FIS-3.4/4.4/1/4-4

APAKAH ADA GERAK LURUS DI SEKITAR KITA

1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran
: Fisika
b. Kelas/Semester
: X/Ganjil
c. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

:

Pengetahuan

Keterampilan

Kompetensi Dasar
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

4.4 Menyajikan data dan grafik hasil
percobaan gerak benda untuk menyelidiki
karakteristik gerak lurus dengan kecepatan
konstan (tetap) dan gerak lurus dengan
percepatan konstan (tetap) berikut makna
fisisnya

Indikator Pertemuan ke 1
3.4.1 Menjelaskan pengertian gerak
3.4.2

Mengidentifikasi besaran-besaran fisika
pada gerak lurus.

3.4.3

Menjelaskan perbedaan jarak dan
perpindahan

3.4.4

Menerapkan konsep jarak dan
perpindahan untuk pemecahan masalah
sederhana dalam kehidupan sehari-hari

3.4.5

Menjelaskan perbedaan kelajuan dan
kecepatan

3.4.6

Menjelaskan perbedaan percepatan
rata-rata dan percepatan sesaat

3.4.7

Menerapakan konsep kelajuan dan
kecepatan untuk pemecahan masalah
dalam kehidupan sehari-hari

3.4.8

Menerapkan konsep percepatan ratarata dan percepatan sesaat untuk
pemecahan masalah dalam kehidupan
sehari

Indikator Pertemuan ke 2
3.4.9 Mendefinisikan pengertian GLB
3.4.10 Menganalisis besaran-besaran fisika
pada gerak dengan percepatan konstan

Pengetahuan

Keterampilan

(GLBB).
3.4.11 Menganalisis grafik gerak lurus dengan
kecepatan konstan (GLB)
3.4.12 Menerapkan konsep gerak lurus dengan
kecepatan konstan (GLBB) dalam
pemecahan masalah.
Indikator Pertemuan ke 3

4.4.1

Melakukan percobaan GLBB

3.4.13 Mendefinisikan pengertian GLBB.

4.4.2

Menentukan besaran-besaran GLB dan

3.4.14 Menganalisis besaran-besaran fisika
pada gerak dengan percepatan konstan

GLBB
4.4.3

(GLBB).

Menyajikan data dan grafik hasil
percobaan untuk menyelidiki sifat

3.4.15 Menganalisis grafik untuk menentukan

gerak benda yang bergerak lurus

karakteristik gerak dengan percepatan

dengan kecepatan konstan dan gerak

konstan (GLBB).

lurus dengan percepatan konstan

3.4.16 Menganalsis karakteristik dari gerak

4.4.4

Menyajikan hasil percobaan GLBB

dengan percepatan konstan.

4.4.5

Membuat grafik GLBB

3.4.17 Menerapkan besaran-besaran fisika
pada GLBB dalam bentuk persamaan
dan menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Indikator Pertemuan ke 4
3.4.18 Menjelaskan pengertian gerak jatuh
bebas (GJB)
3.4.19 Menganalisis besaran-besaran fisika
pada gerak jatuh bebas (GJB)
3.4.20 Menerapkan konsep gerak lurus dengan
percepatan konstan dalam pemecahan
masalah gerak jatuh bebas.
3.4.21 Menjelaskan pengertian gerak vertical
ke atas (GVA)
3.4.22 Menganalisis besaran-besaran fisika
pada gerak vertical ke atas (GVA)
3.4.23 Menerapkan konsep gerak lurus dengan
percepatan konstan dalam pemecahan
masalah vertical ke atas (GVA)

d. Materi Pokok
e. Alokasi Waktu
f. Tujuan Pembelajaran

: Gerak Lurus
: 3 JP
:

Melalui metode discovery learning dengan sintak: stimulasi dan
identifikasi

masalah;

mengumpulkan

informasi;

pengolahan

informasi; verifikasi hasil; dan generalisasi anda dapat mencapai
kompetensi

pengetahuan

(memahami,

menerapkan,

menganalisis, dan mengevaluasi), keterampilan (mengamati,
mencoba, menyaji, dan menalar), dan sikap (jujur, tanggungjawab,
dan peduli) serta anda dapat mengembangkan kemampuan
berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas(4C)

g. Materi Pembelajaran
Pengetahuan faktual

Konseptual

Prosedural

Metakognitif





Setiap benda memiliki yang bergerak memiliki kecepatan
Kecepatan diberi lambang v (velocity) dengan satuan m/s
Kecepatan sebagai vector yang dapat digambar meski secara
kasat mata tidak dapat dilihat.
 Peragaan benda didorong, ditarik, dan dilepas hingga bergerak
 Demostrasi gerak benda yang direkam pita ticker timer
 Grafik hasil percobaan
 Gerak
 Jarak dan perpindahan
 Kecepatan dan kelajuan
 Percepatan
Langkah kerja percobaan GLB untuk mengamati benda yang
bergerak lurus beraturan dan mengetahui grafik hubungan kecepatan
terhadap waktu
Langkah kerja percobaan GLBB Mengamati benda yang bergerak
lurus berubah beraturan dan mengetahui grafik hubungan kecepatan
(v) terhadap waktu (t) pada GLBB, dan
Langkah kerja percobaan Gerak Vertikal untuk Menganalisis
pengaruh massa terhadap waktu tempuh pada benda jatuh bebas
Menduga kekeliruan dan rekomendasi untuk memperbaiki
pelaksanaan percobaan agar hasilnya lebih mendekati kebenaran

2. Peta Konsep

3. Kegiatan Pembelajaran
a.

Petunjuk Umum Penggunaan UKBM
1) Melalui UKBM ini Kalian akan mengembangkan kemampuan bernalar menggunakan
sistem Gerak Parabola agar dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan melaporkan
hasilnya melalui presentasi sehingga Kalian akan terlatih berkomunikasi dengan baik.
Aktivitas berpikir yang akan kalian latihkan dalam UKBM ini adalah menganalisis
permasalahan kontekstual, mengevaluasi strategi penyelesaian masalah menggunakan
matematika, dan/atau merumuskan persamaan matematika dari permasalahan tersebut.
Untuk itu, Kalian harus belajar dengan sabar dan tekun sehingga Kalian bisa tahu,
mau, dan mampu melakukan aktifitas berpikir tinggi melalui belajar Fisika ini.
2) Baca dan pahami materi dari Buku Teks Pelajaran (BTP) dan sumber lainnya.
a. Buku Siswa Fisika X untuk SMA/ MA Kelas X, A.P Nugroho, Indarti, N.H Syifa,
Mediatama, Surakarta: 2016.
b. buku atau sumber lain yang sekiranya berkaitan dengan materi Gerak Parabola.
Untuk keperluan ini Kalian boleh mencarinya di perpustakaan atau browsing
internet.
3) Kerjakan UKBM ini di buku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah
disediakan. Kalian bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik apabila bekerjasama
dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan
baik.

4) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3. Jika

5)

b.

sudah melalui tahapan tersebut silahkan kalian berlatih soal sebagai persiapan
mengikuti tes formatif dengan mengerjakan latihan soal dari guru kalian.
Kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes
formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM berikutnya.

Pendahuluan
Sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Anda sudah memahami
tentang besaran-besaran yang terkait dengan gerak serta grafik hubungan antar besaran
pada kegiatan UKB Fis 1.04 untuk pertemuan pertama. Coba Anda ingat dan pahami kembali
materi tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berikut!
1. Apa perbedaan antara jarak dan perpindahan?
2. Apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan?
3. Jika mengalami perubahan kecepatan maka benda tersebut memiliki?
4. Seseorang bergerak menempuh jarak 20 m dalam waktu 5 detik. Berapakah besar
kelajuannya?
5. Perhatikan gambar berikut !
A

B

E

C
D
Seseorang bergerak dari titik A–B–C–D–E.
a. Berdasarkan gambar tersebut, mana saja gerak yang lintasannya lurus?
b. Berdasarkan gambar tersebut, mana saja gerak yang lintasannya tidak lurus?
Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan ke kegiatan belajar
berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini.
c.

Kegiatan Inti

Kegiatan Belajar
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi !!!

