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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

A. Standar Kompetensi  

Menerapkan konsep zat dan kalor serta penerapannya dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah suhu dan wujud suatu benda 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.    

C. Indikator 

 Siswa dapat menentukan faktor-faktor yang dapat mempercepat 

penguapan pada zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama. 

 Siswa  dapat menjelaskan pengaruh jumlah kalor, luas permukaan, 

penutupan, dan peniupan terhadap cepatnya penguapan pada zat cair 

yang dipanaskan dengan kalor yang sama. 

D. Alat dan Bahan  

 Komputer / laptop. 

 Animasi penguapan zat cair (dibuat dengan software macromedia flash 8). 

 LCD projektor. 

E. Langkah pembelajaran 

1. Motivasi: 

Guru menunjukkan animasi menjemur pakaian, kemudian bertanya 

kepada siswa. 

Guru bertanya kepada siswa “pernahkah kalian menjemur pakaian yang 

basah? (pernah) 

Mengapa baju atau pakaian yang basah dapat menjadi kering saat 

dijemur? (baju atau pakaian yang basah dapat menjadi kering, karena air 

yang ada pada pakaian menguap ketika dijemur), peristiwa apakah itu? 

(Peristiwa penguapan). Nah apa yang dimaksud dengan 

penguapan?(penguapan adalah proses perubahan wujud dari zat cair 

menjadi gas). 

Kegiatan A 

 Perumusan Masalah: 

Faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat penguapan pada zat 

cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama?  

 Hipotesa: …… 

 

 

 



 

 

Kegiatan A1 

Guru menunjukan animasi memanaskan air,dimana besar kalor pemanas 

kedua wadah yang dipanaskan berbeda, volume air pada kedua wadah sama 

(V1 = V2), dan luas permukaan sama (A1 = A2). 

 
Guru meminta siswa memprediksi wadah mana yang volume airnya berkurang 

lebih banyak  pada waktu yang sama? dan setelah itu menjalankan animasi 

tersebut. 

 

Pertanyaan menggiring mengamati 

Wadah mana yang volume airnya akan berkurang lebih banyak? 

Hasil pengamatan : 

Air pada wadah 1 berkurang lebih banyak daripada wadah 2  

Pertanyaan menggiring kesimpulan 

 Jika volume airnya berkurang lebih banyak maka penguapanya lebih 

cepat atau lebih lambat?(lebih cepat) 

 Pada animasi tadi, wadah mana yang volume airnya berkurang lebih 

banyak? ( wadah 1) 

 Pada wadah 1 bagaimana nyala apinya?lebih besar atau lebih kecil?(lebih 

besar?) 

 Jika nyala apinya lebih besar bagaimana dengan kalor yang diberikan ke 

air?lebih besar atau lebih kecil?(lebih besar) 

 Jadi apakah jumlah kalor yang diberikan mempengaruhi cepatnya 

penguapan? 

 
Kesimpulan:  
Cepatnya Penguapan dipengaruhi oleh besarnya kalor yang di berikan. Semakin 
besar kalor yang diberikan  maka semakin cepat terjadi penguapan. 
 



 

 

Kegiatan A2 

Guru menunjukan animasi memanaskan air yang volumenya sama (V1 = V2), 

pada dua wadah yang luas permukaannya berbeda (AI < A2) dengan kalor yang 

sama. 

 

Guru meminta siswa memprediksi kedua wadah, apakah volume airnya 

berkurang sama atau berbeda? dan setelah itu menjalankan animasi tersebut. 

 

Pertanyaan menggiring mengamati 

Apakah berkurangnya volume air pada kedua wadah sama atau 

berbeda?(sama) 

Hasil pengamatan : 

Volume air yang berkurang pada kedua wadah sama besar 

Pertanyaan menggiring kesimpulan 

Apakah memperluas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor dan 

volume yang sama mempengaruhi cepatnya penguapan? (tidak) 

 

Kesimpulan : 

Memperluas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor dan volume yang 

sama tidak mempengaruhi cepatnya penguapan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan A3 

Guru menunjukan animasi  memanaskan air menggunakan kalor yang sama 

dengan volume air sama (V1 = V2), luas permukaannya sama (AI =A2), dimana 

gelas kimia satu ditutup dan gelas kimia yang lain tidak ditutup. 

 
Guru meminta siswa memprediksi wadah mana yang lebih cepat menguap 

pada waktu yang sama? dan setelah itu menjalankan animasi tersebut. 

