3 

Jam   : 10.30 - 11.30 WIB 

Pertemuan Ke- : II 

 

No  Indikator / aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Persiapan pembelajaran 

• Menentukan tujuan pembelajaran 

• Memilih materi pelajaran yang akan 

dipelajari 

• Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran di mulai 

• Mengembangkan materi ajar 

• Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

• Merumuskan atau membuat RPP 

 
 

√ 
 
 

√ 

 

√ 
 
 

√ 
 

√ 

√ 

2 Pra pembelajaran  

• Menarik perhatian peserta didik 

• Melakukan apresiasi/pretes 

• Menentukan topik yang akan 

dipelajari 

• Membangun motivasi 

 

√ 
 
 
 

√ 

 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

3 Kegiatan inti pembelajaran   

 

 

 

 

 

• Penguasaan materi pelajaran 

• Menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan tugas atau tiga 

√ 

√ 
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metode secara bergantian 

• Menampilkan suatu permasalahan 

yang akan dikaji 

• Membantu dan memperjelas tugas 

kepada peserta didik 

• Mempersiapkan kelas dan alat-alat 

yang diperlukan 

• Mengecek pemahaman peserta didik 

terhadap masalah yang diberikan 

• Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

• Membantu peserta didik dengan 

informasi jika diperlukan 

• Merangsang interaksi peserta didik 

dengan peserta didik 

• Membantu peserta didik 

merumuskan kesimpulan 

• Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil dari 

Pembelajaran 

 
 
 
 

√ 
 
 
 

 

 

√ 

 
 

√ 
 
 

 

√ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

√ 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
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Lampiran 10: Instrumen Observasi  

 

INSTRUMEN OBSEVASI PESERTA DIDIK  

PADA SAATPEMBELAJARAN 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 24 September 2020 

Topik Bahasan : Membedakan dan mendeskripsikan besaran 

Gerak Lurus beserta persamannya. 

Kelas  : X MIA 2 

Jam    : 08.30 – 09.30 WIB 

Pertemuan Ke- : I 

 

No Indikator / Aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Antusias dalam pembelajaran  

a. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

b. Memperhatikan apa yang disampaikan guru 

c. Mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan 

d. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan guru 

e. Mengajukan ide, gagasan pada saat pembelajaran 

f. Mengajukan pertanyaan ketika ada materi yang 

tidak dipahami 

g. Melakukan identifikasi masalah pada materi 

h. Menjawab pertanyaan guru secara individual 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

2 Keadaan Kelas 

a. Tenang atau kondusif pada saat belajar 

b. Tertib ketika mengerjakan tugas 

c. Peserta didik cenderung aktif dan komunikatif 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Hari/Tanggal : Kamis, 24 September 2020 

Topik Bahasan : Membedakan dan mendeskripsikan besaran gerak 

Lurus beserta persamannya. 

Kelas  : X MIA 3 

Jam   : 10.30 – 11.30 WIB 

Pertemuan Ke- : I 

No Indikator / Aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Antusias dalam pembelajaran  

i. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

j. Memperhatikan apa yang disampaikan guru 

k. Mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan 

l. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan guru 

m. Mengajukan ide, gagasan pada saat pembelajaran 

n. Mengajukan pertanyaan ketika ada materi yang 

tidak dipahami 

o. Melakukan identifikasi masalah pada materi 

p. Menjawab pertanyaan guru secara individual 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

2 Keadaan Kelas 

d. Tenang atau kondusif pada saat belajar 

e. Tertib ketika mengerjakan tugas 

f. Peserta didik cenderung aktif dan komunikatif 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Hari/Tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020 

Topik Bahasan : Menjelaskan karakteristik GLB, GLBB dan 

GJB serta menggambarkan dan menganalisis grafik 

dan persamaannya. 

Kelas  : X MIA 2 

Jam   : 08.30 – 09.30 WIB 

Pertemuan Ke- : II 

No Indikator / Aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Antusias dalam pembelajaran  

q. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

r. Memperhatikan apa yang disampaikan guru 

s. Mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan 

t. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan guru 

u. Mengajukan ide, gagasan pada saat pembelajaran 

v. Mengajukan pertanyaan ketika ada materi yang 

tidak dipahami 

w. Melakukan identifikasi masalah pada materi 

x. Menjawab pertanyaan guru secara individual 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

2 Keadaan Kelas 

g. Tenang atau kondusif pada saat belajar 

h. Tertib ketika mengerjakan tugas 

i. Peserta didik cenderung aktif dan komunikatif 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Hari/Tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020 

Topik Bahasan : Menjelaskan karakteristik GLB, GLBB dan GJB 

serta menggambarkan dan menganalisis grafik dan 

persamaannya. 

Kelas  : X MIA 3 

Jam   : 10.30 – 11.30 WIB 

Pertemuan Ke- : II 

No Indikator / Aspek yang di nilai Penilaian 

Ya Tidak 

1 Antusias dalam pembelajaran  

y. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

z. Memperhatikan apa yang disampaikan guru 

aa. Mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan 

bb. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan 

guru 

cc. Mengajukan ide, gagasan pada saat pembelajaran 

dd. Mengajukan pertanyaan ketika ada materi 

yang tidak dipahami 

ee. Melakukan identifikasi masalah pada materi 

ff. Menjawab pertanyaan guru secara individual 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

2 Keadaan Kelas 

j. Tenang atau kondusif pada saat belajar 

k. Tertib ketika mengerjakan tugas 

l. Peserta didik cenderung aktif dan komunikatif 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Lampiran 11: Silabus Materi Gerak  Lurus 

SILABUS 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pelajaran : Gerak Lurus  

Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

Kelas/Semester : X MIPA/II (Genap) 

 

Kompetensi Inti  : 

• KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam 

berinteraksi secara efektif sesuai dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural 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 procedural 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 dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Menjelaskan hakikat ilmu Fisika 

dan perannya dalam kehidupan, 

metode ilmiah, dan keselamatan 

kerja di laboratorium 

Hakikat Fisika dan Prosedur 

Ilmiah: 

• Hakikat Fisika dan perlunya 

mempelajari Fisika 

• Ruang lingkup Fisika 

• Mengamati, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang 

fenomena Fisika dalam kehidupan sehari-hari, hubungan 

Fisika dengan disiplin ilmu lain, prosedur ilmiah, dan 

keselamatan kerja di laboratorium 

• Mendiskusikan dan menyimpulkan tentang ilmu Fisika dan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

4.1 Menerapkan ilmu fisika dan 

peranannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

• Metode dan Prosedur ilmiah 

• Keselamatan kerja di 

laboratorium 

hubungannya dengan disiplin ilmu lain, prosedur ilmiah 

dalam hubungannya dengan keselamatan kerja di 

laboratorium 

• Mempresentasikan tentang pemanfaatan Fisika dalam 

kehidupan sehari-hari, metode ilmiah dan keselamatan kerja 

ketika melakukan kegiatan pengukuran besaran Fisika 

3.2. Menerapkan prinsip-prinsip 

pengukuran besaran fisis, 

ketepatan, ketelitian, dan angka 

penting, serta notasi ilmiah 

Pengukuran:  

• Ketelitian (akurasi) dan 

ketepatan (presisi) 

• Penggunaan alat ukur 

• Kesalahan pengukuran 

• Penggunaan angka penting 

 

• Mengamati pembuatan daftar (tabel)  nama besaran, alat 

ukur, cara mengukur 

• Mendiskusikan prinsip-prinsip pengukuran (ketepatan, 

ketelitian, dan angka penting), cara menggunakan alat ukur, 

cara membaca skala, cara menuliskan hasil pengukuran  

• Mengolah data hasil pengukuran dalam bentuk penyajian 

data, membuat grafik, menginterpretasi data dan grafik, dan 

menentukan ketelitian pengukuran, serta menyimpulkan hasil 

interpretasi data 

• Membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil pengukuran 

4.2. Melakukan pengukuran 

menggunakan alat ukur 

mis]alkan mengukur panjang 

suatu  benda dengan ketelitian 

yang tepat 

3.3. Menerapkan prinsip penjumlahan 

vektor sebidang (misalnya 

perpindahan) 

Vektor: 

• Penjumlahan vektor 

• Perpindahan vektor 

• Kecepatan vektor 

• Mengamati dengan seksama vektor-vektor yang bekerja 

pada benda  

• Melakukan percobaan untuk menentukan resultan vektor 

sebidang (misalnya gaya). 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

4.3. Mempresentasikan prinsip 

penjumlaha vektur dan resultan 

vektor 

• Percepatan vektor 

• Gaya sebagai vektor 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengolah tentang berbagai operasi vektor 
• Mempresentasikan rancangan percobaan untuk menentukan 

resultan vektor sebidang beserta makna fisisnya 

3.4 Menganalisis besaran-besaran 

fisis pada gerak lurus dengan 

kecepatan konstan (tetap) dan 

gerak lurus dengan percepatan 

konstan (tetap) berikut 

penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya keselamatan 

lalu lintas 

Gerak lurus: 

• Gerak lurus dengan kecepatan 

konstan (tetap) 

• Gerak lurus dengan percepatan 

konstan (tetap) 

 

 

• Mengamati dengan seksama demonstrasi gerak untuk 

membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak 

lurus dengan percepatan tetap 

• Mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan 

tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap 

• Melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan 

percepatan tetap menggunakan kereta misalnya mobil 

mainan, troly. 

• Menganalisis besaran-besaran Fisika dalam gerak lurus 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

4.4 Menyajikan perbedaan antara 

besaran fisis pada gerak lurus 

dngan kecepatan konstan dan 

gerak lurus dengan percepaatan 

konstan 

dengan kecepatan dan percepatan tetap melalui diskusi 

kelas. 

