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Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 
penyusunan Buku Guru  Kelas X. Buku Guru ini disusun dengan berpedoman pada 
Permendikbud RI No. 69 Tahun 2013 dan Buku Siswa  Kelas X. Selaras dengan pendekatan 
yang digunakan pada Kurikulum 2013, peserta didik diajak agar berani untuk mencari sumber 
belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangatlah penting 
dalam meningkatkan daya serap peserta didik dengan ketersediaan berbagai kegiatan  pada 
Buku Guru ini.

Buku Guru Fisika Kelas X ini berisi maksud, tujuan, dan ruang lingkup pelajaran Fisika, 
struktur KI dan KD dalam Mata Pelajaran Fisika, Strategi dan Model Umum Pembelajaran 
Fisika, Format Buku Teks Pelajaran Fisika, dan langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan 
guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai 
dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru juga dituntut untuk 
melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan penilaian yang disesuaikan dengan 
aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan penilaian yang dilakukan bertujuan untuk mengukur 
kemampuan peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan. Peserta didik juga 
dituntun untuk mendapatkan pengayaan atau remedial agar dapat menguasai kompetensi 
yang diajarkan. 

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu 
penerbitan buku ini. Semoga Buku Guru Fisika Kelas X ini dapat membantu guru dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran. Penulis juga mengharapkan saran dari pembaca untuk 
perbaikan buku ini di masa yang akan datang.
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A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Pembelajaran Fisika
 Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan teknologi maju 
dan konsep hidup harmonis dengan alam. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi 
dan komunikasi dewasa ini dipicu oleh temuan di bidang fisika material melalui penemuan 
piranti  mikroelektronika yang mampu memuat banyak informasi dengan ukuran sangat kecil. 
Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam, fisika juga memberikan pelajaran yang baik 
kepada manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. Pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan serta pengurangan dampak  bencana alam tidak akan berjalan secara 
optimal tanpa pemahaman yang baik tentang fisika.
 Fisika perlu dipelajari pada tingkat SMA/MA sebagai mata pelajaran tersendiri karena 
beberapa pertimbangan sebagai berikut.
a. Selain memberikan bekal ilmu kepada peserta didik, mata pelajaran Fisika dimaksudkan 

sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk 
memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mata pelajaran Fisika perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus, yaitu membekali 
peserta didik pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan 
untuk  memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi  serta mengembangkan ilmu dan 
teknologi. 

 Pembelajaran Fisika dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 
berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek penting 
kecakapan hidup. 

2. Tujuan Pembelajaran Fisika
 Mata pelajaran Fisika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 
berikut.
a. Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan 

alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memupuk sikap ilmiah, yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis, menghargai karya orang 

lain, berani mempertahankan kebenaran, dan dapat bekerja sama dengan orang lain.

P e t u n j u k  U m u m  P e m b e l a j a r a n
F i s i k a  d i  S M A / M A
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c. Mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan, dan 
menguji hipotesis melalui percobaan, merancang, dan merakit instrumen percobaan, 
mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengomunikasikan hasil 
percobaan secara lisan dan tertulis kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari.

d. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif 
dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa 
alam dan menyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

e. Menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai keterampilan mengembangkan 
pengetahuan, dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada 
jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Ruang Lingkup Fisika
 Ruang lingkup Fisika mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, yang 
dirumuskan dalam kompetensi Fisika yang harus dimiliki peserta didik. Kompetensi Fisika 
di SMA/MA merupakan kelanjutan dari kompetensi Fisika di SMP/MTS yang terintegrasi 
dalam mata pelajaran IPA dan juga sebagai prasyarat untuk belajar Fisika di kelas lebih lanjut 
sampai di perguruan tinggi. Kompetensi Fisika SMA/MA juga ditekankan pada pengembangan 
kecakapan hidup (life skill) yang bermanfaat bagi semua peserta didik untuk memecahkan 
masalah dalam kehidupan sehari-hari.  
 Secara garis besar, materi pokok Fisika di SMA/MA menurut Permendikbud Nomor 69 
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum adalah sebagai berikut.
a. Pengukuran (Hakikat Fisika; Ketidakpastian Pengukuran; Besaran Fisika; Instrumen 

Pengukuran Besaran; Kesalahan dalam Pengukuran; Angka Penting; Pengolahan Data; 
dan Dimensi Besaran).

b. Vektor (Besaran Skalar dan Vektor; Notasi Vektor; dan Operasi Vektor).
c. Gerak Lurus (Jarak dan Perpindahan; Kelajuan dan Kecepatan; Percepatan dan 

Perlambatan; serta Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan 
(GLBB)).

d. Hukum Newton tentang Gerak dan Penerapannya (Hukum I, II, dan III Newton; Gaya 
Berat Benda; Gaya Gesek; dan Penerapan Hukum Newton).

e. Gerak Melingkar (Besaran-Besaran pada Gerak Melingkar; Pemindahan Gerak 
Melingkar, dan Gaya Sentripetal).

f. Elastisitas Bahan (Tegangan, Regangan, Hukum Hooke, Susunan Pegas, dan Pemanfaatan 
Sifat Elastisitas Pegas).

g. Fluida Statik (Tekanan Hidrostatik, Hukum Pascal, Hukum Archimedes, Tegangan 
Permukaan, Meniskus, Kapilaritas, Viskositas, dan Hukum Stokes).

h. Kalor (Pengertian Kalor, Pengaruh Kalor terhadap Suatu Zat, dan Perpindahan Kalor 
(Konduksi, Konveksi, dan Radiasi)).

i. Alat-Alat Optik (Mata dan Kacamata, Lup, Kamera, Mikroskop, dan Teropong).
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 Pada kurikulum 2013 dikenal istilah Kompetensi Inti (KI), yaitu tingkat kemampuan 
untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta 
didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus 
ditapak peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan suatu jenjang. Kompetensi Inti 
dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. 
 Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut.
1.  Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.
2.  Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
3.  Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
4.  Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
 Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti. Melalui Kompetensi 
Inti, integrasi horizontal dan vertikal berbagai Kompetensi Dasar pada kelas yang berbeda 
dapat dijaga. Kompetensi Dasar Fisika dikembangkan dengan mengacu pada Kompetensi Inti 
di masing-masing kelas. Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan 
pengelompokkan Kompetensi Inti, yaitu sebagai berikut.
1. Kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1.
2. Kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2.
3. Kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3.
4. Kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.
 Kompetensi Dasar (KD) dari KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan secara langsung, tetapi 
sebagai pegangan bagi guru sebagai pendidik, bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran 
Fisika ada pesan-pesan spiritual dan sosial yang harus dikembangkan. Dengan kata lain, KD 
yang berkenaan dengan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) diajarkan secara tidak 
langsung (indirect teaching), yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (KI-3) 
dan keterampilan (KI-4). Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses 
pembelajaran dimulai dari KD pengetahuan dan keterampilan, berakhir pada pembentukan 
sikap. Pembelajaran langsung berkenaan dengan KD dari KI-3 dan KI-4. Keduanya 
dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana 
untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan 
dengan KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2. 
 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran Fisika tercantum dalam 
Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 
SMA/MA.

Tabel 1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fisika Kelas X

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

1.    Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama 
yang dianutnya. 

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubung an keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata   
 Pelajaran Fisika
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteris tik fenomena gerak, fluida, kalor, dan 
optik.

2.    Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa 
ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, 
hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, 
kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari sebagai wujud implemen-
tasi sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bi-
dang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

3.1 Memahami hakikat fisika dan prinsip-prinsip 
pengukur an (ketepatan, ketelitian, dan aturan 
angka penting).

3.2 Menerapkan prinsip penjumlahan vektor (den-
gan pendekatan geometri).

3.3 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak 
lurus dengan kecepatan konstan dan gerak 
lurus dengan percepatan konstan.

