
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Fisika 1 (2 sks)
Program : -
Pertemuan/minggu Ke :
Alokasi waktu : 4 JP (2 JP TM dan 2 JP PT)

Standar Kompetensi
5.   Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk 

teknologi

Kompetensi Dasar
5.3 Mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari

Indikator
 Mengidentifikasi penggunaan arus listrik searah dan bolak-balik berbagai peralatan seperti: 

lampu, TV, dll
 Mengidentifikasi sumber arus searah dan bolak-balik
 Membedakan alat ukur listrik searah dan bolak-balik
 Mengidentifikasi perbedaan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik searah dan bolak-balik
 Membedakan arus dan tegangan maksimum dengan arus dan tegangan efektif
 Mengidentifikasi sumber-sumber listrik AC/DC yang ramah lingkungan

Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran ini, siswa dapat memahami perbedaan listrik AC/DC, melakukan 
pengukuran arus AC/DC, serta memiliki kepedulian pada lingkungan dengan turut serta pada 
upaya pencarian sumber listrik ramah lingkungan

Materi Pembelajaran
 Karakteristik listrik AC dan DC
 Pengurkuran arus dan tegangan listrik AC/DC

Metode Pembelajaran
Diskusi, Presentasi, Tugas

Alat/Media Pembelajaran
Media presentasi, voltmeter, amperemeter (digital dan analog), peralatan listrik yang terpasang 
di sekolah, dan lingkungan.



Langkah-Langkah Kegiatan Pebelajaran
Kegiatan Tatap Muka

Kegiatan Rincian Kegiatan
Alokasi 

Waktu (mnt)
Nilai 

Karakter/LH
Pendahuluan  Mengecek kehadiran siswa dan 

kebersihan kelas
Apersepsi
 Mengingatkan kembali pemahaman 

hukum Ohm dan Kirchoff
Motivasi
 Bertanya kesanggupan melakukan 

aktivitas sehari tanpa adanya aliran 
listrik

10 Disiplin
Peduli 

lingkungan
Rasa ingn tahu

Kegiaan Inti Eksplorasi
 Siswa diajak berdiskusi penerapan listrik

AC dan DC dalam kehidupan
 Siswa mencari informasi penggunaan 

listrik AC dan DC dalam peralatan listrik 
melalui berbagai sumber

Elaborasi
 Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat tentang 
karakteristik listrik AC dan DC

 Dua orang siswa diminta menyampaikan 
perbedaan listrik AC dan DC

Konfirmasi
 Guru memberi penguatan terhadap 

pendapat siswa yang benar dan 
menyempurnakan pendapat yang perlu 
diperbaiki

70 Komunikasi
Percaya diri

Rasa ingin tahu

Penutup Memberikan tugas mandiri untuk mendata 
pemanfaatan listrik AC dan DC dalam 
kehidupan sehari-hari

10 Tanggung 
jawab

Kegiatan Tugas Terstruktur

Kegiatan Rincian Kegiatan
Alokasi 

Waktu (mnt)
Nilai 

Karakter/LH
Pendahuluan  Mengecek kehadiran siswa dan 

kebersihan kelas
 Memulai kegiatan dengan berdoa
Apersepsi
 Mengingatkan kembali tugas mandiri
Motivasi
 Bertanya benarkah arus DC lebih 

banyak digunakan dibanding listrik AC

10 Disiplin
Peduli 

lingkungan
Rasa ingn tahu

Religius



Kegiatan Rincian Kegiatan
Alokasi 

Waktu (mnt)
Nilai 

Karakter/LH
Kegiaan Inti Eksplorasi

 Membagi siswa dalam kelompok kecil @ 
5 orang

 Meminta siswa mengukur tegangan 
listrik PLN dengan alat ukur AC/DC

Elaborasi
 Memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya dan menyampaikan pendapat
Konfirmasi
 Menyampaikan resume konsep penting 

listrik AC dan DC

70 Komunikasi
Percaya diri

Rasa ingin tahu

Penutup Memberikan tugas mandiri untuk 
mendata sumber listrik ramah lingkungan

10 Tanggung 
jawab

Tugas Mandiri
1. Mendata penggunaan listrik AC dan DC dalam peralatan yang digunakan sehari-hari
2. Membuat laporan tentang sumber-sumber listrik yang ramah lingkungan

Sumber Belajar
 Buku Sekolah Elektronik, Fisika Jilid 1
 www.e-dukasi.net/materipoko/fisika/pemanfaatanlistrikac-dc
 Sumber lingkungan: lemari es, kipas angin, lampu, dll di lingkungan sekitar

Penilaian
Penilaian sikap/perilaku
 Menunjukkan semangat yang tinggi dalam aktivitas belajar dan melaksanakan tugas (rentang: 

sangat baik-baik-cukup-kurang)
 Menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan perilaku hemat listrik (sangat peduli – peduli –

cukup peduli – kurang peduli)
Penilaian praktik
 Menggunakan alat ukur arus dan tengangan litrik DC/AC yang sesuai
Penilaian kognitif
 Disajikan data grafik sinus hasil pengukuran arus, siswa dapat menentukan besar arus 

maksimum dan arus efektif
 Dsiajikan grafik tampilan arus, siswa dapat meunjukan jenis arus DC/AC
 Siswa dapat memberikan 3 contoh penggunaan listrik AC dan DC dalam kehidupan



Instrumen penilaian kognitif
1. Perhatikan grafik berikut

Jika skala vertikal dan horisontal masing-masing 2 V/cm dan 2 ms/cm, tentukan nilai 
maksimum dan nilai efektig arus listrik yang terjadi

2. Perhatikan tampilan berikut

Jenis listrik mana yang arusnya tampil seperti gambar?

3. Tuiskan tiga contoh masing-masing penggunaan listrik DC dan AC dalam kehidupan sehari-
hari

Kunci Jawaban
1. arus maksimum 8 Volt, arus efektif 4√2 Volt
2. listrik DC
3. penggunaan listrik DC: lampu senter, starter mobil/motor, kamera, tamiya, dll

penggunaan listrik AC: lemari es, kipas angin, blender, mixer, dll
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