• Mempresentasikan hasil percobaan benda yang bergerak lurus 

dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap 

dalam bentuk grafik.  

3.5. Menganalisis gerak parabola 

dengan menggunakan vektor, 

berikut makna fisisnya  dan 

penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Gerak parabola: 

• Gerak Parabola 

• Pemanfaatan Gerak Parabola 

dalam Kehidupan Sehari-hari 
 

• Mengamati simulasi ilustrasi/demonstrasi/video gerak 

parabola yang aktual dijumpai di kehidupan sehari-hari 

• Mendiskusikan vektor posisi, kecepatan gerak dua dimensi 

pada gerak parabola, hubungan posisi dengan kecepatan 

pada gerak parabola 

• Menganalisis dan memprediksi posisi dan kecepatan pada 

titik tertentu berdasarkan pengolahan data percobaan gerak 

parabola. 
• Mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kelompok tentang 

penyelesaian masalah  gerak parabola 

4.5. Mengolah data hasil percobaan 

gerak parabola dengan 

menggunakan vektor 

3.6. Menganalisis besaran fisis pada 

gerak melingkar dengan laju 

konstan (tetap) dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Gerak melingkar: 

• Gerak melingkar dengan laju 

konstan (tetap) 

• Frekuensi dan Periode 

• Kecepatan sudut 

• Kecepatan linier 

• Gaya sentripetal 

 

• Menemukan besaran frekuensi, periode, sudut tempuh, 

kecepatan linier, kecepatan sudut, percepatan, dan gaya 

sentripetal pada gerak melingkar melalui tayangan film, 

animasi, atau sketsa 

• Melakukan percobaan secara berkelompok untuk 

menyelidiki gerak yang menggunakan hubungan roda-roda 

• Menganalisis besaran yang berhubungan antara gerak linier 

dan gerak melingkar pada gerak menggelinding dengan laju 

tetap 

4.6. Mempresentasikan besaran fisis 

pada gerak melingkar serta 

penerapannya dalam kehidupan 



 

136 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

sehari-hari  • Melaporkan hasil percobaan dalam bentuk sketsa/gambar dan 

laporan sederhana serta mempresentasikannya 

 

  Tinanggea,  Oktober 2020 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

H. Subagiyo, T.N, S.Pd 

NIP.196804161998021001 

 Peneliti 

 

 

Rini Putpita Sari 

NIM. 17010109005 

 

 

Mengatahui 

Kepala SMA Negeri1 Konawe Selatan 

 

 

 

Asmudin, S.Pd., M.M 

NIP. 197612312005021011 
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Lampiran 12: RPP SMA Negeri 1 Konawe Selatan 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

No. 01 

Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 KONAWE SELATAN 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Kelas/Semester  : X / 1  

Materi Pokok   : GERAK LURUS 

Alokasi Waktu  : 1 JP x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi gerak lurus, peserta didik diharapkan mampu 

membedakan dan mendeskripsikan besaran-besaran gerak lurus serta 

persamaannya. 

B. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

1.1. Penyiapan peserta didik secara fisik dan psikis 

Peserta didik berdo’a sesuai dengan keyakinan. 

1.2. Motivasi 

Apakah kalian pernah memperhatikan atau merasakan mengemudi 

motor? Apa saja yang terjadi pada pengemudi dan motor tersebut? 

1.3. Apersepsi 

Guru menyampaikan pertanyaan tentang besaran-besaran gerak lurus. 

2. Kegiatan Inti 

2.1.Guru menjelaskan secara kualitatif mengenai perbedaan besaran-

besaran dalam gerak lurus serta persamannya.  

3. Kegiatan Penutup 

3.1. Kesimpulan Pembelajaran 

Guru membantu dan membimbing peserta didik dalam 

menyimpulkan materi. 

3.2. Penilaian 

• Sikap (Afektif) : Observasi, Penilaian Teman Sebaya, Penilaian 

diri 

• Pengetahuan (Kognitif) : Tes Tertulis 

• Keterampilan (Psikomotorik) : Unjuk kerja 

 

  

 Tinanggea,  September 2020 

Mengetahui 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 

  

ASMUDIN, S.Pd., MM     

NIP.197612312005021011      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

No. 02 

 

Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 KONAWE SELATAN 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Kelas/Semester  : X / 1  

Materi Pokok   : GERAK LURUS 

Alokasi Waktu  : 1 JP x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi gerak lurus, peserta didik diharapkan mampu 

menjelaskan karakteristik Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus 

Berubah Beraturan (GLBB) serta menggambarkan dan menganalisis grafik 

dan persamaannya terhadap waktu.  

B. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

1.1. Penyiapan peserta didik secara fisik dan psikis 

Peserta didik berdo’a sesuai dengan keyakinan. 

1.2. Motivasi 

Apakah kalian pernah melihat atau mengendarai motor di jalan lurus? 

Apa yang terjadi pada motor tersebut?  

1.3. Apersepsi 

Guru menyampaikan pertanyaan tentang Gerak Lurus Beraturan dan 

Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

2. Kegiatan Inti 

2.1.Guru menjelaskan secara kualitatif mengenai karakterisitik, grafik dan 

persamaannya terhadap waktu dari GLB dan GLBB. 

3. Kegiatan Penutup 

3.1. Kesimpulan Pembelajaran 

Guru membantu dan membimbing peserta didik dalam 

menyimpulkan materi. 

3.2. Penilaian 

• Sikap (Afektif) : Observasi, Penilaian Teman Sebaya, Penilaian 

diri 

• Pengetahuan (Kognitif) : Tes Tertulis 

• Keterampilan (Psikomotorik) : Unjuk kerja 

 

 Tinanggea,  September 2020 

Mengetahui 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran 

 

ASMUDIN, S.Pd., MM      

NIP.197612312005021011     
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PENILAIAN 

 

1. Teknik dan Instrumen Penilaian 

Sikap (Afektif) : Observasi, Penilaian Teman Sebaya, dan 

Penilaian diri 

Pengetahuan (Kognitif) : Tes tertulis  

Keterampilan (Psikomotorik) : Unjuk Kerja 

 

2. Prosedur Penilaian 

No. Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap (Afektif) Observasi, 

Penilaian 

Teman Sebaya, 

Penilaian diri 

Selama 

pembelajaran 

2. Pengetahuan (Kognitif) Tes Tertulis Akhir 

pembelajaran  

3. Keterampilan 

(Psikomotorik) 

Unjuk Kerja Saat proses 

pembelajaran 

 

a. Penilaian Sikap (Afektif) 

• Observasi 

No. Nama Aspek yang Dinilai 4 3 2 1 Total Skor 

1. 

  

Tanggung Jawab           

Kerja Sama           

Peduli           

Disiplin           

Toleransi           

Percaya Diri           

Semangat Belajar           

2. 

 

Tanggung Jawab      

Kerja Sama      

Peduli      

Disiplin      

Toleransi      

Percaya Diri      
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Semangat Belajar      

dst. 

  

  

Tanggung Jawab           

Kerja Sama           

Peduli           

Disiplin      

Toleransi      

Percaya Diri      

Semangat Belajar      

 

Rubrik Penilaian Afektif (Observasi) 

Sikap 1 2 3 4 

Tanggu

ng 

Jawab 

Tidak ikut serta 

dalam diskusi 

dan 

mengganggu 

aktivitas diskusi. 

Tidak ikut serta 

dalam diskusi. 

Mengikuti 

diskusi 

namun 

hanya 

sebagai 

anggota 

pasif 

Mengikuti 

diskusi dan 

berperan aktif 

dalam kegiatan 

diskusi. 

Kerja 

Sama 

Tidak bekerja 

sama dengan 

anggota 

kelompok dan 

mengganggu 

teman yang lain. 

Tidak bekerja 

sama dengan 

anggota 

kelompok. 

Aktif kerja 

sama dalam 

menyelesaik

an kegiatan 

kelompok. 

Sangat aktif 

kerja sama 

dalam 

menyelesaikan 

kegiatan 

kelompok. 

Peduli Tidak 

memperhatikan 

ketika temannya 

sedang 

mempersentasik

an hasil diskusi 

dan 

mengganggu 

teman yang lain. 

Kurang 

memperhatikan 

ketika temannya 

sedang 

mempersentasik

an hasil diskusi. 

Memperhati

kan ketika 

temannya 

sedang 

mempersent

asikan hasil 

diskusi. 

Sangat 

memperhatikan 

temannya 

sedang 

mempersentasik

an hasil diskusi 

dan 

menanggapi 

materi yang 

dipersentasikan. 

Disiplin Tidak tertib 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

dan selalu keluar 

Kurang tertib 

dalam mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran. 

Tertib 

dalam 

mengikuti 

kegiatan 

Selalu tertib 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran. 
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masuk kelas. pembelajara

n. 

Toleran

si 

Tidak menerima 

pendapat dari 

teman yang lain. 

Kurang setuju 

dengan pendapat 

dari teman yang 

lain. 

Menerima 

pendapat 

dari teman 

yang lain. 

Menerima 

pendapat dari 

teman yang lain 

serta mencari 

solusi dari 

penyelesaian 

masalah. 

Percaya 

Diri 

Tidak percaya 

diri dalam 

mempersentasik

an hasil diskusi. 

Kurang percaya 

diri dalam 

menpersentasika

n hasil diskusi. 

Percaya diri 

dalam 

mempersent

asikan hasil 

diskusi. 

Sangat percaya 

diri dalam 

mempersentasik

an hasil diskusi 

dan dengan 

mudah mampu 

dipahami oleh 

teman-teman 

kelasnya. 