3.4 Menganalisis hubungan antara gaya, massa, 
dan gerakan benda pada gerak lurus.

3.5 Menganalisis besaran fisis pada gerak meling-
kar deng an laju konstan dan penerapannya 
dalam teknologi.

3.6 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam 
kehidupan sehari hari.

3.7 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik 
dalam kehidupan sehari-hari.

3.8 Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan 
kalor pada kehidupan sehari-hari.

3.9 Menganalisis cara kerja alat optik mengguna-
kan sifat pencerminan dan pembiasan cahaya 
oleh cermin dan lensa.

4.    Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

4.1 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis 
dengan menggunakan peralatan dan teknik 
yang tepat untuk suatu penyelidikan ilmiah.

4.2 Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menentukan resultan vektor.

4.3 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan 
untuk menyelidiki sifat gerak benda yang 
bergerak lurus  dengan kecepatan konstan dan 
gerak lurus dengan percepatan konstan.

4.4 Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menyelidiki hubungan gaya, massa, dan 
percepatan dalam gerak lurus.

4.5 Menyajikan ide/gagasan terkait gerak meling-
kar (misal nya pada hubungan roda-roda).
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

4.6 Mengolah dan menganalisis hasil percobaan 
tentang sifat elastisitas suatu bahan.

4.7 Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk 
mempermudah suatu pekerjaan.

4.8 Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menyelidiki karakteristik termal suatu 
bahan, terutama kapasitas dan konduktivitas 
kalor.

4.9 Menyajikan ide/rancangan sebuah alat optik 
dengan menerapkan prinsip pemantulan dan 
pembiasan pada cermin dan lensa.

 

C. Strategi Pembelajaran Fisika

 Proses pembelajaran yang berlangsung dalam Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan 
ilmiah (scientific approach) dengan proses penilaian yang meliputi ASK (Attitude, Skill, 
Knowlegde). Proses penilaian dan pembelajaran merupakan suatu yang berkesinambungan. 
Oleh sebab itu, diperlukan metode pembelajaran yang berbasis penelitian untuk menemukan 
suatu pengetahuan (discovery/inquiry learning). 
 Penerapan metode discovery learning sangat disarankan dalam pendekatan saintifik, 
sebab dalam metode ini menekankan pada pengamatan, menganalisis suatu masalah, 
menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Dalam mempelajari fisika, peserta didik 
diarahkan untuk mengembangkan pola pikirnya dalam menemukan konsep-konsep dasar 
dalam materi yang dipelajari. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati peristiwa 
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi fisika. Melalui peristiwa-peristiwa 
tersebut, peserta didik akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, lalu menstimulasi 
pemikirannya untuk menemukan pemecahan masalahnya, hingga memunculkan pengetahuan 
baru yang dipahami secara mendalam oleh peserta didik.
 Peserta didik didorong untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam pikirannya untuk dapat 
memahami dan menerapkan pengetahuannya dalam pemecahan masalah konkret. Dalam 
hal ini, guru memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan 
strategi belajarnya sendiri. Selama proses pembelajaran, peserta didik harus aktif mencari 
tahu suatu pengetahuan hingga peserta didik menjadi penemu atas ilmu yang dimilikinya 
dan bukan hanya sebagai penghafal rumus.
 Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk 
berdiskusi dalam kelompoknya. Hal ini dapat mengembangkan dimensi sosial peserta didik 
dalam bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, toleransi, dan sebagainya. Pada awal 
proses pembelajaran fisika seperti dalam gerak, fluida, kalor, dan optik, dapat disisipkan 
penguatan nilai-nilai ketuhanan untuk peserta didik. Sehingga peserta didik diarahkan untuk 
menyadari kebesaran Tuhan dan keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Tugas 
manusia di bumi adalah mempelajari segala yang ada di semesta, sebab Tuhan menciptakan 
segala sesuatunya pasti memiliki suatu rahasia yang dapat dipelajari oleh manusia.
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 Pendekatan ilmiah (scientific approach) dapat menerapkan beberapa model pembelajaran. 
Khusus dalam pembelajaran fisika Kelas X, model pembelajaran yang digunakan adalah 
sebagai berikut.
1. Problem base learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan permasalahan 

nyata dalam kehidpan sehari-hari peserta didik (bersifat kontekstual) sebagai bahan 
untuk mengembangkan cara berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, serta 
memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari suatu materi pelajaran. Pembelajaran 
berbasis masalah menantang peserta didik untuk belajar ”bagaimana belajar” dan bekerja 
secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.

2. Project base learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan 
sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 
berdasarkan pengalaman atau aktivitas peserta didik itu sendiri. Peserta didik melakukan 
eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai 
bentuk hasil belajar.

3. NHT (Number Head Together), yaitu model pembelajaran yang melibatkan peserta 
didik untuk mengulas materi yang dipelajari dan memantau pemahaman peserta didik 
mengenai materi tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam NHT pertama kali 
adalah persiapan, pembentukan kelompok, diskusi masalah, memanggil nomor anggota/
kelompok untuk menjelaskan jawaban, dan penarikan kesimpulan.

4. Jigsaw, yaitu model pembelajaran yang terdiri dari kelompok-kelompok ahli, tiap 
kelompok ahli dalam penyelesaian satu buah masalah, kemudian kelompok tersebut 
menjelaskan materi yang dipahaminya dalam kelompok ahli lainnya.

5. Snowball throwing, yaitu model pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok 
kecil, tiap-tiap ketua kelompok kecil mewakili satu persoalan yang akan dilemparkan 
kepada kelompok lain yang menerima lemparannya.

 Seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum 2013 menekankan pada aktivitas peserta 
didik, termasuk dalam pembelajaran fisika. Di sini, guru harus memiliki kriteria-kriteria yang 
menunjang penerapan pendekatan ilmiah, yaitu sebagai berikut.
1. Substansi atau materi pembelajaran benar-benar berdasarkan fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, 
legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik harus 
terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 
menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat 
dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan   masalah, dan mengaplikasikan 
substansi atau materi pembelajaran.

4. Mendorong   dan menginspirasi   peserta   didik   mampu   berpikir   hipotetik (membuat 
dugaan) dalam   melihat perbedaan,   kesamaan,   dan   tautan   satu dengan   yang lain   
dari   substansi   atau   materi pembelajaran.

5. Mendorong   dan   menginspirasi   peserta   didik   mampu   memahami,   menerapkan,   
dan mengembangkan   pola   berpikir   yang   rasional   dan   objektif   dalam   merespon   
substansi atau materi pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem 

penyajiannya.
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D. Proses/Kegiatan Pembelajaran Fisika

 Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam 
pem belajaran semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran Fisika. Pendekatan ilmiah 
dalam pembelajaran meliputi 5M, yaitu mengamati (observing), menanya (questioning), 
mengasosiasi atau menalar (associating), mengumpulkan data (experimenting/explorating), dan 
mengomunikasikan atau membentuk jejaring (networking) untuk meningkatkan kreativitas 
peserta didik dan membiasakan peserta didik untuk bekerja dalam jejaringan.  

Observing 
(Mengamat)

Associating 
(Menalar)

Questioning 
(Menanya)

Experimenting/
Explorating 
(Mencoba)

Networking 
(Membentuk 

Jejaring/
Mengomunikasikan)

Gambar 1 Langkah-langkah pembelajaran saintifik

 Kelima langkah pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan 
belajar fisika. Tabel berikut menyajikan contoh keterkaitan antara langkah pembelajaran 
dengan kegiatan belajar, khususnya terkait materi pengukuran.