Kegiatan Belajar 1
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi !
Pembelajaran
1. Pengertian dasar.

Materi

Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap
suatu acuan tertentu. Karena bergantung pada acuan, maka gerak dikatakan bersifat
relatif.
Beberapa besaran-besaran fisika pada gerak adalah sebagai berikut.

A. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang
waktu tertentu. Jarak tidak bergantung pada arah dan selalu bernilai positif. Oleh
karena itu jarak merupakan besaran skalar.
B.

Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dihitung dari posisi awal atau
acuan benda tersebut dalam selang waktu tertentu. Perpindahan dapat bernilai positif
ataupun negatif. Perpindahan bernilai positif jika arah gerak ke kanan, dan bernilai
negatif jika arah gerak ke kiri. Jadi perpindahan bergantung pada arah sehingga
merupakan besaran vektor.

Contoh
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Perpindahan OP

= posisi P – posisi O = 2 satuan

Perpindahan OQ

= posisi Q – posisi O = -4 satuan

Perpindahan OPQ

= OP + PO + OQ = OQ = 4 satuan ke kiri

Terlihat bahwa perpindahan OPQ sama dengan perpindahan OQ dengan demikian
perpindahan tidak tergantung pada lintasan hanya tergantung pada posisi akhir (titik
Q) dan posisi awal (titik O)
Grafik Perpindahan:
Grafik perpindahan berguna untuk menggambarkan perpindahan sebuah benda
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A. a: benda diam sampai waktu A
B. b dan c mendaki ke kanan
artinya benda bergerak maju
C. d: turun ke kanan artinya benda
bergerak mundur
D. garis c lebih curam dari garis b
artinya benda bergerak lebih
cepat dalam selang waktu BC
daripada selang waktu AB

2.PERMASALAHAN
A. 1. Jojo mengamati sebuah pesawat yang sedang bergerak meninggalkan landasan (perhatikan
Gambar 1). Ketika akan pergi, Jojo tidak sengaja melihat seorang penumpang sedang
melambaikan tangan ke arahanya. Apakah penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut,
dapat dikatakan bergerak ataukah diam?

Gambar 1. Pesawat yang sedang meninggalkan
landasan
Jawaban
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………

B.

C. 2. Seorang pembalap sepeda mengendarai sepedanya (Start) dari titik A sampai titik C (seperti
pada Gambar 2), kemudian pembalap tersebut berbalik dan kembali mengendarai sepedanya
dari titik C sampai finish di titik A (seperti pada Gambar 3).
D. Apakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pembalap dari titik A ke titik C dengan jarak
dan perpindahan yang ditempuh pembalap dari titik C ke titik A sama ataukah berbeda ?

Gambar 2.Pengendara sepeda dari A ke B menuju keC

Gambar.3Pengendara sepeda dari C ke B menuju C
Jawab ……………………………………………………………….
Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, maka:
Kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut,

Kegiatan Belajar 2

Commented [H1]: UKB 3.4 untuk pertemuan ke 2
Commented [t2R1]:

Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi !
Jika pada suatu benda percepatan atau perlambatan pada selang waktu tertentu konstan,
maka benda tersebut dikatakan bergerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Jadi,

Commented [t3R1]:

gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan
percepatan tetap pada selang waktu tertentu. Untuk mengetahui karakteristik GLBB.
Perhatikan grafik berikut ini!

Pada grafik tersebut dapat diperoleh:
1. Ada perubahan kecepatan (berarti ada percepatan)
2. Kecepatan akhir lebih besar dari pada kecepatan awal maka benda dipercepat
3. Grafik kecepatan berupa garis lurus maka benda bergerak lurus
Dari grafik tersebut dapat di rumuskan persamaan:
Vt

= V0 …………± a.t …………
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S

= Vo.t …………± ½ a.t2 …………
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= V0 …………± 2.a.S…………
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Vt