Semang

at 

Belajar 

Tidak semangat 

(malas) dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

Kurang 

semangat dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

Semangat 

dalam 

kegiatan 

pembelajara

n. 

Semangat 

belajar yang 

tinggi dan 

selalu aktif 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

• Penilaian Diri 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri 

selama proses pembelajaran.  
        

2. 
Saya kerja sama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. 
        

3. 
Saya menunjukkan sikap peduli terhadap 

pembelajaran yang sedang berlangsung  
        

4. Saya semangat belajar dalam proses pembelajaran          

5. 
Saya percaya diri dalam mengemukakan gagasan 

atau ide dan bertanya. 
        

6. 
Saya percaya diri ketika mempersentasikan hasil 

diskusi. 
        

7. 
Saya tidak menyontek dalam mengerjakan 

ulangan.  
        

8. Saya mengakui kesalahan yang saya perbuat.          
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9. Saya datang ke sekolah tepat waktu.          

10. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu.          

11. 
Saya menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan. 
        

 

12. 
Saya menerima pendapat orang lain.         

13. Saya dapat memaafkan kesalahan orang lain.         

14. 
Saya bersedia membantu orang lain tanpa 

mengharap imbalan. 
        

15. Saya tidak mendahulukan kepentingan pribadi.         

16. 
Saya mencari jalan untuk mengatasi perbedaan 

pendapat. 
        

17. 
Saya mengajak teman yang tidak aktif untuk 

bekerja sama dalam diskusi kelompok. 
        

18. 
Saya memotivasi teman yang kurang semangat 

belajar. 
        

19. Saya menghormati orang yang lebih tua.         

20. 
Saya tidak menyela pembicaraan pada waktu yang 

tepat. 
        

21. 
Saya mengucapkan terima kasih setelah menerima 

bantuan dari orang lain. 
        

22. 
Saya meminta izin ketika akan menggunakan atau 

meminjam barang orang lain. 
        

23. Saya mampu membuat keputusan dengan cepat.         

24. Saya tidak mudah putus asa.         

25. Saya tidak pilih-pilih dalam berteman.         

 

Keterangan Skor : 

4 = Selalu 

3 = Sering 

2 = Kadang-kadang 

1 = Tidak Pernah 
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• Penilaian Teman Sebaya 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri selama 

proses pembelajaran.  
        

2. Kerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.         

3. 
Menunjukkan sikap peduli terhadap pembelajaran 

yang sedang berlangsung  
        

4. Semangat belajar dalam proses pembelajaran          

5. 
Percaya diri dalam mengemukakan gagasan atau ide 

dan bertanya. 
        

6. Percaya diri ketika mempersentasikan hasil diskusi.         

7. Tidak menyontek dalam mengerjakan ulangan.          

8. Mengakui kesalahan yang saya perbuat.          

9. Datang ke sekolah tepat waktu.          

10. Mengumpulkan tugas tepat waktu.          

11. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan.         

12. Menerima pendapat orang lain.         

13. Dapat memaafkan kesalahan orang lain.         

14. 
Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap 

imbalan. 
        

15. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi.         

16. Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat.         

17. 
Mengajak teman yang tidak aktif untuk bekerja sama 

dalam diskusi kelompok. 
        

18. Memotivasi teman yang kurang semangat belajar.         

19. Menghormati orang yang lebih tua.         

20. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tepat.         

21. 
Mengucapkan terima kasih setelah menerima 

bantuan dari orang lain. 
        

22. 
Meminta izin ketika akan menggunakan atau 

meminjam barang orang lain. 
        

23. Mampu membuat keputusan dengan cepat.         

24. Tidak mudah putus asa.         

25. Tidak pilih-pilih dalam berteman.         

 

Keterangan Skor : 

4 = Selalu 
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3 = Sering 

2 = Kadang-kadang 

1 = Tidak Pernah 

 

b. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1. Tertulis Pilihan Ganda Terlampir Akhir 

pembelajaran 

Penilaianseba

gai 

pembelajaran 

 

c. Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) 

• Diskusi Kelompok 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok 
   

 

2. Kemampuan berkomunikasi secara lisan 

(menyampaikan ide/gagasan/komentar)    

 

3. Kemampuan mengajukan pertanyaan     

4. Kemampuan menjawab pertanyaan 

(memberikan penjelasan) 
   

 

5. Kemampuan menghargai ide, saran, dan 

pendapat teman 
   

 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Nilai = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

20
 x 100 

Kategori :  

Baik  = 76 - 100 

Cukup   = 56 - 75 

Kurang  = < 56 
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Rubrik Penilaian Psikomotor (Diskusi Kelompok) : 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Kemampuan 

bekerja sama 

dalam 

kelompok 

Bekerja 

secara 

individu 

dan 

menggangg

u anggota 

kelompok 

lain 

Hanya 

mampu 

bekerja 

secara 

individu 

Hanya 

mampu 

bekerja sama 

dengan 

beberapa 

anggota 

kelompok 

Mampu 

bekerja 

sama 

denagn 

semua 

anggota 

kelompok 

2. Kemampuan 

berkomunika

si secara 

lisan 

(menyampaik

an 

ide/gagasan/k

omentar) 

Tidak 

mampu 

berkomunik

si dengan 

benar dan 

jelas 

Kurang 

mampu 

berkomunik

asi dengan 

benar dan 

jelas 

Mampu 

berkomunika

si dengan 

benar namun 

tidak jelas 

Mampu 

berkomunik

asi dengan 

benar dan 

jelas 

3. Kemampuan 

mengajukan 

pertanyaan 

Tidak 

mampu 

mengajukan 

pertanyaan 

dengan 

benar dan 

jelas 

Kurang 

mampu 

mengajukan 

pertanyaan 

dengan 

benar dan 

jelas 

Mampu 

mengajukan 

pertanyaan 

dengan benar 

namun tidak 

jelas 

Mampu 

mengajukan

pertanyaan 

dengan 

benar dan 

jelas 

4. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

(memberikan 

penjelasan) 

Tidak 

mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dengan 

benar dan 

jelas 

Kurang 

mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dengan 

benar dan 

jelas 

Mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

namun tidak 

jelas 

Mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dengan 

jelas dan 

benar 

5. Kemampuan 

menghargai 

ide, saran, 

dan pendapat 

teman 

Tidak 

menghargai 

dan 

mendengar

kan 

pendapat 

Kurang 

menghargai 

dan 

mendengar

kan 

pendapat 

Mendengarka

n pendapat 

orang lain, 

tetapi agak 

sulit 

menerima 

Menghargai 

dan 

mendengar

kan 

pendapat 

orang lain 
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orang lain orang lain masukan 

orang lain 

 

• Unjuk Kerja 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1. 

Menyusun  rencana percobaan (hipotesisi) 

untuk membuat teropong bintang sederhana. 
   

 

2. Melaksanakan percobaan membuat teropong 

bintang sederhana.    

 

3. Menganalisis produk percobaan teropong 

bintang sederhana. 
   

 

4. Mempresentasikan hasil percobaan membuat 

teropong bintang sederhana. 
   

 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Nilai = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

16
 x 100 

Kategori :  

Baik  = 76 - 100 

Cukup   = 56 - 75 

Kurang  = < 56 

 

    

    Tinanggea,  29 September 2020 

   Mengetahui 

  Guru Mata Pelajaran  
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Lampiran 13: Kisi-kisi Instrument Tes 

KISI-KISI TES DIAGNOSTIK PILIHAN GANDA EMPAT TINGKAT UNTUK MENGIDENTIFIKASI TINGKAT 

PEMAHAMANDAN MISKONSEPSI PESERTA DIDIK PADA MATERI GERAK LURUS 

Satuan Pendidikan : SMA/MA 

Mata Pelajaran : Fisika 

MateriPokok : Gerak Lurus 

Kompetensi Dasar : - Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan dab percepatan konstan serta penerapannya 

dalam kehidupan. 

- Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan dan 

percepatan konstan beserta makna fisisnya.  

Kelas/Semester : X MIPA/Ganjil 

Bentuk Soal : Tes kombinasi yang terdiri dari tes diagnostik pilihan ganda empat tingkat dan uraian. Tes diagnostik pilihanganda 

dengan empatpilihan jawaban, empat tingkat keyakinan pilihan jawaban,empatpilihanalasan dan 

empattingkatkeyakinan pilihan alasan. 

JumlahSoal : 25 Butir. 20 butir tes diagnostik pilihan ganda empat tingkat dan 5 butir tes uraian. 
 

Konsep UraianM

ateri 

IndikatorSoal ButirSoal Pembahasan Aspek 

Kognitif 

Kinemati

ka Gerak 

Gerak 

Lurus 

Menjelaskan 

pengetian gerak 

lurus 

1. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu 

benda dari keseimbangan awal adalah . . . .  

A. Posisi 

B. Perpindahan 

C. Jarak 

D. Gerak 

 

Jawaban: D 

Alasan: A 

Perubahan kedudukan benda dari keseimbangan 

awal merupakan pengertian gerak 

 

 
 

C1 
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  Menjelaskan 

pengetian gerak 

lurus 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut: 

i. Posisi 

ii. Jarak 

iii. Perpindahan 

iv. Kecepatan dan percepatan 

v. Kelajuan dan kecepatan 

Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam 

besaran vektor untuk gerak ditunjukkan oleh. . . .  