Tabel 2 Contoh Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar Fisika 
dan Maknanya pada Materi Pokok Pengukuran

Langkah Pembelajaran Kegiatan Belajar Kompetensi yang 
Dikembangkan

Mengamati •	 Membuat	 daf tar	 (tabel)	 nama	
besaran, alat ukur, cara mengukur, 
dan satuan yang digunakan secara 
individu, termasuk  yang berlaku di 
daerah setempat (misalnya: untuk 
ukuran massa: mayam di Sumatera 
Utara, untuk ukuran panjang: tumbak 
di Jawa Barat).

•	 Mengamati	 	 beberapa	 alat	 ukur	
panjang, massa dan waktu yang ada 
di sekitar (mistar milimeter, jangka 
sorong, mikrometer, neraca lengan, 
neraca pegas, dan stopwatch) dan 
menemukan cara bagaimana alat 
tersebut bekerja/digunakan.

Melatih kesungguhan, ketelitian, 
dan mencari informasi.
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Langkah Pembelajaran Kegiatan Belajar Kompetensi yang 
Dikembangkan

Menanyakan •	 Menanyakan	 tentang	hakikat	 fisika	
dan prinsip-prinsip pengurangan 
(ketepatan, ketelitian, dan aturan 
angka penting) dalam proses 
penyelidikan ilmiah.

•	 Menanyakan	 aspek	 ketel i t ian,	
ketepatan, dan keselamatan kerja, 
serta alat yang digunakan dalam 
mengukur.

Mengenang kreativitas dan rasa 
ingin tahu, serta kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang 
digunakan untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat.

Eksperimen/eksplorasi/
mengumpulkan 
informasi

•	 Mendiskus ikan	 hakikat 	 f i s ika	
dan prinsip-prinsip pengukuran 
(ketepatan, ketelitian, dan aturan 
angka penting) dalam proses 
penyelidikan ilmiah.

•	 Mendiskusikan	 cara	menggunakan	
alat ukur, cara membaca skala, dan 
cara menuliskan hasil pengukuran.

•	 Mengukur	massa	jenis	suatu	benda	
misalnya  kelereng dan batu kerikil 
(dilakukan berulang dengan ukuran 
beda dan jenis yang sama) secara 
berkelompok dengan menggunakan 
neraca, jangka sorong atau mikro-
meter, dan gelas ukur.

•	 Menerapkan	 aspek	 ketel i t ian,	
ketepatan, dan keselamatan kerja 
dalam mengukur.

•	 Mengembangkan	 sikap	
teliti, jujur, sopan, meng-
hargai pendapat orang  
lain, dan kemampuan ber-
komunikasi.

•	 Menerapkan	 kemampuan	
mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang 
dipelajari.

•	 Mengembangkan	kebiasaan	
belajar dan belajar sepanjang 
hayat.

Mengasosiasi/mengolah 
informasi

Mengolah data hasil pengukuran ber-
ulang (diberikan oleh guru) dalam 
bentuk penyajian data, membuat grafik, 
menginterpretasi data dan grafik, dan 
menghitung kesalahan, serta menyimpulkan 
hasil interpretasi data.

Mengembangkan  sikap  jujur, 
teliti,  disiplin,  taat  aturan,  kerja 
keras,  kemampuan  menerapkan 
prosedur,  serta  kemampuan 
berpikir  induktif  dan  deduktif 
dalam menyimpulkan.

Mengomunikasikan Membuat laporan tertulis dan mem-
presentasikan hasil pengukuran.

Mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir 
s istematis,  mengungkapkan 
pen dapat dengan singkat dan 
jelas, serta mengembangkan ke-
mampuan berbahasa yang baik 
dan benar.
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 Aspek-aspek pada pendekatan ilmiah terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses 
dan metode ilmiah. Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang 
digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. 
 Kegiatan pembelajaran dalam silabus mata pelajaran Fisika Kurikulum 2013 sudah 
dikembangkan dengan pendekatan ilmiah seperti yang dimaksud. Guru dapat menggunakan 
silabus tersebut sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pelajaran 
(RPP).
 Untuk memperkuat pendekatan ilmiah, guru perlu menerapkan pem belajaran berbasis 
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta 
didik menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat 
disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (problem based learning) dan pembelajaran berbasis proyek (project 
based learning).
 Guru merupakan aktor terdepan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang berhadapan 
dengan peserta didik. Sehingga guru harus bertindak profesional yang selalu meng-update 
pengetahuan dan keterampilannya. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuannya, 
namun guru juga harus mengetahui perkembangan jiwa peserta didiknya dan berusaha 
menanamkan nilai-nilai dan sikap-sikap kepada peserta didik agar peserta didik memiliki 
akhlak mulia sehingga dapat dikembangkan oleh peserta didik dalam kesehariannya.
 Sebagai pendidik, guru harus memerhatikan beberapa hal penting sebagai berikut.
1. Alam semesta beserta isinya diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, guru 

mengajak peserta didik untuk bersyukur dan mengabdi kepada Tuhan dengan cara 
mengamalkan ajaran agama yang dianut.

2. Ilmu pengetahuan itu sangat luas dan tidak terbatas. Dalam hal ini, guru selalu berusaha 
menambah pengetahuan dan keterampilannya dari berbagai sumber referensi. Oleh 
karena itu, guru harus memiliki sikap-sikap ilmiah yang kemudian dapat ditransfer dan 
ditularkan kepada peserta didik. Begitu pula peserta didik diharapkan dapat mentransfer 
ilmu yang didapat kepada peserta didik lainnya ataupun ke orang lain.  

3. Manusia merupakan makhluk sosial, termasuk guru dan peserta didik selalu bersosialisasi 
dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. 

E. Media Belajar Fisika

 Guru harus merancang, menyiapkan, menyusun, dan membuat media pembelajaran 
fisika sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara 
efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam 
proses pembelajaran merupakan suatu karya yang digolongkan sebagai “teknologi dalam 
pembelajaran”. Berikut beberapa jenis media dalam pembelajaran. 
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Sumber: http://www.ducatimonster.org/gallery/data/1845/ruler.jpg; (b) http://kkprecision.co.in/kkpc/Images%5CInstruments%5CVERNIER%20
CALIPER.jpg; (c) http://www.sciencelabsupplies.com/images/magictoolbox_cache_from_database/bae9b579ddef45ee4d3db267906a2eaf.
jpg; (d) http://www.sperdirect.com/images_products/large-display-water-resistant-stopwatch-184lar.jpg; (e) http://4.bp.blogspot.com/-
JWygwNK7rjA/TZpe3xnQZkI/AAAAAAAAAAQ/qCkgKAwHO8M/s320/lab-thermometer.jpg; (f) http://www.espressosupply.com/sites/
all/files/imagecache/product_full/02720.png; (g) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Digital_Multimeter_Aka.jpg; (h) 
http://www.kbescientific.com.sg/Image856.gif (i) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/b/b2/Ohaus-Scale.jpg; (j) http://www.bio-rad.
com/webroot/web/images/cdg/products/immunohematology/sku_view/global/ihd_87769_view.jpg

(a)

(b)

(c) (e)

(g)

(i)

(j)

(h)
(f)

(d)

 Pada dasarnya, jenis media yang tergolong alat bantu hampir tidak menunjukkan 
perbedaan untuk semua mata pelajaran. Dalam pembelajaran fisika digunakan berbagai alat 
bantu charta dan gambar, seperti tabel besaran pokok, tabel koefisien konversi satuan, tabel 
Modulus Young, tabel koefisien muai panjang beberapa zat, dan tabel konstanta fisika, serta 
gambar bahan dan peralatan fisika. 
 Jenis media alat peraga memiliki karakter yang berbeda untuk setiap mata pelajaran. 
Gambar berikut menunjukkan beberapa contoh alat peraga untuk mata pelajaran Fisika.