2

2

Berikut adalah contoh tentang gerak lurus berubah beraturan, Agar Anda lebih memahami,
ayo berlatih berikut.
Ayoo berlatih!
Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, maka:
1. Mobil Asep bergerak lurus beraturan dari M menuju N dengan kecepatan tetap 4 m/s. lima
detik kemudian mobil Bihan bergerak lurus berubah beraturan menuju N yang melintasi
M kecepatannya 3 m/s dan percepatannya 2 m/s2. Kedua mobil akan bertemu pada
jarak…. Dari M
SAsep = vAsep.t
SAsep = 4.tAsep
SBihan = v.t + ½ a.t2
SBihan = 3.t + ½ 2.t2
SBihan = 3.t + t2
tAsep = tbihan + 5
tAsep = t + 5
SAsep = SBihan
4.(t+5) = 3.t + t2
4t + 20 = 3t + t2
t2 – t – 20 = 0

(t – 5) (t + 4) sehingga waktu untuk bertemua adalah 5 detik. Jadi kedua mobil akan
bertemu pada jarak 40 m , mudahkan !!!
2. Pesawat mendarat dengan kelajuan 360 km/jam. Setelah menyentuh landasan pesawat
diperlambat 8 m/s2. Panjang landasan pesawat yang ditempuh hingga berhenti adalah….
V0 = 360 km/jam >>> 100 m/s
a = - 8 m/s2
Vt = 0
Vt2 = V02 + 2.a.S
0 = 1002 – 2 .8.S
Sehingga S ketemu 625 m, jadi panjang lintasan yang ditempuh hingga berhenti adalah
625 m
Ayoo cek kemampuan kamu setelah memahami contoh soal tersebut!
1. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 m/s, kemudian dipercepat dengan percepatan
tetap 4 m/s2.
a. Kecepatan mobil setelah bergerak 15 sekon(70 m/s)
b. Tentukanlah jarak yang ditempuh setelah mobil bergerak 20 detik(1000 m)
c. Lukiskanlah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu
d. Lukiskanlah grafik hubungan jarak dan waktu selama 20 detik tersebut.
v (m/s)

28 m/s
10 m/s
t (s)
2s
S (m)

1000

t (s)
20 s

2. Dua mobil A dan B berhenti dijalan, dari arah berlawanan pada jarak 108 m satu sama
lain. Kemudian keduanya bergerak tanpa kecepatan awal, A dengan percepatan 2 m/s 2
sedangkan B bergerak dengan percepatan 4 m/s2. Tentukan:
a. Setelah berapa lama kedua mobil bertemu 6 s
b. Berapa jarak yang ditempuh B hingga bertemu A 72 m
3. Dua toko Roti “A” dan “B” berada di jalan Kahuripan yang berjarak 188 m . Di
sebelah toko A 8 m ke arah toko B ada toko Anik, Budi bergerak dari toko Anik ke
arah toko B dengan kecepatan tetap 6 m/s, sedangkan Hermawanto bergerak dari toko
A ke toko B dengan kecepatan awal 2 m/s dan dipercepat dengan percepatan tetap 2
m/s=2. Tentukan di mana dan kapan Budi bertemu dengan Hermawanto. (Budi
menempuh jarak 68 m dari toko A, setelah Budi berjalan 10 s.)
Apabila kalian telah mampu menyelesaikan soal atas dengan benar, jika telah memahami,
maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 3.
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Kegiatan Belajar 3
Perhatikan mobil yang sedang melaju dijalan tol. Bagaimana kelajuan mobil tersebut?
Bagaimana menurut kalian? Apakah jenis gerak dari mobil tersebut? Setelah kalian menduga
pertanyaan-pertanyaan tersebut, carilah informasi dari buku teks pelajaran atau internet untuk
memastikan jawaban kalian. Kerjakan kegiatan ini dalam diskusimkelompok.
Selain itu catatlah rumus-rumus yang terkait dengan gerak mobil tersebut. Gambarkan juga
grafik-grafik yang berhubungan dengan gerak mobil tersebut.
Pelajarilah contoh-contoh berikut dengan sungguh-sungguh.
Contoh Soal 1
Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km/jam kemudian direm hingga berhenti pada
jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan
pada
mobil
tersebut!
Pembahasan
Ubah dulu satuan km/jam menjadi m/s kemudian gunakan persamaan untuk GLBB
diperlambat:

Contoh Soal 2
Dari gambar berikut :

Tentukan:
a) Jarak tempuh dari A - B
b) Jarak tempuh dari B - C
c) Jarak tempuh dari C - D
d) Jarak tempuh dari A - D

Pembahasan
a) Jarak tempuh dari A - B
Cara Pertama
Data :
Vo = 0 m/s
a = (2 − 0) : (3− 0) = 2/3 m/s2
t = 3 sekon

S = Vo t + 1/2 at2
S = 0 + 1/2 (2/3 )(3)2 = 3 meter
Contoh Soal 3
Diberikan grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak dua buah mobil, A dan B.