A. (i), (ii) dan (iii) 

B. (i), (iii) dan (iv) 

C. (i), (ii) dan (iv) 

D. (iii), (iv) dan (v) 

Jawaban: B 

Alasan: A 

Besaran vektor adalah besaran yang 

memperhatikan nilai dan arahnya. Dalam hal ini, 

besaran vektor dalam gerak adalah posisi, 

perpindahan, kecepatan dan percepatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menjelaskan 

pengetian gerak 

lurus 

3. Sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang laki-

laki berjalan dari titik A ke titik B seperti gambar. 

 

 

 

 

Pernyataan yang benar dari gambar tersebut 

adalah…. 

A. Laki-laki diam terhadap titik A 

B. Hanya mobil yang bergerak terhadap titik A 

C. Mobil dan laki-laki bergerak terhadap titik A 

D. Mobil dan anak laki-laki bergerak terhadap titik 

A dan B 

  

Jawaban: C 

Alasan: B 

Laki-laki dan mobil bergerak terhadap titik A 

karena keduanya mengalami perubahan kedudukan 

terhadap titik A (titik acuan/awal) 

 

C1 

  Membedakan jarak 

dan perpindahan 

4. Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam 

selang waktu tertentu disebut… 

A. Kecepatan 

B. Percepatan 

C. Kelajuan 

D. jarak 

Jawaban: D 

Alasan: D 

Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda 

adalah pengertian dari jarak 
 

C2 
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  Membedakan jarak 

dan perpindahan  

5. Perhatikangambarberikut! 

 

 

 

 

 

 

Rudi melakukan perjalanan dengan menggunakan 

sepedah dan rute perjalanan sudah ditentukan yaitu 

dari tempat A-B-C-D dan kembali lagi ke C seperti 

gambar di atas. Apa yang terjadi setelah Rudi 

berhenti di titik C. . .  

A. Jarak perpindahan Rudi sama 

B. Jarak perpindahan Rudi berbeda 

C. Jarak saja yang mempengaruhi perjalanan Rudi 

D. Perpindahan saja yang mempengaruhi perjalanan 

Rudi 

Jawaban: B 

Alasan: A 

Jarak yang dilalui Rudi adalah dari A-B-C-D-C, 

sedangkan perpindahannya adalah A-B-C 
 

C2 

  Membedakan jarak 

dan perpindahan 

6. Perhatikangambardibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Pak Alan mengendarai sepedah motor 

sejauh 6 km kea rah Barat. Kemudian 

berbalik sejauh 500 m. Maka jarak yang Pak 

Alan tempuh adalah…  

A. 6500 km 

B. 6,5 km 

C. 6 km 

D. 5,5 km 

Jawaban: B 

Alasan: D 

Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. 

Dik: s1 : 6 km 

        s2 : 500 m = 0,5 km 

Dit: Jarak tempuh pak Alan? 

Penyelesaian:  

Jarak total : 6 km + 0,5 km = 6,5 km 

 

C4 

  Membedakan 

kelajuan dan 

kecepatan 

7. Berikut ini adalah tabel jarak dan waktu yang 

ditempuh beberapa anak dalam olahraga lari. 

 

Jawaban : A 

Alasan : D 

Kelajuan dipengaruhi oleh jarak dan waktu 

C2 

6 

km 
500 

m 

Bar

at 
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Nama Jarak (m) Waktu (s) 

Johan 100 15 

Ratna 50 15 

Ega 150 20 

fitri 50 10 

 

Urutan kelajuan lari dari yang terbesar hingga yang 

terkecil adalah… 

A. Ega, Johan, Fitri dan Ratna 

B. Johan, Ega, Fitri dan Ratna 

C. Ega, Johan, Ratna dan Fitri 

D. Johan, Ega, Ratna dan Fitri 

Dik: 

1) Kelajuan Johan (v) = 
𝑠

𝑡
 = 

100

15
 = 6,67 m/s 

2) Kelajuan Ratna (v) = s.t = 50 . 15 = 3,33 m/s 

3) Kelajuan Ega (v) = s.t = 150 . 20 = 7,5 m/s 

4) Fitri (v) = s.t = 50 . 10 = 5 m/s 

  Membedakan 

kelajuan dan 

kecepatan 

8. Pengertian dari kecepatan adalah… 

A. Kecepatan adalah menunjukkan 

seberapacepat benda berpindah dengan selang 

waktu tertentu 

B. Kecepatan adalah panjang lintasan suatu benda 

C. Kecepatan merupakan posisi titik-titik yang 

dilalui benda yang bergerak 

D. Kecepatan adalah hubuhngan percepatan dengan 

waktu 

Jawaban : A 

Alasan : B 

Kecepatan bagian dari besaran vektor yang 

memiliki arah dan nilai. 

 

C1 

  Menerapkan 

karakteristik gerak 

lurus beraturan 

9. Karakteristik dari gerak lurus beraturan adalah: 

1. Memiliki percepatan konstan 

2. Tidak ada percepatan yag di alami oleh benda 

(a=0) 

3. Mamiliki lintasan garis lurus 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam 

karakteristik GLB adalah… 

A. 1,2 dan 3 

B. 2 dan 3 

C. 1 dan 3 

D. 4 saja 

Jawaban : B 

Alasan : A 

GLBB memiliki karakteristik kecepatan yang 

konstan, lintasan berupa garis lurus, percepatan 

sama dengan nol dan kecepatan berbanding lurus 

dengan perpindahan dan berbanding terbalik 

dengan waktu. 

C2 

  Menerapkan 

karakteristik gerak 

lurus beraturan 

10. Berikut ini yang bukan merupakan contoh gerak 

lurus beratura adalah… 

A. Benda yang menempuh jarak yang sama pada 

selang waktu yang sama 

B. Buah kelapa jatuh dari pohonnya 

C. Sepedah motor yang bergerak dengan percepatan 

Jawaban : B 

Alasan : C 

Penerapan dari gerak lurus berubah beraturan 

karena ada perubahan terhadap kecepatan. 

 

C2 
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nol 

D. Mobil yang bergerak dengan percepatan yang 

tetap 

  Membedakan 

kelajuan dan 

kecepatan 

11. Perhatikan grafik jarak terhadap waktu pada gambar 

di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar kecepatan rata-rata kendaraan pada 

perjalanan tersebut adalah… 

A. 75 km/jam 

B. 50 km/jam 

C. 40 km/jam 

D. 65 km/jam 

Jawaban : C 

Alasan : E 

Hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu 

adalah kecepatan rata-rata. 

Dik :  

X1 = 0 km 

X2 = 50 km 

t = 75 km/menit = 75/60 = 1,25 km/jam 

dit : v…? 

penyelesaian:  

v = 
∆𝑥

∆𝑡
=

50 𝑘𝑚

1,25 𝑗𝑎𝑚
= 40 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚 

 

C3 

  Menganalisis grafik 

hubungan antara 

kecepatan dengan 

waktu dan 

hubungan antara 

jarak dan waktu 

12. Pada pukul 07.00 Pak Wido berangkat dari rumah 

menuju kelurahan. Dalam perjalanan, Pak Wido 

melewati perpustakaan pada pukul 07.10, taman 

bermain pada pukul 07.20 dan masjid pada pukul 

07.30. setelah melewati ketiganya, Pak Wido sampai 

di kelurahan pada pukul 07.40. dalam selang waktu 

yang sama Pak Wido menempuh jarak sama. 

 

 

 

  

Jawaban : C 

Alasan : C 

Pak Wilo mengalami gerak lurus beraturan dengan 

kecepatan tetap. 

C4 

50 

40 

20 

30 

10 

0 15 30 45 60 75 

Jarak dalam 

km 

Waktu dalam 

menit 
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Dengan memperhatikan gambar di atas, maka 

grafik hubungan antara kecepatan dan waktu 

perjalanan Pak Wido adalah… 

 

A.  
 

 

 

 

B.  
 

 

 

 

 

C.  
 

 

 

 

 

D.  
 

 
 

 

4 
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m 
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t 
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  Menganalisis grafik 

hubungan antara 

kecepatan dengan 

waktu dan 

hubungan antara 

jarak dan waktu 

13. Grafik di bawah menunjukkan gerak lurus beraturan 

dari seorang yang naik sepedah. Dalam waktu 30 

menit, kecepatan dan jarak di tempuh adalah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 6 m/s ; 0,048 km 

B. 6 m/s ;  0,03 m/s 

C. 6 m/s ; 10,8 km 

D. 6 m/s ;  0,75 m/s 

Jawaban : C 

Alasan : A 

Hasil kali kecepatan dengan waktu disebut jarak. 

Dik:  

v = 6 m/s 

t = 30 menit = 1800 s 

Dit: kecepatan dan jarak yang ditempuh? 

Penyelesaian : 

Jarak = v.t = 6 m/s x 1800 s = 6 : 1000 km/s x 1800 

s = 10,8 km 

 

C3 

  Menerapkan 

karakteristik gerak 

lurus berubah 

beraturan 

14. Perhatikan pernyataan berikut: 

1. Kelereng menggelinding pada bidang miring 

2. Kelapa jatuh dari pohonnya 

3. Bola dilempar vertikal ke atas 

4. Mobil bergerak lurus di jalan raya dengan 

spidometer menunjukkan angka 

Yang termasuk dalam gerak lurus berubah 

beraturan adalah nomor… 

A. 1, 2 dan 4 

B. 3 dan 4 

C. 1 dan 2 

D. 2 dan 4 

Jawaban: C 

Alasan: A 

Gerak  suatu benda yang mengalami percepatan 

tetap ialah gerak lurus berubah beraturan 

C1 

  Menerapkan 

karakteristik gerak 

lurus berubah 

beraturan 

15. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti 

pada gambar tanpa mengayuh dan 

mengerem sepedanya. 