Alat Ukur

Media

Alat Bantu

Audio (dengar) Audio-visual (pandang-dengar)

Nonprojected

Alat Peraga

Projected

Visual (pandang)

•	 Mistar
•	 Jangka sorong
•	 Mikrometer
•	 Stopwatch
•	 Multimeter

•	 Radio
•	 Radio-kaset
•	 Interkom
•	 Komputer
•	 HP
•	 Internet

•	 TV
•	 Compack Disc (CD)
•	 Laset Disc (LD)
•	 HP
•	 Komputer
•	 Internet

•	 Benda asli
•	 Benda tiruan
•	 Model

•	 Papan tulis
•	 Papan planet
•	 Papan magnet
•	 Papan pasak
•	 Papan paku
•	 Flipchart
•	 Diorama

•	 Slide projector
•	 OHP
•	 Micro projector
•	 Film projector
•	 LCD projector

Gambar 2 Beberapa jenis media pembelajaran fisika

Gambar 3 Beberapa alat praktikum laboratorium fisika yang sering dipakai (a) mistar, (b) jangka sorong, (c) mikrometer, 
(d) stopwatch, (e) termometer, (f) timbangan digital, (g) multimeter, (h) ticker timer, (i) neraca Ohaus, dan (j) statif
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 Sumber media pembelajaran Fisika dapat juga memanfaatkan model simulasi yang bisa 
diunduh dari berbagai laman internet juga termasuk media/alat peraga model. Selain itu, juga 
diperlukan sumber belajar, yaitu rujukan, objek, dan bahan yang digunakan  dalam  kegiatan 
pembelajaran. Sumber belajar dapat  berupa buku teks mata  pelajaran, majalah,  koran, berita  
di  televisi dan radio, situs internet, pendapat nara sumber, dan lingkungan. Guru dapat 
dengan bijaksana memberikan berbagai sumber belajar yang sesuai kepada peserta didik.

F. Penilaian Otentik dalam Pembelajaran Fisika

 Standar penilaian merupakan salah satu elemen yang berubah pada kurikulum 2013, 
di mana terjadi  pergeseran penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan 
berdasarkan hasil saja) menuju penilaian otentik dengan mengukur semua kompetensi 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan proses dan hasil. Hal ini dituangkan dalam 
Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. Permendikbud tersebut 
menyatakan bahwa dalam pembelajaran guru melakukan penilaian otentik meliputi tiga 
ranah, yaitu  pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 
1. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 
2. Penilaian keterampilan dilakukan melalui tes praktik, proyek, dan portofolio. 
3. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antarteman atau 

penilaian sebaya, dan penilaian jurnal.

 Penilaian otentik mengharuskan peserta didik menunjukkan pengetahuan, keterampilan, 
sikap, dan kemampuannya dalam situasi yang nyata (real life situations). Situasi nyata 
tersebut  mengandung makna situasi sebenarnya pada konteks yang sesungguhnya, yang 
dapat merefleksikan bagaimana peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak  dalam situasi 
nyata. Oleh sebab itu, dalam penilaian otentik baik soal-soal maupun tugas-tugas harus dekat 
dengan kehidupan nyata peserta didik. Soal-soal dan tugas-tugas seperti itu diharapkan 
dapat mengembangkan kemampuan peserta didik  dalam menganalisis serta memecahkan 
masalah-masalah lingkungan dari konten (materi) yang telah  dipelajarinya di sekolah. 
 Tes tradisional dapat bersifat otentik, asalkan guru menyusun soal terkait dengan 
kehidupan peserta didik, misalnya dalam bentuk kasus, cerita, atau situasi nyata. Soal-soal tes 
objektif tertulis dapat bersifat otentik apabila digunakan konteks situasi sebenarnya, di mana 
peserta didik harus menerapkan pengetahuan pada situasi tersebut.  Penilaian otentik pada 
level yang lebih rendah menguji kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, 
keterampilan, atau sikap tertentu. Penilaian otentik pada level yang lebih tinggi mengujikan 
kemampuan peserta didik dalam mengintegrasikan sejumlah pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap tertentu.
 Penilaian kinerja (performance assessment) dan penilaian portofolio dalam hal ini sering 
dipandang oleh para ahli sebagai penilaian yang paling otentik. Berdasarkan tujuannya cara-
cara penilaian otentik tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1. Tes tertulis (tes objektif dan esai)
2. Penilaian portofolio (esai, jurnal kerja ilmiah, dan paper)
3. Penilaian kinerja (observasi, ujian praktik, penilaian proyek, daftar cek, penilaian sebaya, 

diskusi, dan bermain peran)
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4. Penilaian sikap (observasi, penilaian sebaya, diskusi, bermain peran, dan interviu) 
5. Penilaian diri (daftar cek, inventori, interviu, dan esai).  
 Penilaian otentik mengacu pada standar/kriteria tertentu. Dalam hal ini standar 
diperlukan untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang  semestinya peserta didik ketahui dan 
apa yang seharusnya dapat mereka lakukan. Standar tersebut dikenal dengan rubrik penilaian. 
Standar penilaian memegang peranan penting dalam penilaian otentik. Dalam penilaian 
otentik terdapat beberapa komponen, yaitu rubrik (standar/pedoman penilaian) dan task 
(tugas-tugas kinerja) yang merupakan perangkat tugas yang menuntut peserta didik untuk 
menunjukkan suatu kinerja tertentu. Task digunakan untuk penilaian portofolio, penilaian 
kinerja, penilaian sikap, dan penilaian diri. Sementara itu rubrik penilaian dapat dinyatakan 
sebagai panduan pemberian skor yang menunjukkan sejumlah kriteria performance pada 
proses atau hasil yang diharapkan.
 Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus 
diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak 
dari perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data.  
 Observasi merupakan salah satu cara penilaian yang otentik  karena dapat men-
deskripsikan kompetensi peserta didik dalam situasi sebenarnya. Observasi merupakan teknik 
penilaian sikap  melalui pengamatan dengan menggunakan indera. Observasi dilakukan  
dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 
diamati. Untuk dapat mendeskripsikan sikap peserta didik dengan baik, observasi perlu 
dilakukan pada periode waktu tertentu secara berkesinambungan. 
 Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana seorang peserta didik diminta 
untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan kelebihan dan kekurangannya, serta tingkat 
pencapaian kompetensi dari apa yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan 
untuk mengukur kompetensi afektif. Untuk menentukan capaian kompetensi tertentu serta 
pengambilan keputusan terhadap peserta didik, penilaian diri biasanya dikombinasikan 
dengan teknik penilaian lainnya. 
 Penilaian sikap peserta didik dapat juga dilakukan melalui jurnal yang dibuat oleh 
pendidik. Jurnal adalah catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi 
hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik berkaitan dengan sikap dan 
perilaku.
 Penilaian otentik terintegrasi dengan pembelajaran, baik saat proses maupun di akhir 
proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung pendidik dapat menilai sikap 
peserta didik untuk mendapatkan  profile sikap peserta didik yang negatif (misalnya kurang 
teliti dalam pengamatan, kurang disiplin, kurang menghargai pendapat, pasif, dan lain-
lain), kemudian memberikan bantuan untuk diubah menjadi sikap positif. Selain itu, saat 
pembelajaran guru dapat menilai keterampilan peserta didik, baik keterampilan berpikir 
maupun keterampilan psikomotorik saat peserta didik melakukan percobaan.