 

Pertanyaan menggiring mengamati 

Pada wadah mana akan muncul gelembung yang lebih cepat?(wadah 

yang tertutup) 

Hasil Pengamatan: 

Pada wadah yang tertutup akan muncul gelembung lebih cepat daripada 

pada wadah yang terbuka.  

Pertanyaan menggiring kesimpulan: 

Tekanan di wadah 1 dan di wadah 2, sama atau beda?(beda,) mana yang lebih 

besar?(wadah 1). 

Pada animasi tersebut wadah mana yang gelembungnya lebih cepat 

muncul?(wadah 1) 

Munculnya gelembung yang lebih cepat pada wadah 1 yang ditutup 

dipengaruhi oleh apa?(kalor yang tetap berada didalam wadah dan tekanan 

udara yang semakin besar akibat ditutup) 

    Jadi dari animasi tadi, apakah penutupan mempengaruhi cepatnya penguapan 

pada air yang dipanaskan?(ia) 

Kesimpulan : 

Cepatnya penguapan pada air yang dipanaskan dengan kalor yang sama 

dipengaruhi oleh penutupan wadah. 

 



 

 

Kegiatan A4 

Guru menunjukan animasi  memanaskan air menggunakan kalor yang sama 

dengan volume air sama (V1 = V2), luas permukaannya sama (AI =A2), dimana 

gelas kimia satu ditiup dan gelas kimia yang lain tidak ditiup. 

 

Guru meminta siswa memprediksi wadah mana yang volume airnya berkurang 
lebih banyak pada waktu yang sama? dan setelah itu menjalankan animasi 
tersebut. 
                                
Pertanyaan menggiring mengamati 

Pada waktu yang sama wadah mana yang mengalami pengurangan volume 

lebih besar?(wadah yang tidak ditiup) 

Hasil pengamatan 

Volume air pada wadah yang tidak ditiup berkurang lebih banyak pada 
waktu yang sama  daripada yang ditiup. 

 

Pertanyaan menggiring kesimpulan: 

Jadi apakah peniupan diatas permukaan  zat cair mempengaruhi cepatnya 

penguapan pada air yang dipanaskan dengan kalor dan volume air yang 

sama?(tidak), Bagaimana pengaruhnya? Apakah mempercepat atau 

memperlambat proses penguapan? (memperlambat proses penguapan) 

 

Kesimpulan : 

Peniupan diatas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor dan volume 

yang sama memperlambat cepatnya proses penguapan. 

 

 

 



 

 

Kegiatan B (menjelaskan proses cepatnya penguapan pada zat cair yang 

dipanaskan) 

 Perumusan Masalah 1 ( Kegiatan B1 ) 

Mengapa besarnya kalor yang diberikan dapat mempercepat proses 

penguapan pada air yang dipanaskan? 

 

Pembahasan: 

Dengan besarnya kalor yang diberikan pada zat cair maka akan mempercepat 

pemanasan pada zat cair, sehingga partikelnya bergetar lebih cepat dan ikatan 

antar partikelnya semakin merenggang, hingga akhirnya ada yang terlepas ke 

udara. 

 

 Perumusan Masalah 2 ( Kegiatan B2 ) 

Mengapa luas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama dan 

volume air yang sama tidak mempercepat proses penguapan? 

 



 

 

Pembahasan: 

Luas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama  tidak 

mempercepat proses penguapan, karena kalor yang digunakan untuk 

memanaskan  zat cair, volume zat cair dan jenisnya  sama, jadi waktu yang 

dibutuhkan untuk membuat seluruh partikel air bergerak lebih cepat sama, 

sehingga penguapannya terjadi secara bersamaan. 

 Perumusan Masalah 3 ( Kegiatan B3 ) 

Mengapa menutup permukaan  zat cair yang dipanaskan dengan kalor yang sama 

akan mempercepat penguapan? 

 
Pembahasan: 

Tujuan wadah ditutup ialah agar kalor yang diberikan pada air didalam wadah 

tidak hilang/pindah secara konveksi kepada udara luar wadah, sehingga kalor 

didalam wadah akan semakin bertambah. Dengan semakin bertambahnya kalor, 

maka gerak molekul air akan semakin cepat, ikatan antar molekul air semakin 

renggang dan lama-kelamaan menjadi putus. Ini lah yang menyebabkan 

penguapan semakin cepat. Selain itu akibat ditutup, maka tekanan udara 

didalam wadah yang ada diatas air menjadi meningkat, karena suhu air semakin 

bertambah. dampak dari peningkatan tekanan udara dalam wadah adalah juga 

mempercepat penguapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Perumusan Masalah 4 ( Kegiatan B4 ) 

Mengapa meniupkan udara di atas permukaan zat cair yang dipanaskan dengan 

kalor yang sama dapat memperlambat proses penguapan? 