 

 

Jawaban: C 

Alasan: D 

Ketika  sepeda melaju pada turunan, maka 

kecepatannya akan bertambah (GLBB dipercepat). 

Ketika sepeda menaiki tanjakan, maka 

kecepatannya akan berkurang (GLBB diperlambat) 

C3 

2 4 6 8 
3 

V (m/s) 

t (s) 

9 

6 
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Jika jalan dianggap licin, maka jenis GLBB yang 

terjadi pada sepedah ketika melalui lintasan 

adalah… 

 C - D A - B 

A. GLBB dipercepat GLBB dipercepat 

B. GLBB diperlambat GLBB diperlambat 

C. GLBB dipercepat GLBB diperlambat 

D. GLBB diperlambat GLBB dipercepat 
 

 

  Menerapkan 

karakteristik gerak 

lurus berubah 

beraturan 

16. Benda bergerak dengan grafik kecepatan seperti pada 

grafik di bawah. Percepatan dalam m/s2 dari benda 

tersebut adalah…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 13,1 m/s2 

B. 3,5 m/s2 

C. 2,0 m/s2 

D. 0,5 m/s2 

Jawaban: C 

Alasan: A 

Percepatan  berbanding lurus dengan kecepatan dan 

berbanding terbalik dengan waktu. 

Dik: v1: 0 m/s 

v2: 14 m/s 

t = 7 s 

Dit: a…? 

Penyelesaian : 

a = 
𝑣2−𝑣1

𝑡
 = 

14−0

7
 = 2 m/s2 

 

 

C3 

  Menerapkan 

karakteristik gerak 

lurus berubah 

beraturan 

17. Seseorang sedang bersepeda menuruni sebuah bukit 

yang bentuknya seperti pada gambar di bawah ini. 

Gaya gesekkan antara sepeda dengan lintasan/bukit 

diabaikan. Apa yang terjadi dengan besarnya 

Jawaban: A 

Alasan: A 

Semakin  ke bawah kecepatan semakin 

besar dan percepatan semakin berkurang 

C1 

A 
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D 
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kecepatan dan percepatan pada saat menuruni bukit 

dari A-B… 

A. Kecepatan dan percepatan bertambah 

B. Kecepatan bertambah dan percepatan berkurang 

C. Kecepatan bertambah dan percepatan tetap 

D. Kecepatan tetap dan percepatan berkurang 

 

  Membedakan 

kelajuan dan 

kecepatan 

18. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan 

perpindahan 500 meter. Kemudian mobil tersebut 

bergerak selama 40 sekon. Maka hubungan 

kecepatan mobil tersebut adalah… 

A. 𝑣 =
𝑠

𝑡
 

B. 𝑣 =
𝑡

𝑠
 

C. 𝑣 = 𝑠. 𝑡 

D. 𝑠 = 𝑣. 𝑡 

Jawaban: A 

Alasan: A 

Kecepatan  adalah cepat lambatnya perubahan 

kedudukan suatu benda terhadap waktu. Dengan 

persamaan: 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

v = kecepatan (m/s) 

s = kedudukan (m) 

t = waktu (s) 

C2 

  Membedakan 

kelajuan dan 

kecepatan 

19. Perhatikan  

pernyataan di bawah ini! 

1. Speedometer 

2. Voltmeter 

3. Barometer 

4. velocitometer 

Berdasarkan pernyataan di atas alat yang 

digunakan untuk mengukur kelajuan dan 

kecepatan adalah… 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

Jawaban: B 

Alasan: B 

C1 

  Pengertian gerak 

lurus 

20. Gerak dengan lintasanberbentuk garis lurus 

disebut… 

A. Gerak melingkar 

B. Dinamika 

C. Gerak lurus 

D. Kinematika  

 

Jawaban: C 

Alasan: C 

Perubahan posisi  lintasan yang berbentuk garis 

lurus adalah gerak lurus 

C1 
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Lampiran 14: Kisi-kisi Intrumen Tes Uraian 

 

No Indikator Soal Kunci jawaban Jenjang 

1 Mendeskripsikan besaran 

Gerak Lurus 

Seorang sopir mengendarai mobil dari 

Bandung ke Malang melalui jalur Pantura 

dengan kelajuan rata-rata sebesar 53 km/Jam. 

Jika dengan kelajuan tersebut mobil 

menempuh waktu selama 16 jam, hitung 

jarak antara kota Bndung dan kota Malang! 

Dik: �̅� = 53 km/jam 

t = 16 jam 

Dit: s…? 

Penyelesaian : 

𝑠 = 𝑣. 𝑡 = 53
𝑘𝑚

𝑗𝑎𝑚
. 16 𝑗𝑎𝑚

= 848 𝑘𝑚 

 

C2 

2 Menganalisis besar 

kecepatan benda bergerak 

beraturan 

Ayah pergi ke rumah paman dengan 

mengendarai mobil dan menempuh jarak 210 

km. ayah berangkat dari pukul 10.00 dan 

sampai ke rumah paman pada pukul 13.00. 

berapakah kecepatan mobil ayah? 

Dik:  s = 210 km 

 t = 13.00-10.00 = 3 jam  

Dit: v ? 

Penyelesaian: 

v = s/t 

v = 210/3 

v = 70 km/jam 

 

C3 

5 Menganalisis kelajuan dan 

kecepatan benda bergerak 

lurus berubah beraturan 

Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan 

kelajuan 10 m/s/ setelah menempuh jarak 

sejauh 150 meter. Kelajuan mobil tersebut 

berubah menjadi 20 m/s. hitung waktu yang 

diperlukan mobil untuk menempuh jarak 

tersebut! 

Dik :  v0 = 10m/s 

 v = 20 m/s 

 s = 150 m 

dit : t pada 150 m ? 

Penyelesaian : 

s = ½ (v0 + v)t 

s = t (2s/v0 +v) 

s = 2 (150 m)/ 10 m/s + 20 m/s 

s = 10s 

 

C3 

8 Menganalaisi gerak lurus 

beraturan bpada benda 

Sebuah benda mula-mula bergerak dengan Dik:  v = 50 m/s 

 v0 = 30 m/s 

C2 
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(kecepatan dan percepatan) kecepatan 30 m/s. Setelah bergerak selama 5 

sekon, kecepatan benda tersebut menjadi 50 

m/s. Tentukan percepatan benda selama 

waktu tersebut.   

 t = 5s 

dit: a …? 

Penyelesaian : 

v = v0 + at 

a = v-v0/t 

a = (50-30)/5 

a = 4 m/s2 
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Lampiran 15: Instrumen Tes 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

TES DIAGNOSTIK PILIHAN GANDA TIGA TINGKAT 

 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan.  

2. Lengkapilah identitas Anda pada lembar jawaban 

3. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang Anda pilih di lembar 

jawab.  

Cara memilih yang benar:   

 A  B  C  D        

 A  B  C  D  

4. Kerjakan semua soal dan mulailah dari soal yang Anda anggap mudah.  

5. Setiap soal terdiri atas empat tingkat pertanyaan. Tingkat pertama yaitu soal 

dan jawaban pilihan ganda, tingkat ke dua yaitu alasan dari jawaban yang 

Anda pilih, tingkat ke tiga yaitu tingkat keyakinan memilih alasan.  

6. Dilarang mencoret-coret lembar soal. 

7. Dilarang membuka buku, handphone maupun laptop.  

8. Dilarang mencontek maupun bekerja sama dengan teman.  

9. Kumpulkan soal dan lembar jawab setelah selesai mengerjakan soal.  

10. Alokasi waktu mengerjakan soal 90 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 
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SOAL TES DIAGNOSTIK PILIHAN GANDA EMPAT TINGKAT 

KONSEP GERAK LURUS 

1. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari keseimbangan awal 

adalah. . . .  

A. Posisi  

B. Perpindahan  

C. Jarak  

D. Gerak  

AlasanJawaban:  

a. Perubahan kedudukan benda dari keseimbangan awal merupakan 

pengertian gerak 

b. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam waktu 

tertentu  

c. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam 

waktu tertentu adalah pengertian jarak. 

d. Posisi adalah kedudukan suatu benda pada suatu titik 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

2.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:  

i. Posisi 

ii. Jarak  

iii. Perpindahan 

iv. Kecepatan dan percepatan 

v. Kelajuan dan kecepatan 

 Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dalam besaran vektor untuk 

gerak yaitu… 

A. (i), (ii) dan (iii) 

B. (i), (iii) dan (iv) 

C. (i), (ii) dan (iv) 

D. (iii), (iv) dan (v) 

AlasanJawaban:  

a. Besaran vektor adalah besaran yang memperhatikan nilai dan arahnya. 

Dalam hal ini, besaran vektor dalam gerak adalah posisi, perpindahan, 

kecepatan dan percepatan. 

b. Besaran vektor adalah besaran yang tidak memperhatikan nilai dan 

arahnya. Dalam hal ini, besaran vektor dalam gerak adalah posisi, jarak, 

kecepatan dan percepatan. 
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c. Besaran vektor adalah besaran yang memperhatikan nilainya saja. Dalam 

hal ini, besaran vektor dalam gerak adalah posisi, jarak dan perpindahan. 

d. Besaran vektor adalah besaran yang memperhatikan arahnya saja. Dalam 

hal ini, besaran vektor dalam gerak adalah perpindahan, kecepatan dan 

percepatan, kelajuan dan kecepatan. 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

 

3. Sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berjalan dari titik A 

ke titik B seperti gambar.(gambar mobil) 

 

 

A  B 

 

 

Pernyataan yang benar dari gambar tersebut adalah…. 