Tentukan pada jarak berapakah mobil A dan B bertemu lagi di jalan jika keduanya berangkat
dari tempat yang sama!
Pembahasan
Analisa grafik:
Jenis gerak A → GLB dengan kecepatan konstan 80 m/s
Jenis gerak B → GLBB dengan percepatan a = tan α = 80 : 20 = 4 m/s2
Kedua mobil bertemu berarti jarak tempuh keduanya sama, misal keduanya bertemu saat waktu
t
SA = SB
VA t =VoB t + 1/2 at2
80t = (0)t + 1/2 (4)t2
2t2 − 80t = 0
t2 − 40t = 0
t(t − 40) = 0
t = 0 sekon atau t = 40 sekon
Kedua mobil bertemu lagi saat t = 40 sekon pada jarak :
SA = VA t = (80)(40) = 3200 meter

Setelah mempelajari contoh soal di atas kerjakanlah Ayo Berlatih Berikut ini.
1.
2.
3.
4.

Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 36 km/jam. Selang 5 detik kemudian
kecepatannya menjadi 72 km/jam, Hitung percepatan mobil tersebu.
Hitung Waktu yang diperlukan sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan 2 m/s2 ,
untuk mengubah kecepatannya dari 10 m/s menjadi 30 m/s.
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 m/s dan mengalami perlambatan 2
m/s2. Dalam 5 sekon, mobil tersebut menempuh jarak sejauh .
Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 s dan jarak 400 m untuk lepas landas. Jika
pesawat dari keadaan diam, hitung kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas.

5.

Perhatikan grafik gerak suatu benda berikut ini!

Tentukan Besar percepatan benda tersebut.

Kegiatan Belajar 4
Benda-benda yang bergerak vertical ke atas maupun ke bawah di atas permukaan
bumi akan mengalami gerak lurus berubah beraturan, dengan percepatan atau
perlambatannya adalah gravitasi bumi.
Contoh GLBB adalah gerak vertical ke atas, gerak vertical ke bawah, dan gerak jatuh
bebas.
Benda-benda yang jatuh dari ketinggian terhadap permukaan bumi akan dipercepat
oleh gravitasi bumi, sehingga berupa gerak dipercepat (misal benda jatuh bebas).
Sedangkan gerak vertical menjauhi permukaan bumi akan diperlambat oleh gravitasi
bumi, sehingga berupa gerak diperlambat(misalnya peluru ditembakkan vertical ke
atas atau benda dilempar vertical ke atas)
Silahkan buat persamaan yang berlaku untuk gerak jatuh bebas, karena kalian sudah
memahami kegiatan belajar 2
Persamaan yang berlaku pada gerak vertical keatas adalah:
=…………±…………

Vt

=…………±…………

h
Vt

2

=…………±…………

Persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas adalah:
=……………………

Vt

=……………………

h
Vt

2

=……………………

Untuk lebih mendalami pengetahuan kalian, silahkan kalian amati percobaan gerak
jatuh bebas:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edi/hbase/mechanics/ffalex.html
http://www.euhou.net/index.php/exercise-mainmenu-13/classroom-experiments-andactivities-mainmenu-186/124-free-fall
percobaan Galileo tentang gerak jatuh bebas:

http://mypages.iit.edu/-smart/martcar/lesson2/lesson2.html

setelah kalian mendapatkan informasi link tersebut silahkan uji Nyali kalian
1. Air hujan jatuh ke tanah dari langit dengan ketinggian 1125 m. Bila gesekan udara
diabaikan, berapakah kecepatannya ketika sampai di tanah? (g = 10 ms-2)