 
Pembahasan: 

Tiupan udara di permukaan zat cair dapat mengurangi jumlah kalor yang 

diberikan sehingga  waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan zat cair akan 

semakin lama menyebabkan proses penguapannya semakin lambat.  

Konsolidasi  

Mengapa pakaian yang dijemur di tempat yang teduh lebih lambat kering 

dibandingkan dengan di tempat yang terkena sinar matahari? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lembar Validitas Konten 

 
KETERANGAN : 
3 = Baik  
2 = Cukup 
1 = Kurang 
 
 
 

Lembar Validitas Display 

Komponen Indikator 
Nilai  

keterangan 
0 1 2 3 4 

Image  

Bentuk gambar       

Ukuran        

Warna        

Text  

Bentuk tulisan       

Ukuran        

Warna        

Spacing        

Orientasi        

Komponen Indikator 
Nilai 

keterangan 
1  2  3 

Konsep 
penguapan 

Flash pengaruh 
besarnya kalor 
terhadap penguapan 

   
 

Flash pengaruh luas 
permukaan terhadap 
penguapan 

   
 

Flash pengaruh 
tekanan terhadap 
penguapan 

   
 

Flash pengaruh 
peniupan terhadap 
penguapan 

   
 

Interaksi  

Pertanyaan     

Teks/gambar Jawaban     

Kunci / Solusi jawaban     

Kontrol  

Tombol Play     

Tombol Stop     

Tombol  Reset     

Next / ke flash 
selanjutnya 

   
 

Back / ke flash 
sebelumnya 

   
 



 

 

Animasi  

Kecepatan        

Durasi / timing       

Kesesuaian dengan 
tema 

      

Kebenaran terhadap 
konsep 

      

Motivasi  

Menarik        

Meningkatkan 
motivasi belajar 

      

Meningkatkan daya 
tangkap 

      

Pesan mudah 
diterima 

      

 
KETERANGAN : 
4 = Sangat baik 
3 = Baik 
2 = Cukup Baik 
1 = Cukup 
0 = Kurang 
 

LEMBAR OBSERVASI 

 
No 

 
Kegiatan 

Nilai  
Keterangan 

0 1 

1. 
 

Motivasi : 

 Motivasi berhasil 

memotivasi siswa 

 
           

 

 

 
Sebagian besar siswa menjawab 
pertanyaan yang guru berikan 

2. 
  
 

Perumusan Masalah : 

 Perumusan masalah 

direspon oleh siswa 

dengan baik 

        

 

 

 
Siswa berdiskusi dan menjawab 
pertanyaan perumusan masalah 

3. 
 
 

Hipotesa : 

 Siswa memberikan 

hipotesanya tentang 

masalah di atas 

  

 

 
Sebagian besar siswa memberikan 
pendapatnya 

4. 
 
 

Proses belajar mengajar : 

 Menunjukan animasi 

kepada siswa 

  

 

 
Guru menunjukan animasi kepada 
siswa dan siswa memperhatikan 
dengan seksama 



 

 

5. 
 
 
 
 

Animasi 1 : menyelidiki 
pemanasan mempengaruhi 
cepatnya penguapan zat cair. 

 pertanyaan menggiring 

mengamati   dapat diikuti 

oleh siswa 

 pertanyaan menggiring 

mengamati    dapat 

membantu siswa menarik 

  kesimpulan 

  

 
 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

6. 
 
 
 
 

Animasi 2 : menyelidiki  luas 
permukaan mempengaruhi 
cepatnya penguapan zat cair. 

 pertanyaan menggiring 

mengamati   dapat diikuti 

oleh siswa 

 pertanyaan menggiring 

mengamati   dapat 

membantu siswa menarik 

kesimpulan 

  
 

 
 

 
 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

7. 
 

Animasi 3 : menyelidiki  besar 
kecilnya tekanan 
mempengaruhi cepatnya 
penguapan zat cair . 

 pertanyaan menggiring 

mengamati   dapat diikuti 

oleh siswa 

 pertanyaan menggiring 

mengamati     dapat 

membantu siswa menarik 

  kesimpulan 

  
 

 
 

 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

8. 
 
 
 
 

Animasi 4 :  menyelidiki 
peniupan mempengaruhi 
cepatnya penguapan  zat 
cair. 

 pertanyaan menggiring 

mengamati   dapat diikuti 

oleh siswa 

 pertanyaan menggiring 

  
 

 
 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 



 

 

mengamati     dapat 

membantu siswa menarik 

  kesimpulan 

9. 
 