1. Penilaian Pengetahuan 
 Penilaian pengetahuan dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, setelah menyelesaikan 
suatu kompetensi dasar  tertentu dan  dapat menggunakan tes tertulis. Bentuk soal dapat 
merupakan pilihan ganda, esai biasa, esai berstruktur, dan lainnya. Namun, perlu diingat untuk 
penilaian otentik dengan menggunakan tes tertulis diperlukan soal yang menguji kemampuan 
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peserta didik menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata peserta didik. Dalam 
menilai tes tertulis uraian perlu disiapkan rubrik yang tepat yang dapat memandu guru untuk 
memberikan penilaian secara fair dan objektif berdasarkan kriteria yang diharapkan. 
 Hasil penilaian perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan, 
remidial, atau pengayaan. Remedial dilakukan jika setelah mengikuti ulangan, nilai peserta 
didik untuk kompetensi dasar pada KI-3 dan KI-4 belum mencapai kompetensi ketuntasan 
minimal (KKM) yang ditetapkan satuan pendidikan. Untuk remedial, sebaiknya ada 
pembelajaran ulang baik dari guru atau teman. Pengayaan dilakukan, jika setelah mengikuti 
ulangan, nilai peserta didik untuk kompetensi dasar pada KI-3 dan KI-4 sudah di atas KKM. 
Pengayaan dapat berupa tugas yang menantang dan materi yang lebih dalam. 
 Guru dapat mengkreasikan soal yang sudah ada pada buku peserta didik menjadi 
soal-soal baru dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, mulai dari ranah pengetahuan 
(C1), pemahaman (C2), terapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). Untuk 
memudahkan guru dalam membuat soal-soal baru, guru dapat membuat kisi-kisi soal setiap 
bab yang mengacu pada indikator ketercapaian KD. 

Tabel 3 Contoh Kisi-Kisi Soal Gerak Lurus

KD 3.4 Menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus.

No. Indikator 
Ketercapaian KD Contoh Soal

Ranah
Kunci 

Jawaban
C1 C2 C3 C4 C5 C6

1. Mendefinisikan 
pengertian gerak 
lurus.

Jelaskanlah pengertian gerak 
lurus!

√

2. Membedakan 
antara kelajuan 
dengan 
kecepatan.

Jelaskanlah perbedaan 
antara kelajuan dan 
kecepatan!

√

3. Menghitung 
kelajuan rata-
rata benda yang 
melakukan GLB.

Joko berjalan selama 15 
detik menempuh jarak 
60 m. 30 detik kemudian, 
ia berjalan menempuh 
jarak 120 m. Tentukanlah 
kelajuan rata-rata Joko 
berjalan!

√

4. Menganalisis 
perbedaan antara 
kelajuan rata-rata 
dan kecepatan 
rata-rata.

Suatu benda bermassa 
m melakukan gerak 
dengan percepatan dua 
kali percepatan semula. 
Tentukanlah perbandingan  
gaya antara keadaan awal 
dan akhir benda!

√
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2. Penilaian Keterampilan/Unjuk Kerja  
   Penilaian keterampilan/unjuk kerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan 
mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian ini digunakan 
untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas 
tertentu, seperti praktik di laboratorium, presentasi, diskusi, bermain peran, dan menggunakan 
alat. Penilaian keterampilan/unjuk kerja perlu mempertimbangkan langkah-langkah kinerja, 
kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai, serta mengupayakan kemampuan yang 
akan dinilai dibatasi dan diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati.
 Untuk mengamati keterampilan/unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat 
atau instrumen daftar cek (check-list) dan skala penilaian (rating scale). Kelemahan cara ini 
penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak 
dapat diamati, atau baik-tidak baik, dengan demikian tidak terdapat nilai tengah. Namun, 
daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. 
 Penilaian keterampilan/unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian, yaitu skala 
terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. 
Misalnya: 1 = tidak kompeten
   2 = cukup kompeten
   3 = kompeten 
   4 = sangat kompeten. 
 Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih dari satu 
orang, agar hasil penilaian lebih akurat. Contoh format penilaian keterampilan/unjuk kerja 
praktikum sebagai berikut.

Tabel 4 Penilaian Keterampilan/Unjuk Kerja Praktikum

Nama

Aspek Keterampilan yang Dinilai dan Skor

Jumlah 
Skor NilaiMengatur 

Neraca
Menimbang 

Benda

Mengatur 
Jangka 
Sorong

Mengamati 
Skala Jangka 

Sorong

Mengamati 
Grafik

1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4

A

B

C

D

...

Catatan: 
Nilai skor:  1 = tidak kompeten   3 = kompeten
   2 = kurang kompeten   4 = sangat kompeten.

Penilaian dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut.
 Skor minimum : 1 × 5 (aspek yang dinilai) = 5
 Skor maksimum : 4 × 5 (aspek yang dinilai) = 20
 Kategori kriteria : 4

 Rentangan nilai  : 20 5
4

3 75− = ,  
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Kriteria penilaian sebagai berikut.

Skor (S) Kriteria

5 ≤  S < 9 tidak kompeten

9 ≤  S < 13 kurang kompeten

13 ≤  S < 16 kompeten

16 ≤  s ≤ 20 sangat kompeten

3. Penilaian  Sikap/Perilaku
 Sikap atau perilaku merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang 
dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang 
diinginkan. Penilaian sikap/perilaku dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik, 
yaitu: 
a. observasi atau pengamatan perilaku, 
b. mencatat kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah, 
c. pertanyaan langsung, dan 
d. laporan pribadi. 
 Observasi perilaku menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Hasil 
pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan balik  dalam pembinaan. Contoh penilaian sikap/
perilaku melalui observasi atau pengamatan selama praktikum sebagai berikut.

Tabel 5 Penilaian Perilaku melalui Pengamatan Selama Praktikum

Nama/ 
Kelompok

Aspek yang Dinilai dan Skor
Skor/Nilai Kesimpulan

Jujur Disiplin Tanggung Jawab

M
el

ak
sa

na
ka

n 
tu

ga
s 

se
su

ai
 a

tu
ra

n

M
en

ge
m

uk
ak

an
 p

en


da
pa

t 
se

su
ai

 d
en

ga
n 

ya
ng

 d
im

at
i

M
en

ta
at

i p
ro

se
du

r 
ke

rj
a 

la
bo

ra
to

ri
um

Te
rt

ib
 d

al
am

 
m

en
ge

rj
ak

an
 t

ug
as

Te
pa

t 
w

ak
tu

M
em

en
uh

i 
ke

w
aj

ib
an

Be
ra

ni
 m

en
ga

m
bi

l 
re

si
ko

M
en

ga
ku

i 
ke

sa
la

ha
n 

(j
ik

a 
ad

a)

Ju
m

la
h 

Sk
or

N
ila

i

Se
te

la
h 

di
la

ku
ka

n 
…

 k
al

i

1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 

A

B

C

D

…

 
Catatan: 
Nilai skor:  1 = tidak kompeten   3 = kompeten
   2 = kurang kompeten   4 = sangat kompeten 
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Penilaian dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut.
 Skor minimum : 1 × 8 (aspek yang dinilai) = 8
 Skor maksimum  : 4 × 8 (aspek yang dinilai) = 32
 Kategori kriteria  : 4

 Rentangan Nilai  : 32 8
4

6 00− = ,

Kriteria penilaian:

Skor (S) Kriteria

8 ≤  S < 14 K (kurang)