v 2  2 gh





v 2  2 10 ms  2 1125 m 
v  22500 m s  2
2

2

v  150 ms 1
2. Berapakah kelajuan yang harus dimiliki oleh bola yang dilempar vertika ke atas untuk
mencapai tinggi maksium 50 m? Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk
mencapai titik tertinggi? (g = 10 ms-2)
2

hmaks 

v0
2g





v0  2 ghmaks  2 10 ms  2 50 m   1000 m 2 s  2  v0  10 10 ms 1
2

t naik 





v0
2v
1 10 10 ms 1
 t total  0 
 10 s
g
g
10 ms  2

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Gerak Vertikal keatas dan Gerak Jatuh
Bebas!
1.
Gerak jatuh bebas (GJB) termasuk gerak Lurus berubah beraturan karena gerak yang
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dipercepat oleh percepatan gravitasi bumi
2.

Gerak vertical ke atas (GVA) termasuk gerak Lurus berubah beraturan karena gerak
yang diperlambat oleh percepatan gravitasi bumi

3.

Anik terjun dari papan kolam renang setinggi 8 m dari permukaan air tanpa kecepatan
awal. Tinggi Anik diabaikan. Jika massa anaik tersebut 50 kg dan g= 10 ms-2,
kecepatan anik saat membentur permukaan air adalah 4√10….m/s

4.

Sebuah bola dilemparkan vertical ke atas dengan kecepatan awal 10 m/s, di tempat
yang memiliki percepatan gravitasi 10 ms-2. Tentukan:
a. Kecepatan bola tersebut saat berada pada ketinggian 4 m di atas
pelemparan;2√5 𝑚/𝑠
b. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola. 5 md.

d.

Penutup
Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 sampai dengan 4,
berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian
pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB ini di Tabel
berikut.
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Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pertanyaan
Apakah kalian memahami tentang benda bergerak
Apakah kalian dapat mengidentifikasi besaran yang terkait
dengan gerak lurus
Apakah kalian telah memahami konsep jarak dan
perpindahan
Apakah kalian dapat membedakan antara kelajuan dan
kecepatan
Apakah kalian dapat membedakan antara percepatan dan
percepatan rata-rata
Apakah kalian telah memahami tentang Gerak Lurus
Beraturan?
Apakah kalian telah memahami tentang Gerak Lurus
Berubah Beraturan?
Dapatkah kalian menganalisis besaran fisika pada gerak
dengan percepatan konstan (GLBB)?
Dapatkah kalian menganalisis grafik gerak lurus dengan
kecepatan konstan (GLB)?
Dapatkah kalian menerapkan konsep gerak lurus dengan
kecepatan konstan (GLBB) dalam pemecahan masalah?
Apakah kalian memahami tentang gerak jatuh bebas
Apakah kalian dapat mengidentifikasi besaran yang terkait
dengan gerak jatuh bebas
Apakah kalian dapat menerapkan konsep gerak lurus

Ya

Tidak

dengan percepatan konstan dalam pemecahan masalah
gerak jatuh bebas.
14.
15.
16.

Apakah kalian memahami tentang gerak vertical ke atas
Apakah kalian dapat mengidentifikasi besaran yang terkait
dengan gerak vertical ke atas
Apakah kalian dapat menerapkan konsep gerak lurus
dengan percepatan konstan dalam pemecahan masalah
gerak vertical ke atas

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi
tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar yang sekiranya
perlu kalian ulang dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk
mengulang lagi!.

Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka

lanjutkan berikut.
Dimana posisimu?
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi gerak lurus dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke
dalam kotak yang tersedia.
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Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi ……………, lanjutkan kegaitan
berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!.
Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Gerak lurus!
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi gerak lurus, maka kerjakan soal
berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing.
Setelah menyelesaikan tentang gerak di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1 sampai dengan 4
bagaimana penyelesaian permasalahan pada pendahuluan di bagian awal pembelajaran tadi?
Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain. Kemudian tuliskan
penyelesaiannya di buku kerja masing-masing!.
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi Gerak lurus, mintalah tes formatif kepada Guru kalian
sebelum belajar ke UKB berikutnya. Sukses untuk kalian!!!