 

Kesimpulan : 
Pertanyaan menggiring 
kesimpulan berhasil 
menggiring siswa menarik 
kesimpulan 

 
 

 

 
 
 

 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

10. 
 
 
 
 

Animasi 5 : Menjelaskan 
besarnya kalor yang 
diberikan mempercepat 
proses penguapan. 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat diikuti 

oleh siswa 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat 

membantu siswa dalam 

menarik kesimpulan 

  
 

 
 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

11. 
 
 
 
 
 

Animasi 6 : Menjelaskan luas 
permukaan zat cair yang 
dipanaskan dengan kalor 
yang sama, tidak 
mempercepat proses 
penguapan zat cair. 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat diikuti 

oleh siswa 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat 

membantu siswa dalam 

menarik kesimpulan 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring tidak dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 



 

 

12. 
 
 
 
 
 
 
 

Animasi 7 : Menjelaskan 
penutupan di atas 
permukaan zat cair dapat 
mempercepat proses 
penguapan. 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat diikuti 

oleh siswa 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat 

membantu siswa dalam 

menarik kesimpulan 

  
 

 
 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

13 Animasi 8 : Menjelaskan 
meniupkan udara diatas 
permukaan zat cair yang 
dipanaskan tidak  
mempercepat proses 
penguapan. 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat diikuti 

oleh siswa 

 Pertanyaan menggiring 

mengamati dapat 

membantu siswa dalam 

menarik kesimpulan 

  
 
 

 
 

 

 
Siswa mengamati animasi dengan 
serius serta menjawab setiap 
pertanyaan yang diberikan guru. 
Pertanyaan menggiring dapat 
membantu siswa menarik 
kesimpulan dengan benar. 

14. 
 
 
 

Konsolidasi  
Mengapa pakaian yang 
dijemur di tempat yang 
teduh lebih lambat kering 
dibandingkan dengan di 
tempat yang terkena sinar 
matahari? 

  

 
 

 
 

 
Siswa dapat menjawab pertanyaan 
konsolidasi dengan benar. 

 
Keterangan : 
0 = tidak sesuai 
1 = sesuai 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lembar Kuisioner Siswa 

No          Pertanyaan 

 

Jawaban 

siswa 

 

 

 

Jumlah  

(orang) 

 

         Alasan 

 

 Persentase 
(%) 

  1 

Bagaimana pendapat 

anda tentang model 

pembelajaran dengan 

media animasi yang 

telah kalian ikuti? 

(Apakah menarik atau 

tidak?) 

 

Menarik 

 

 

23 

Dengan animasi lebih 

mudah dipahami, 

menarik, dan tidak 

membosankan. 

 

100% 

 

Tidak 

menarik 

 

 

0 

  

0% 

2 

Apakah metode 
pembelajaran dengan 
media animasi yang 
anda ikuti dapat 
membantu anda 
memahami pelajaran 
yang diberikan? 

 

Dapat 

membantu 

 

 

23 

Dengan animasi 

dapat diamati proses 

terjadinya. 

 

100% 

 

Tidak 

membantu 

 

 

0 

 

 

 

0% 

3 

Apakah kegiatan 
belajar mengajar 
dengan menggunakan 
media animasi 
merupakan hal yang 
baru bagi anda? 

 

Baru 

 

 

3 

Belum pernah.  

13% 

 

Bukan hal 

baru 

 

 

20 

Pembelajaran dengan 

menggunakan media 

animasi sudah 

pernah mereka 

dapatkan 

sebelumnya. 

 

87% 

4 

Apakah dengan 
penggunaan media 
animasi dalam 
pembelajaran, anda 
semakin termotivasi 
untuk belajar Fisika? 

 

Termotivasi 

 

 

15 

Belajar dengan media 

animasi lebih 

menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

 

65,2% 

 

Tidak 

termotivasi 

 

 

8 

Baik dengan animasi 

atau tidak mereka 

tetap giat belajar 

Fisika. 

 

34,8% 



 

 

Soal Penguapan 
 
Nama : 
Kelas : 
 
1. Manakah pernyataan di bawah ini yang Benar ?      

a. Semakin besar kalor , maka penguapan semakin lambat 

b. Semakin besar kalor, maka penguapan semakin cepat 

c. Semakin kecil kalor, maka penguapan semakin cepat 

d. Semua jawaban tidak benar 

2.         