14 ≤  S < 20 C (cukup)

20 ≤  S < 26 B (baik)

26 ≤  S ≤ 32 AB (amat baik)

Penilaian
1.  Jujur 
 a. Menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. 
 b. Tidak menutupi kesalahan yang terjadi.
2.  Disiplin 
 a.  Selalu hadir di kelas tepat waktu. 
 b.  Mengerjakan LKS sesuai petunjuk dan tepat waktu. 
 c.  Mentaati dalam kerja mandiri dan kelompok.
3.  Tanggung jawab 
 a.  Berusaha menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. 
 b.  Bertanya kepada teman/guru bila menjumpai masalah. 
 c.  Menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. 
 d.  Partisipasi dalam kelompok.
4.  Peduli 
 a.  Menjaga kebersihan kelas, membantu teman yang membutuhkan. 
 b.  Menunjukkan rasa empati dan simpati untuk ikut menyelesaikan masalah. 
 c.  Mampu memberikan ide/gagasan terhadap suatu masalah yang ada di sekitarnya. 
 d.  Memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya.
5.  Kerja keras 
 a.  Mengerjakan tugas dan percobaan dengan sungguh-sungguh. 
 b.  Menunjukkan sikap pantang menyerah. 
 c.  Berusaha menemukan solusi permasalahan yang diberikan.

Pedoman penilaian:
a. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan karakter siswa pada kondisi awal 

dengan pencapaian dalam waktu tertentu.
b. Hasil yang dicapai selanjutnya dicatat, dianalisis dan diadakan tindak lanjut.
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 Sikap atau perilaku peserta didik sehari-hari di sekolah dapat dibuat pada sebuah Buku 
Catatan Harian. Contoh halaman sampul Buku Catatan Harian atau kejadian-kejadian 
berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah sebagai berikut.

Gambar 4 Sampul Buku Catatan Harian

BUKU CATATAN HARIAN PESERTA DIDIK

Nama  Sekolah       
 

 Mata Pelajaran : Fisika
 Kelas : ___________________
 Tahun Pelajaran : ___________________
 Nama Guru : ___________________

        Jakarta, 2013

   
Tabel 6 Isi Buku Catatan Harian

No. Hari/ Tanggal Nama Peserta Didik Kejadian

1.

2.

3.

4.

…

 Kolom kejadian diisi dengan kejadian positif maupun negatif, berguna untuk menilai 
sikap/perilaku peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan 
peserta didik secara keseluruhan. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan 
daftar cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta 
didik pada umumnya atau dalam keadaan tertentu.
 Penilaian dengan pertanyaan langsung, dapat dilakukan dengan menanyakan secara 
langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, 
bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan baru di sekolah mengenai peningkatan 
ketertiban. Berdasarkan jawaban peserta didik, guru dapat menyimpulkan bagaimana sikap 
atau tanggapan peserta didik terhadap hal yang ditanyakan.
 Penilaian melalui laporan pribadi, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi 
pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek 
sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang Tawuran Antarpelajar 
yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut 
dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. 
 Untuk menilai perubahan perilaku atau sikap peserta didik secara keseluruhan dari semua 
data hasil penilaian, termasuk perilaku keseharian, pendidik dapat memberikan kesimpulan 
atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai, yang  dapat 
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dirangkum dengan menggunakan Lembar Pengamatan. Contoh Lembar Pengamatan peserta 
didik sebagai berikut.

Tabel 7 Lembar Pengamatan Penilaian Perilaku/Sikap
                                            
Perilaku/sikap yang diamati  (jika yang diamati perilaku khusus): ................................

Nama peserta didik :  ...                     
Kelas    : ...                          
Semester   : ...    

No. Deskripsi Perilaku Awal
Deskripsi Perubahan Capaian

Pertemuan ...
Hari/Tgl ... BT MT MB MK

1.

2.

3.

4.

…

Keterangan:
Kolom capaian diisi dengan tanda centang sesuai perkembangan perilaku
BT :  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
MT :  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
MK :  Membudaya atau Konsisten (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara  konsisten).

 Penilaian keterampilan dan penilaian sikap dapat dilakukan secara bersamaan, 
menghasilkan penilaian campuran. Contoh penilaian campuran sebagai berikut.
 

Tabel 8 Penilaian Campuran (Keterampilan dan Perilaku) pada Metode Diskusi

No. Aspek yang Dinilai

Nama/Kelompok

A B C D ... ...

1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4

1. Aktif mendengar (keterampilan)

2. Aktif bertanya (keterampilan)

3. Mengemukakan pendapat 
(keterampilan)

4. Mengendalikan diri (sikap)

5. Menghargai orang lain (sikap)
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No. Aspek yang Dinilai

Nama/Kelompok

A B C D ... ...

1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4

6. Bekerja sama dengan orang lain 
(sikap)

7. Berbagi pengetahuan yang dimiliki 
(keterampilan & sikap)

… …..

Jumlah
 
Catatan: 
Nilai skor: 
1 = tidak kompeten;    
2 = kurang kompeten;  
3 = kompeten; 
4 = sangat kompeten. 

Penilaian dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut
 Skor minimum    : 1 × 7 (aspek yang dinilai) = 7
 Skor maksimum  : 4 × 7 (aspek yang dinilai) = 28
 Kategori kriteria  : 4

 Rentangan Nilai  : 28 7
4

5 25− = ,

Kriteria penilaian:

Skor (S) Kriteria

7 ≤  S < 12 K (kurang)

12 ≤  S < 17 C (cukup)

17 ≤  S < 22 B (baik)

22 ≤  S ≤ 28 AB (amat baik)

G. Alokasi Waktu Pembelajaran Fisika

 Pembagian alokasi waktu pembelajaran fisika ini berdasarkan asumsi sebagai berikut.
1. Pembelajaran fisika efektif adalah 18 minggu/semester.
2. Jam pelajaran fisika 3 jam pelajaran (JP)/minggu, yang dilaksanakan dalam 1 kali tatap 

muka (TM).
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Pembagian jam pelajaran berdasarkan materi pokok sebagai berikut.

Semester  I

Bab Materi Pokok Alokasi Waktu TM ke

I Pengukuran 12 JP 1 – 4

II Vektor 12 JP 5 – 8

III Gerak Lurus 15 JP 9 – 13

IV Hukum Newton tentang Gerak 
dan Penerapannya 12 JP 14 – 17

V Gerak Melingkar 12 JP 18 – 21 

Semester  II

Bab Materi Pokok Alokasi Waktu TM ke

VI Elastisitas Bahan 12 JP 1 – 4

VII Fluida Statik 12 JP 5 – 8

VIII Kalor 15 JP 9 – 13

IX Alat-Alat Optik 12 JP 14 – 17
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Bab
P e n g u k u r a nI

A. Pengantar

Materi  yang akan dibahas pada bab ini adalah pengukuran. Materi ini sangat penting 
untuk dipelajari karena pengukuran merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 
harus dimiliki peserta didik untuk dapat memahami materi fisika lainnya, bahkan mata 
pelajaran lainnya, seperti kimia dan biologi. Selain itu, pengukuran berhubungan langsung 
dengan kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengukur tinggi dan 
berat badan. 

Pada awal pembelajaran bab ini, guru membangkitkan motivasi belajar peserta didik 
dengan memberikan sekilas informasi tentang pemanfaatan pengukuran dalam berbagai 
bidang kehidupan manusia. Kemudian, peserta didik diajak untuk bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa karena manusia diberi kelebihan akal sehingga mampu menciptakan berbagai 
alat ukur yang memudahkan pekerjaan manusia. Peserta didik juga diajak untuk mengingat 
kembali pelajaran IPA di SMP tentang konsep dasar pengukuran, seperti besaran dan satuan 
fisika, berbagai alat ukur besaran fisika. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk mengamati 
berbagai alat-alat ukur yang berlaku di masyarakat bahkan dunia internasional. 

Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru menerapkan model pembelajaran 
Problem Base Learning Project Base Learning atau Cooperative Learning. Selain itu, dalam 
pengaplikasian kurikulum 2013, guru menerapkan pendekatan ilmiah mulai dari menemukan 
konsep hingga mendapatkan kesimpulan dari peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini, guru 
berperan untuk mengarahkan peserta didik untuk menemukan penalaran tersebut. Dalam 
proses pembelajaran juga menuntut keaktifan peserta didik dengan adanya percobaan, 
diskusi, tugas, dan soal-soal tantangan yang dapat dipergunakan sebagai acuan penilaian, 
baik penilaian pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Saat proses pembelajaran 
berlangsung, guru dapat mengembangkan perilaku dan sikap ilmiah peserta didik, seperti 
kerja sama, toleransi, pantang menyerah, disiplin, teliti, tekun, jujur, berani, bertanggung 
jawab, ramah lingkungan, cinta damai, dan sebagainya. Guru juga dapat memelihara dan 
meningkatkan motivasi peserta didik dengan memberikan penguatan (reinforcement) berupa 
pujian/penghargaan, pemberian kesempatan, dan sebagainya. Pada pertemuan akhir, guru 
memberikan evaluasi soal-soal yang dapat juga dikreasikan oleh guru sendiri.  

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan 
pengukuran pada materi fisika lainnya, mata pelajaran lainnya, dan dalam kehidupan sehari-
hari. Selain itu, guru akan termotivasi untuk terus mentransfer ilmunya dan memperdalam 
keilmuannya dalam bidang fisika, khususnya berkaitan dengan materi pengukuran.
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B. KI dan KD pada Materi Pokok Pengukuran

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 KI dan KD pada Materi Pokok Pengukuran

Kompetensi   Inti Kompetensi Dasar

1.     Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap  kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya. 

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi. 

2.2  Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.   Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.1  Memahami hakikat fisika dan prinsip-prinsip 
pengukuran (ketepatan, ketelitian, dan aturan 
angka penting).

4.   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.1  Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis 
dengan menggunakan peralatan dan teknik 
yang tepat untuk penyelidikan ilmiah.
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C. Pembelajaran pada Materi Pokok Pengukuran

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok pengukuran memerlukan alokasi waktu 12 jam pelajaran 
(JP) atau  4 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap 
muka dengan 3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 1.2 menyajikan  
pengorganisasian 4 TM tersebut dalam seminggu..

Tabel 1.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Pengukuran

Pertemuan ke Materi

1 Hakikat Fisika dan Definisi Pengukuran serta Ketidakpastian dalam Pengukuran

2 Besaran Fisika, Instrumen Pengukuran Besaran, dan  Kesalahan dalam Pengukuran

3 Angka Penting, Pengolahan  Data, dan Dimensi Besaran

4 Ulangan harian dan Proyek

2. Pertemuan I:  Hakikat Fisika dan Pengukuran serta Ketidakpastian   
(3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan awal ini merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses 
pembelajaran fisika yang akan dilakukan pada minggu-minggu berikutnya. Pertemuan ini 
juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, 
bagaimana guru dapat mengenal peserta didiknya, bagaimana guru menjelaskan pentingnya 
mata pelajaran fisika, serta bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik 
terhadap pembelajaran fisika. Dalam pertemuan ini, guru juga dapat mengangkat isu aktual 
sebagai apersepsi. 
 Pertemuan I dimaksudkan untuk menggugah kesadaran peserta didik tentang pentingnya 
mempelajari fisika, termasuk pengukuran dan ketidakpastiannya. Guru mengarahkan 
peserta didik untuk mendefinisikan hakikat fisika, pengukuran, dan ketidakpastian dalam 
pengukuran. Selain itu, guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan hubungan fisika 
dengan mata pelajaran atau bidang ilmu lainnya. Sebagai langkah awal, guru memberikan 
contoh-contoh nyata kemudian mendorong peserta didik untuk menemukan contoh lainnya, 
baik melalui tugas-tugas (perorangan dan diskusi kelompok) atau tanya jawab. 
 Berkaitan dengan pertemuan ini, ada beberapa hal  atau materi yang sebaiknya dipahami 
oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Hakikat	fisika	yang	dapat	ditinjau	sebagai	hakikat	IPA	atau	sains,	yaitu	meliputi:
 1) fisika sebagai produk;
 2) fisika sebagai proses; dan
 3) fisika sebagai sikap. 
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•	 Ilmu	fisika	menunjang	riset	murni	maupun	terapan.	Hal	ini	terbukti	dengan	pemanfaatan	
ilmu fisika dalam bidang geologi, kedokteran, meteorologi (ilmu cuaca), oseanologi (ilmu 
kelautan), astronomi, dan seismologi. 

•	 Pengukuran	adalah	membandingkan	suatu	besaran	yang	diukur	dengan	alat	ukur	yang	
digunakan sebagai satuannya. 

•	 Setiap	pengukuran,	pasti	tidak	ada	yang	benar-benar	tepat,	selalu	ada	ketidakpastian.	
Ketidakpastian itu muncul dari berbagai faktor, di antaranya keterbatasan ketepatan 
setiap alat ukur, dan ketidakmampuan membaca sebuah instrumen di luar batas bagian 
terkecil yang ditunjukkan. 

•	 Ada	beberapa	hal	 yang	harus	diperhatikan	dalam	pengukuran,	 antara	 lain	ketelitian	
(presisi), ketepatan (akurasi), dan kepekaan (sensitivitas).

•	 Ketidakpastian		pengukuran		dapat		ditentukan,		baik		dari		pengukuran		tunggal		dan		
pengukuran berulang. Secara umum berlaku:

      x = x0 ± Δx       .... (1.1)

Pengayaan

 Pengukuran tunggal dan berulang merupakan pengukuran langsung. Namun, pada 
kenyataannya, banyak besaran yang akan ditentukan tidak dapat ditentukan secara langsung, 
tetapi harus dihitung dari berbagai besaran-besaran yang diukur secara langsung.  
 Misalkan, besaran z merupakan suatu fungsi dari besaran  x dan y sehingga dinyatakan 
sebagai  z = z(x,y).  Berdasarkan fungsi ini maka hasil pengukurannya dinyatakan dengan 
persamaan: 

     z = z0 ± Δz     .... (1.2)
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Untuk menerapkan Persamaan 1.3, biasanya digunakan pedoman berikut.
• Jika ∆x dan ∆y ditentukan dari nilai skala terkecil maka
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• Jika ∆x dan ∆y ditentukan dari deviasi standar maka
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 dengan s s
x y2 2dan  menyatakan deviasi standar rata-rata.

Keterangan:
x  = hasil pengukuran
x0  = hasil pengukuran yang mendekati x
Δx = ketidakpastian pengukuran
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Contoh soal:

• Jika ∆x ditentukan dari nilai skala terkecil, sedangkan ∆y ditentukan dari deviasi standar 
maka makna statistik keduanya berbeda sehingga sebelumnya harus disamakan terlebih 
dahulu seperti dengan membuat jaminan ∆x dari 100% menjadi 68%. Persamaan yang 
digunakan adalah

    ∆ ∆ ∆z z
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x z
x
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x y x y
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δ
δ
δ
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0 0 0 0

2
3

      .... (1.6)

 Perhatikan contoh soal berikut.