A. Laki-laki diam terhadap titik A 

B. Hanya mobil yang bergerak terhadap titik A 

C. Mobil dan laki-laki bergerak terhadap titik A 

D. Mobil dan anak laki-laki bergerak terhadap titik A dan B 

AlasanJawaban:  

a. Laki-laki diam terhadap titik A karena yang dapat melakukan gerak 

hanyalah mobil  

b. Laki-laki dan mobil bergerak terhadap titik A karena keduanya mengalami 

perubahan kedudukan terhadap titik A (titik acuan) 

c. Hanya mobil yang bergerak terhadap titik A karena mobil dikendalikan 

oleh si laki-laki 

d. Mobil dan laki-laki bergerak terhadap titik A dan B karena mobil bergerak 

karena dikendarai oleh laki-laki sehingga keduanya melakukan gerak. 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

4.  Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu 

disebut… 

A. Kecepatan 
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B. Percepatan 

C. Kelajuan 

D. jarak 

AlasanJawaban:  

a. Kecepatan adalah besar waktu yang ditempuh suatu benda yang bergerak 

di lintasan tertentu 

b. Percepatan adalah waktu tempuh benda yang bergerak lurus 

c. Kelajuan adalah waktu yang ditempuh sebuah benda yang bergerak di 

lintasan tertentu. 

d. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda adalah pengertian dari 

jarak 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

5.  Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 A           B            C           D 

Rudi melakukan perjalanan dengan menggunakan sepedah dan rute 

perjalanan sudah ditentukan yaitu dari tempat A-B-C-D dan kembali lagi ke C 

seperti gambar di atas. Apa yang terjadi setelah Rudi berhenti di titik C. . .  

A. Jarak perpindahan Rudi sama 

B. Jarak perpindahan Rudi berbeda 

C. Jarak saja yang mempengaruhi perjalanan Rudi 

D. Perpindahan saja yang mempengaruhi perjalanan Rudi 

AlasanJawaban:  

a. Jarak yang dilalui Rudi adalah dari A-B-C-D-C, sedangkan 

perpindahannya adalah A-B-C 

b. Jarak yang dilalui Rudi adalah A-B-C-D, sedangkan perpindahannya A-B-

C 

c. Perpindahan yang dilalui Rudi adalah dari A-B-C-D-C, sedangkan 

jaraknya adalah A-B-C 

d. Perpindahan yang dilalui Rudi adalah A-B-C-D, sedangkan jaraknya A-B-

C 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 
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1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

6. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

Pak Alan mengendarai sepedah motor sejauh 6 km kea rah Barat. Kemudian 

berbalik sejauh 500 m. Maka jarak yang Pak Alan tempuh adalah…  

A. 6500 km 

B. 6,5 km 

C. 6 km 

D. 5,5 km 

AlasanJawaban:  

a. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. 

Dik: s1 : 6 km 

        s2 : 500 m  

Dit: Jarak tempuh pak Alan? 

Penyelesaian:  

Jarak total : 6 km + 500 m = 6500 km 

b. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. 

Dik: s1 : 6 km 

        s2 : 500m = 0,5 km 

Dit: Jarak tempuh pak Alan? 

Penyelesaian:  

Jarak total : 6 km - 0,5 km = 5,5 km 

c. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. 

Dik: s1 : 6 km 

        s2 : 0 

Dit: Jarak tempuh pak Alan? 

Penyelesaian:  

Jarak total : 6 km + 0 = 6 km 

d. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. 

Dik: s1 : 6 km 

6 km 

500 m 

Barat 



 

163 
 

        s2 : 500 m = 0,5 km 

Dit: Jarak tempuh pak Alan? 

Penyelesaian:  

Jarak total : 6 km + 0,5 km = 6,5 km 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan : 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

7.  Berikut ini adalah tabel jarak dan waktu yang ditempuh beberapa anak dalam 

olahraga lari. 

Nama Jarak (m) Waktu (s) 

Johan 100 15 

Ratna 50 15 

Ega 150 20 

fitri 50 10 

 

Urutan kelajuan lari dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah… 

A. Ega, Johan, Fitri dan Ratna 

B. Johan, Ega, Fitri dan Ratna 

C. Ega, Johan, Ratna dan Fitri 

D. Johan, Ega, Ratna dan Fitri 

Alasan Jawaban:  

a. Kelajuan dipengaruhi oleh jarak dan waktu  

Dik:  

1) Kelajuan Johan (v) = s.t = 100 m . 15 s = 1500 m/s 

2) Kelajuan Ratna (v) = s.t = 50 . 15 = 750 m/s 

3) Kelajuan Ega (v) = s.t = 150 . 20 = 3000 m/s 

4) Fitri (v) = s.t = 50 . 10 = 500 m/s 

b. Kelajuan tidak dipengaruhi oleh jarak dan waktu 

Dik:  

1) Kelajuan Johan (v) = 
𝑠

𝑡
 = 

100 𝑠

15 𝑠
 = 6,67 m/s 

2) Kelajuan Ratna (v) = s.t = 
50 𝑠

15 𝑠
 = 3,33 m/s 

3) Kelajuan Ega (v) = s.t = 
150 𝑠

20 𝑠
 = 7,5 m/s 

4) Fitri (v) = s.t = 
50 𝑠

10 𝑠
 = 5 m/s 

c. Kelajuan tidak dipengaruhi oleh jarak dan waktu  (a) 

Dik : 

1) Kelajuan Johan (v) = s.t = 100 m . 15 s = 1500 m/s 

2) Kelajuan Ratna (v) = s.t = 50 . 15 = 750 m/s 
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3) Kelajuan Ega (v) = s.t = 150 . 20 = 3000 m/s 

4) Fitri (v) = s.t = 50 . 10 = 500 m/s 

d. Kelajuan dipengaruhi oleh jarak dan waktu (b) 

Dik: 

5) Kelajuan Johan (v) = 
𝑠

𝑡
 = 

100

15
 = 6,67 m/s 

6) Kelajuan Ratna (v) = s.t = 50 . 15 = 3,33 m/s 

7) Kelajuan Ega (v) = s.t = 150 . 20 = 7,5 m/s 

8) Fitri (v) = s.t = 50 . 10 = 5 m/s 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

8. Pengertian dari kecepatan adalah… 

A. Kecepatan adalah menunjukkan seberapa cepat benda berpindah dengan 

selang waktu tertentu 

B. Kecepatan adalah panjang lintasan suatu benda 

C. Kecepatan merupakan posisi titik-titik yang dilalui benda yang bergerak 

D. Kecepatan adalah hubuhngan percepatan dengan waktu 

Alasan Jawaban:  

a. Kecepatan adalah bagian dari besaran sekalar yang hanya memiliki arah 

b. Kecepatan bagian dari besaran vektor yang memiliki arah dan nilai  

c. Kecepatan merupakan besaran yang dipengaruhi oleh perubahan posisi 

benda 

d. Kelajuan merupakan besaran vektor yang terjadi akibat adany ahubungan 

percepatan dengan waktu   

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

 

9.  Karakteristik dari gerak lurus beraturan adalah: 

4. Memiliki percepatan konstan 

5. Tidak ada percepatan yag di alami oleh benda (a=0) 

6. Mamiliki lintasan garis lurus 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam karakteristik GLB adalah… 

A. 1,2 dan 3 

B. 2 dan 3 
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C. 1 dan 3 

D. 4 saja 

Alasan Jawaban: 

a. GLB memiliki karakteristik kecepatan yang konstan, lintasan berupa garis 

lurus, percepatan sama dengan nol dan kecepatan berbanding lurus dengan 

perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu.  

b. GLB memiliki karakteristik kecepatan yang konstan, lintasan berupa garis 

lurus, percepatan tidak sama dengan nol dan kecepatan berbanding lurus 

dengan perpindahan dan waktu. 

c. GLB memiliki karakteristik kecepatan yang berubah, lintasan berupa garis 

lurus, percepatan sama dengan nol dan kecepatan berbanding lurus dengan 

perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. 

d. GLB memiliki karakteristik kecepatan yang berubah, lintasan berupa garis 

lurus, percepatan tidak sama dengan nol dan kecepatan berbanding lurus 

dengan perpindahan dan waktu. 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

10.  Berikut ini yang bukan merupakan contoh gerak lurus beratura adalah… 

A. Benda yang menempuh jarak yang sama pada selang waktu yang sama 

B. Buah kelapa jatuh dari pohonnya 

C. Sepedah motor yang bergerak dengan percepatan nol 

D. Mobil yang bergerak dengan percepatan yang tetap 

Alasan Jawaban:  

a. Gerak lurus beraturan memiliki karakteristik dapat menempuh jarak yang 

sama pada selang waktu yang sama 

b. Gerak lurus beraturan bergerak dengan percepatan nol 

c. Penerapan dari gerak lurus berubah beraturan karena ada perubahan 

terhadap kecepatan. 

d. Gerak lurus beraturan bergerak dengan percepatan yang konstan 

 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

11.  Perhatikan grafik jarak terhadap waktu pada gambar di bawah ini! 
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Besar kecepatan rata-rata kendaraan pada perjalanan tersebut adalah… 

A. 36 km/jam 

B. 1,5 km/jam 

C. 40 km/jam 

D. 63 km/jam 

Alasan Jawaban: 

a. Hasil kali antara perpindahan dan selang waktu adalah kecepatan rata-rata. 

Dik :  

X1 = 0 km 

X2= 50 km 

t = 75 km/menit = 75/60 = 1,25 km/jam 

dit : v…? 

penyelesaian:  

v = x.t = 50 x 1,25 = 622,5 = 63 km/jam 

b. Hasi bagi antara waktu dan perpindahan adalah kecepatan rata-rata. 