 
Perhatikan gambar pemanasan air diatas, jika volume air 1, volume air 2 dan 
volume air 3 sama, luas permukaan ketiga wadah sama, dipanaskan dengan 
api yang berbeda. Wadah manakah yang akan lebih cepat menguap?  
    
a. Wadah  1  c.    wadah  3 

b. Wadah  2  d.    semua wadah sama cepat 

3. Manakah pernyataan di bawah ini yang Benar ?      

a. Semakin besar kalor yang diberikan, maka kenaikan suhu akan semakin 

cepat 

b. Semakin besar kalor yang diberikan, maka kenaikan suhu akan semakin 

lambat 

c. Semakin kecil kalor yang diberikan, maka kenaikan suhu akan semakin 

cepat 

d. Semua jawaban tidak benar 

4.            

 



 

 

Perhatikan gambar pemanasan air diatas, jika volume air 1, volume air 2  dan 
volume air 3 sama, luas permukaan ketiga wadah berbeda, dipanaskan 
dengan api yang sama. Wadah manakah yang akan lebih cepat menguap? 
  
a. Wadah  1  c.    wadah  3 

b. Wadah  2  d.    semua wadah sama cepat 

5.             

 

Perhatikan gambar pemanasan air diatas, jika volume  air 1 dan volume air 2 
sama , volume air 2 lebih besar dari volume air 3, luas permukaan ketiga 
wadah berbeda, dipanaskan dengan api yang sama. Wadah manakah yang 
akan lebih cepat menguap? 
a. Wadah  1  c.    wadah  3 

b. Wadah  2  d.    semua wadah sama cepat 

6.             

 

Perhatikan gambar pemanasan air diatas,jika volume air 1, volume air 2 dan 
volume air 3 sama, luas permukaan ketiga wadah berbeda, dipanaskan 
dengan api yang berbeda. Wadah manakah yang akan lebih cepat menguap? 
     
a. Wadah  1  c.    wadah  3 

b. Wadah  2  d.    semua wadah sama cepat 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.             

                                             

Perhatikan gambar diatas, jika volume air 1, volume air 2 dan volume air 3 
sama, luas permukaan ketiga wadah sama, dipanaskan dengan api yang 
sama. Wadah manakah yang akan lebih cepat menguap?   
a. Wadah  1  c.    wadah  3 

b. Wadah  2  d.    semua wadah sama cepat 

8. Saat air panas di tiup, manakah dari pernyataan di bawah ini yang Benar ?  

a. Jumlah kalor pada air  tetap 

b. Jumlah kalor pada air berkurang 

c. Jumlah kalor pada air bertambah 

d. Semua jawaban tidak benar 

9.             

 
Perhatikan gambar pemanasan air diatas, jika volume air 1 dan volume air 2 
sama, luas permukaan kedua  wadah sama, dipanaskan dengan api yang sama, 
tetapi wadah 2 ditutup.  Wadah manakah  yang akan lebih cepat menguap? 
   

a. Wadah  1  c.    wadah  1 dan 2 

b. Wadah  2  d.    tidak sama sekali 

 

 

 

 



 

 

10. Manakah pernyataan di bawah ini yang Benar ?      

a. Saat  wadah yang dipanaskan ditutup, tekanan udara didalam wadah 

mengecil 

b. Saat  wadah yang dipanaskan ditutup, tekanan udara didalam wadah 

tetap 

c. Saat  wadah yang dipanaskan ditutup, tekanan  udara didalam wadah 

membesar 

d. Semua jawaban tidak benar 

11. Manakah pernyataan di bawah ini yang Benar ? 

a. Semakin tinggi suhu air, maka gerak molekul air akan semakin cepat 

b. Semakin tinggi suhu air, maka gerak   molekul air akan semakin lambat 

c. Semakin rendah suhu air, maka gerak molekul air akan semakin cepat 

d. Semua jawaban tidak benar 

12. Manakah dibawah ini yang dapat  mempercepat penguapan pada air yang 

dipanaskan dengan volume air sama? 

a. memperbesar kalor, memperluas permukaan wadah dan memperbesar  

tekanan 

b. memperbesar kalor, memperkecil permukaan wadah dan memperbesar 

tekanan 

c. memperbesar kalor, meniup udara diatas permukaan zat cair dan 

memperbesar  tekanan 

d. Semua jawaban tidak benar 

 
 
 

  
              

Selamat Mengerjakan 

 
 
 
 
Kunci jawaban 
1. B  7.   A 

2. A  8.   B 

3. A  9.   B 

4. D  10. C 

5. C  11. A 

6. C  12. D 



 

 

Foto aktivitas di kelas 

 
 

 
 

 

 