Dik :  

X1 = 0 km 

X2= 50 km 

t = 75 km/menit = 75 

dit : v…? 

penyelesaian:  

v = 
𝑡

𝑠
=

75 

50 𝑗𝑎𝑚
= 1,5 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚 

c. Hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu adalah kecepatan rata-rata. 

Dik :  

X1 = 0 km 

X2= 50 km 

t = 75 km/menit = 75/60 = 1,25 km/jam 

50 

40 

20 

30 

10 

0 15 30 45 60 75 

Jarak dalam km 

Waktu dalam menit 
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dit : v…? 

penyelesaian:  

v = 
∆𝑥

∆𝑡
=

50 𝑘𝑚

75 𝑗𝑎𝑚
= 0,6 𝑥 60 = 36 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚 

d. Hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu adalah kecepatan rata-rata. 

Dik :  

X1 = 0 km 

X2= 50 km 

t = 75 km/menit = 75/60 = 1,25 km/jam 

dit : v…? 

penyelesaian:  

v = 
∆𝑥

∆𝑡
=

50 𝑘𝑚

1,25 𝑗𝑎𝑚
= 40 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

12. Pada pukul 07.00 Pak Wido berangkat dari rumah menuju kelurahan. Dalam 

perjalanan, Pak Wido melewati perpustakaan pada pukul 07.10, taman 

bermain pada pukul 07.20 dan masjid pada pukul 07.30. setelah melewati 

ketiganya, Pak Wido sampai di kelurahan pada pukul 07.40. dalam selang 

waktu yang sama Pak Wido menempuh jarak sama.  

 

 

 

  

 

Dengan memperhatikan gambar di atas, maka grafik hubungan antara 

kecepatan dan waktu perjalanan Pak Wido adalah… 

 

A.  

 

 

 

4 km 4 km 4 km 4 km 4 km 

v 

t 
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B.  

 

 

 

C.  

 

 

 

D.  

 

 

 

 

Alasan Jawaban: 

a. Pak Wilo mengalami gerak lurus beraturan dengan besar perpindahan 

terhadap waktu 

b. Pak Wilo mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan 

konstan terhadap waktu 

c. Pak Wilo mengalami gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan 

d. Pak Wilo mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan besar 

perpindahan terhadap waktu 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

13.  Grafik di bawah menunjukkan gerak lurus beraturan dari seorang yang naik 

sepedah.  

 

 

 

Dalam waktu 30 menit, kecepatan dan jarak di tempuh adalah… 

s 

t 

v 

t 

s 

t 

2 4 6 8 
3 

V 

(m/s) 

t 

(s) 

9 
6 
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A. 6 m/s ; 0,048 km 

B. 6 m/s ;  0,003 km 

C. 6 m/s ; 10,8 km 

D. 6 m/s ;  0,75 km 

Alasan Jawaban: 

a. Hasil kali kecepatan dengan waktu disebut jarak. 

Dik:  

v = 6 m/s 

t = 30 menit = 1800 s 

Dit: kecepatan dan jarak yang ditempuh? 

Penyelesaian : 

Jarak = v.t = 6 m/s x 1800 s = 6 : 1000 km/s x 1800 s = 10,8 km 

b. Hasil kali kecepatan dengan waktu disebut jarak. 

Dik:  

v = 6 m/s 

t = 8 s 

Dit: kecepatan dan jarak yang ditempuh? 

Penyelesaian : 

Jarak = v.t = 6 m/s x 8 s = 6 : 1000 km/s x 8 s = 0,048 km 

c. Hasil bagi kecepatan dengan waktu disebut jarak. 

Dik:  

v = 6 m/s 

t = 30 menit = 1800 s 

Dit: kecepatan dan jarak yang ditempuh? 

Penyelesaian : 

Jarak = 
𝑣

𝑡
 = 

6 𝑚/𝑠

1800 𝑠
 = 0,003 m/s 

d. Hasil bagi kecepatan dengan waktu disebut jarak. 

Dik:  

v = 6 m/s 

t = 8 s 

Dit: kecepatan dan jarak yang ditempuh? 

Penyelesaian : 

Jarak = 
𝑣

𝑡
 = 

6 𝑚/𝑠

8  𝑠
 = 0,75 m/s 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

14. Perhatikan pernyataan berikut: 
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1. Kelereng menggelinding pada bidang miring 

2. Kelapa jatuh dari pohonnya 

3. Bola dilempar vertikal ke atas 

4. Mobil bergerak lurus di jalan raya dengan spidometer menunjukkan angka 

Yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan adalah nomor… 

A. 1, 2 dan 4 

B. 3 dan 4 

C. 1 dan 2 

D. 2 dan 4 

Alasan Jawaban:  

a. Gerak suatu benda yang mengalami percepatan tetap ialah gerak lurus 

berubah beraturan 

b. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dan menunjukkan angka tetap, 

lintasan lurus berupa bidang miring serta dipengaruhi oleh gaya gravitasi 

adalah gerak lurus berubah beraturan 

c. Gerak suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi serta bergerak pada 

lintasan lurus dan menunjukkan angka tetap adalah gerak lurus berubah 

beraturan 

d. Gerak suatu benda yang melawan gaya gravitasi dan memiliki lintasan 

lurus serta pada kecepatan tetap adalah gerak lurus berubah beraturan 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

 

15. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar tanpa mengayuh 

dan mengerem sepedanya. 

 

 

 

 

 

 

Jika jalan dianggap licin, maka jenis GLBB yang terjadi pada sepedah ketika 

melalui lintasan adalah… 

 

 C - D A - B 

A 

B C 

D 
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A. GLBB dipercepat GLBB dipercepat 

B. GLBB diperlambat GLBB diperlambat 

C. GLBB dipercepat GLBB diperlambat 

D. GLBB diperlambat GLBB dipercepat 

AlasanJawaban: 

a. Ketika sepeda melaju pada turunan, maka kecepatannya akan bertambah 

(GLBB dipercepat). Ketika sepeda menaiki tanjakan, maka kecepatannya 

akan bertambah pula (GLBB dipercepat) 

b. Ketika sepeda melaju pada turunan, maka kecepatannya akan bertambah 

karena jalan dianggap licin (GLBB dipercepat). Ketika sepeda menaiki 

tanjakan, maka kecepatanyna akan berkurang karena jalan dianggap licin 

dan objek tidak mengayuh (GLBB diperlambat) 

c. Ketika sepeda melaju pada turunan, maka kecepatanyya akan berkurang 

karena jalan licin sehingga tidak ada gaya yang bekerja (GLBB 

diperlambat). Ketika sepeda menaiki tanjakan, maka kecepatannya juga 

akan berkurang karena tidak ada usaha yang dilakukan (GLBB 

diperlambat) 

d. Ketika sepeda melaju pada turunan, maka kecepatannya akan bertambah 

(GLBB dipercepat). Ketika sepeda menaiki tanjakan, maka kecepatannya 

akan berkurang (GLBB diperlambat) 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

16. Benda bergerak dengan grafik kecepatan seperti pada grafik di bawah. 

Percepatan dalam m/s2 dari benda tersebut adalah…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 13,1 m/s2 

0 -1 -2 -3 1 2 3 4 
2 

4 

6 

8 
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12 

14 Kecepatan (m/s) 
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B. 3,5 m/s2 

C. 2,0 m/s2 

D. 0,5 m/s2 

Alasan Jawaban:  

a. Percepatan berbanding lurus dengan kecepatan dan berbanding terbalik 

dengan waktu. 

Dik: v1: 0 m/s 

v2: 14 m/s 

t = 7 s 

Dit: a…? 

Penyelesaian : 

a = 
𝑣2−𝑣1

𝑡
 = 

14−0

7
 = 2 m/s2 

b. Percepatan berbanding lurus dengan kecepatan dan berbanding terbalik 

dengan waktu. 

Dik: v1: 6 m/s 

v2: 14 m/s 

t = 7 s 

Dit: a…? 

Penyelesaian : 

a = 
𝑣2−𝑣1

𝑡
 = 

14−6

7
 = 13,1 m/s2 

c. Percepatan berbanding lurus dengan kecepatan dan berbanding terbalik 

dengan waktu. 

Dik: v1: 0 m/s 

v2: 14 m/s 

t = 4 s 

Dit: a…? 

Penyelesaian : 

a = 
𝑣2−𝑣1

𝑡
 = 

14−0

4
 = 3,5 m/s2 

d. Percepatan berbanding lurus dengan kecepatan dan berbanding terbalik 

dengan waktu. 

Dik: v1: 0 m/s 

v2: 6 m/s 

t = 3 s 

Dit: a…? 

Penyelesaian : 

a = 
𝑣2−𝑣1

𝑡
 = 

6−0

3
 = 2 m/s2 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 
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3) Yakin 

4) Sangat yakin 

17. Seseorang sedang bersepeda menuruni sebuah bukit yang bentuknya seperti 

pada gambar di bawah ini. Gaya gesekkan antara sepeda dengan 

lintasan/bukit diabaikan. Apa yang terjadi dengan besarnya kecepatan dan 

percepatan pada saat menuruni bukit dari A-B… 

A. Kecepatan dan percepatan bertambah 

B. Kecepatan bertambah dan percepatan berkurang 

C. Kecepatan bertambah dan percepatan tetap 

D. Kecepatan tetap dan percepatan berkurang 

Alasan Jawaban:  

a. Semakin ke bawah kecepatan semakin besar dan percepatan semakin 

berkurang 

b. Semakin ke bawah kecepatan semakin besar dan percepatan semakin 

bertambah 

c. Semakin ke bawah kecepatan semakin besar dan percepatan tetap 

d. Semakin ke bawah kecepatan dan percepatan tetap karena gaya gesekkan 

diabaikan 

Tingkat keyakinan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

 

18. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan perpindahan 500 meter. 

Kemudian mobil tersebut bergerak selama 40 sekon. Maka hubungan 

kecepatan mobil tersebut adalah… 

A. 𝑣 =
𝑠

𝑡
 

B. 𝑣 =
𝑡

𝑠
 

C. 𝑣 = 𝑠. 𝑡 

D. 𝑠 = 𝑣. 𝑡 

Alasan Jawaban:  

a. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda 

terhadap waktu. Dengan persamaan: 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

v = kecepatan (m/s) 

s = kedudukan (m) 

t = waktu (s) 
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b. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda 

terhadap waktu. Dengan persamaan: 

𝑣 =  
𝑡

𝑠
 

v = kecepatan (m/s) 

s = kedudukan (m) 

t = waktu (s) 

c. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda 

terhadap waktu. Dengan persamaan: 

𝑣 =  𝑠. 𝑡 

v = kecepatan (m/s) 

s = kedudukan (m) 

t = waktu (s) 

d. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda 

terhadap waktu. Dengan persamaan: 

𝑠 = 𝑣. 𝑡 

v = kecepatan (m/s) 

s = kedudukan (m) 

t = waktu (s) 

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

 

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Speedometer 

2. Voltmeter 

3. Barometer 

4. velocitometer 

Berdasarkan pernyataan di atas alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan 

dan kecepatan adalah… 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

Alasan Jawaban:  

a. Kelajuan termasuk besaran sekalar yang tidak memiliki arah dan hanya 

memiliki nilai saja. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

speedometer. Sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor yang 
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memiliki arah dan nilai. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

velocitometer. 

b. Kelajuan termasuk besaran vektor yang tidak memiliki arah dan hanya 

memiliki nilai saja. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

speedometer. Sedangkan kecepatan termasuk besaran sekalar yang 

memiliki arah dan nilai. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

velocitometer. 

c. Kelajuantermasuk besaran sekalar yang tidak memiliki arah dan hanya 

memiliki nilai saja. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

barometer. Sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor yang memiliki 

arah dan nilai. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

velocitometer. 

d. Kelajuan termasuk besaran vektor yang tidak memiliki arah dan hanya 

memiliki nilai saja. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

voltmeter. Sedangkan kecepatan termasuk besaran skalar yang memiliki 

arah dan nilai. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah barometer. 

Tingkat keyakinan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 

 

20. Gerak dengan lintasanberbentuk garis lurus disebut… 

A. Gerak melingkar 

B. Dinamika 

C. Gerak lurus 

D. Kinematika  

Alasan Jawaban:  

a. Gerak benda dengan lintasan berupa lingkran adalah gerak melingkar 

b. Gaya dan torsi serta efeknya pada gerak adalah kinematika 

c. Perubahan posisi lintasan yang berbentuk garis lurus adalah gerak lurus 

d. Gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerak 

adalah kinematika  

Tingkat keyakinan jawaban dan alasan: 

1) Sangat tidak yakin 

2) Tidak yakin 

3) Yakin 

4) Sangat yakin 
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URAIAN 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Seorang sopir mengendarai mobil dari Bandung ke Malang melalui jalur 

Pantura dengan kelajuan rata-rata sebesar 53 km/Jam. Jika dengan kelajuan 

tersebut mobil menempuh waktu selama 16 jam, hitung jarak antara kota 

Bndung dan kota Malang! 

2. Ayah pergi ke rumah paman dengan mengendarai mobil dan menempuh jarak 

210 km. ayah berangkat dari pukul 10.00 dan sampai ke rumah paman pada 

pukul 13.00. berapakah kecepatan mobil ayah? 

3. Budi dan Badu berencana pulang kampung. Jika kampong Budi dapat 

ditempuh dengan bus selama 2 jam dengan kecepatan tetap 80 km/jam. Berapa 

jam yang diperlukan untuk sampain di kampong budi jika jaraknya ditambah 

320 km lagi? 

4. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kelajuan 10 m/s/ setelah menempuh 

jarak sejauh 150 meter. Kelajuan mobil tersebut berubah menjadi 20 m/s. 

hitung waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak tersebut! 

5. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 m/s. Setelah bergerak 

selama 5 sekon, kecepatan benda tersebut menjadi 50 m/s. Tentukan 

percepatan benda selama waktu tersebut.   
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Lampiran 16: Kunci Jawaban Instrumen Tes 

KUNCI JAWABAN TES DIAGNOSTIK PILIHAN GANDA  

TIGA TINGKAT 

 

No Jawaban 
Alasan 

Jawaban 

1 D A 

2 B A 

3 C B 

4 D D 

5 B A 

6 B D 

7 A D 

8 A B 

9 B A 

10 B C 

11 C D 

12 C C 

13 C A 

14 C A 

15 D D 

16 C A 

17 A A 

18 A A 

19 B B 

20 C C 
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KUNCI JAWABAN TES URAIAN 

 

1. Dik: �̅� = 53 km/jam 

t = 16 jam 

Dit: s…? 

Penyelesaian : 

𝑠 = 𝑣. 𝑡 = 53
𝑘𝑚

𝑗𝑎𝑚
. 16 𝑗𝑎𝑚 = 848 𝑘𝑚 

2. Dik:  s = 210 km 

 t = 13.00-10.00 = 3 jam  

Dit: v ? 

Penyelesaian: 

v = s/t 

v = 210/3 

v = 70 km/jam 

3. Dik:  v = 80 km/jam 

 t1 = 2 jam 

dit: t2 320 km? 

Penyelesaian: 

jarak yang ditempuh: 

v = s1/t1 

s1 = v.t1 

s1 = 80 . 2 

s1 = 160 km 

waktu tempuh: 

s1/s2 = t1/t2 

s1/ (s1. S’) = t1/t2 

t2 = (s1 + s’) t1/s1 

t2 = (160 + 320). 2/160 

t2 = 480. 2/160 

t2 = 960/160 

t2 = 6 jam 

4. Dik :  v0 = 10m/s 

 v = 20 m/s 

 s = 150 m 

dit : t pada 150 m ? 

Penyelesaian : 

s = ½ (v0 + v)t 

s = t (2s/v0 +v) 
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s = 2 (150 m)/ 10 m/s + 20 m/s 

s = 10s 

5. Dik:  v = 50 m/s 

 v0 = 30 m/s 

 t = 5s 

dit: a …? 

Penyelesaian : 

v = v0 + at 

a = v-v0/t 

a = (50-30)/5 

a = 4 m/s2 
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Lampiran 18: Pedoman Penskoran Instrumen Tes 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES PILIHAN GANDA TIGA TINGKAT 

Pedoman pensekoran tes diagnostik pilihan ganda tiga tingkat digunakan sebagai 

pedoman untuk menentukan hasil tes yang telah dilakukan. Pedoman pensekoran 

yang digunakan adalah pedoman penskoran pilihan ganda dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tingkat Pertama Tingkat Ke Dua Tingkat Ke Tiga Kriteria  

Benar  Benar  Tinggi  Paham Konsep 

Benar  Benar Rendah  Tidak Paham 

Konsep Salah  

Salah  Benar  

 Salah  

Benar  Salah  Tinggi  Miskonsepsi  

Salah  Benar  

Salah  

Keterangan:  

- Tingkat keyakinan tinggi apabila dipilih dengan skala 3 dan 4.  

- Tingkat keyakinan rendah apabila dipilih dengan skala 1 dan 2. 

 

Untuk mengetahui presentase peserta didik pada masing-masing kategori paham konsep, 

tidak paham konsep, miskonsepsi dan eror dihitung dengan rumus berikut: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑥 100% 

Keterangan: 

P = Presentase (% kelompok) 

f = frekuensi (jumlah pada setiap kelompok) 

n = jumlah seluruh peserta didik 
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Lampiran 19: Lembar Jawab Instrumen Tes 

LEMBAR JAWABAN 

TES DIAGNOSTIK PILLIHAN GANDA TIGA TINGKAT 

Nama  : 

Kelas  : 

Hari/Tanggal :  

No  Jawaban  Alasan Jawaban  

Tingkat 

Keyakinan 

Jawaban dan 

Alasan 

1 A B C D a b c d 1 2 3 4 

2 A B C D a b c d 1 2 3 4 

3 A B C D a b c d 1 2 3 4 

4 A B C D a b c d 1 2 3 4 

5 A B C D a b c d 1 2 3 4 

6 A B C D a b c d 1 2 3 4 

7 A B C D a b c d 1 2 3 4 

8 A B C D a b c d 1 2 3 4 

9 A B C D a b c d 1 2 3 4 

10 A B C D a b c d 1 2 3 4 

11 A B C D a b c d 1 2 3 4 

12 A B C D a b c d 1 2 3 4 

13 A B C D a b c d 1 2 3 4 

14 A B C D a b c d 1 2 3 4 

15 A B C D a b c d 1 2 3 4 

16 A B C D a b c d 1 2 3 4 

17 A B C D a b c d 1 2 3 4 

18 A B C D a b c d 1 2 3 4 

19 A B C D a b c d 1 2 3 4 

20 A B C D a b c d 1 2 3 4 

   

LEMBAR JAWABAN TES URAIAN  

1.  

2. 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SISWA KELAS X MATERI VEKTOR TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar : Wawancara Peserta Didik 
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 Gambar : Wawancara Guru Fisika 
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