Hasil pengukuran berulang dari panjang, lebar, dan tinggi suatu balok diukur adalah 
p = (4,00 ± 0,02) cm, l = (3,00 ± 0,03) cm, dan t = (2,00 ± 0,04) cm. Tentukan hasil 
pengukuran volume balok itu!

Penyelesaian:
V0 =   p0 l0 t0 = 4,00 × 3, 00 × 2,00 = 24,00 cm3

∆V l t p p t l p l t= + +

= + +

( ( ) ( ) ( ) )

( ( , ) ( , )

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 23 2 0 02 4 2 0 03 422 2 23 0 04
0 5817

( , ) )
,=

maka diperoleh hasil pengukuran volumenya adalah
V = V0 ± ΔV = (24,0 ± 0,6) cm3

 Selain materi pengayaan di atas, guru dapat mencari informasi tentang pengukuran dari 
berbagai sumber referensi dan internet, misalnya situs-situs berikut.
•	 http://chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Quantifying_Nature/Significant_Digits/

Uncertain-ties_in_Measurements
•	 http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/rallain/plab194/error.html

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan hakikat fisika.
b) Peserta didik dapat menjelaskan hubungan fisika dengan ilmu lainnya.
c) Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari  fisika.
d) Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran.
e) Peserta didik dapat menjelaskan aspek-aspek dalam pengukuran.
f) Peserta didik dapat menjelaskan ketidakpastian dalam pengukuran.
g) Peserta didik dapat menjelaskan syarat dalam pengukuran, yaitu presisi, akurasi dan 

sensitivitas.
h) Peserta didik dapat  menyajikan hasil pengukuran mengandung  ketidakpastian.
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2) Metode Pembelajaran
a) Diskusi      c) Membaca buku teks dan laman internet
b) Survei/pengamatan   d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pem	belajaran-

nya.

 b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Base 

Learning yang didasarkan pada peristiwa sehari-hari. Selain itu, guru juga dapat 
menggunakan model pembelajaran yang relevan.

  (1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar berbagai alat-alat 

berteknologi, seperti satelit, handphone, fenomena alam,  dan Gambar 1.4. Guru 
juga meminta peserta didik untuk mengerjakan Tugas 1.2 secara berkelompok. 
Dalam mengerjakan soal, peserta didik diminta untuk memiliki sikap ilmiah 
seperti tekun, jujur, disiplin, pantang menyerah, berani, dan tanggung jawab.

  (2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

gambar-gambar tersebut dan Tugas 1.2. Guru membimbing peserta didik untuk 
mengajukan pertanyaan sehingga peserta didik berani bertanya tanpa ada rasa 
takut dan salah. Saat bertanya, peserta didik diharapkan mengemukakannya 
dengan bahasa yang santun dan lugas. Saat salah seorang peserta didik bertanya, 
peserta didik lainnya mendengarkan dan berusaha menyiapkan pertanyaan lain 
yang berkaitan.

  (3) Mengumpulkan informasi
 Guru meminta peserta didik untuk menemukan aktivitas pengukuran lainnya 

dan alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berlaku 
di daerah tempat tinggal atau pun di daerah lainnya, bahkan dunia internasional. 
Hal ini dimaksudkan untuk menggali dan mengumpulkan informasi tentang 
berbagai alat ukur yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai 
sumber, seperti buku referensi dan internet. Guru mengarahkan agar semua 
peserta didik terlibat aktif dan tidak menyimpang dari tugasnya.

  (4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Setelah peserta didik menemukan informasi baru tentang berbagai alat ukur, 

peserta didik diminta untuk mendiskusikannya. Untuk Tugas 1.2, peserta 
didik mencari informasi tentang berbagai alat ukur yang berlaku di Indonesia, 
termasuk alat ukur tradisional di daerah tempat tinggal peserta didik. Data 
itu meliputi jenis besaran yang diukur, cara pengukurannya, satuannya, yang 
diperoleh disajikan dalam bentuk daftar atau tabel lalu dibandingkan dengan 
data yang diperoleh dengan peserta didik lainnya. 
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Tabel 1.3 Contoh Tabel Hasil Kerja Peserta Didik

No.
Besaran 

yang 
Diukur

Alat Ukur Tradional Alat Ukur Internasional

Nama 
Alat Ukur

Cara 
Menggunakannya

Daerah 
Asal

Nama 
Alat ukur

Cara 
Menggunakannya

1. Panjang Tombak … Jawa Barat

2.

(5) Mengomunikasikan 
 Salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, sementara kelompok yang lain menanggapi dan menyempurnakan 
apa yang telah dipresentasikan. Guru dapat memilih kelompok penyaji dengan 
cara mengundi atau pun menggilir berdasarkan urutan nomor kelompok. 
Kemudian, guru mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai  konsep 
alat ukur.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	tentang	hakikat	fisika,	pengukuran,	dan	

ketidakpastian dalam pengukuran.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	(tugas	dan	tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikut nya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: gambar-gambar.
 b) Media: internet, Lembar Aktivitas Siswa (LAS) dan LCD.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	CD/DVD	pembelajaran).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	

Soal-soal yang diberikan dapat bervariatif dengan tingkat kesulitan berbeda. Selain 
itu, soal-soal uraian yang diberikan dapat mengembangkan kemampuan peserta 
didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

3. Pertemuan II: Besaran  Fisika, Instrumen Pengukuran Besaran, 
dan Kesalahan dalam Pengukuran (3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik tentang pengukuran beberapa  
besaran pokok, seperti panjang, massa,  waktu, dan suhu. 
 Pada pertemuan ini, peserta didik akan melakukan pengukuran, yaitu pengukuran 
panjang, massa, waktu, dan suhu. Untuk satu jenis besaran, digunakan berbagai alat ukur 
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dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Namun, sebelum melakukan pengukuran perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Perhatikan posisi nol (untuk pengukuran panjang ujung benda awal berimpit dengan 

angka nol; untuk pengukuran massa, posisi neraca setimbang saat tidak ada benda di 
piring beban. Jika belum setimbang, kalibrasikan dengan memutar sekrup kalibrasi).

2) Saat membaca hasil pengukuran, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang 
ditunjuk, untuk menghindari paralaks. Perhatikan Gambar 1.9 (pada buku pegangan 
peserta didik)

Catatan: instrumen pengukuran panjang selain mistar adalah jangka sorong dan mikrometer 
sekrup. Ketelitian yang diperoleh jangka sorong pada umumnya 0,1 mm, sedangkan 
mikrometer sekrup 0,05 mm.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Besaran	turunan	merupakan	besaran	yang	satuannya	diturunkan	atau	dijabarkan	dari	

satuan besaran pokok.
•	 Alat	ukur	 atau	 instrumen	pengukuran	panjang,	 seperti	mistar,	 jangka	 sorong,	 dan	

mikrometer sekrup.
•	 Alat	ukur	atau	instrumen	pengukuran	massa	seperti	neraca.
•	 Alat	ukur	atau	instrumen	pengukuran	waktu	seperti	arloji	dan	stopwatch.
•	 Alat	ukur	atau	instrumen	pengukuran	suhu	seperti	termometer.
•	 Waktu		reaksi	adalah		waktu		yang		diperlukan		seseorang		untuk		memberikan	respon	

ter hadap rangsangan (stimulus), yaitu jarak antara mulai diberikannya rangsangan 
sampai terjadinya permulaan respon. Misalnya, reaksi terhadap rangsangan sentuhan, 
rangsangan cahaya, dan rangsangan bunyi.

•	 Ketelitian	pengukuran	sangat	diperlukan	dalam	setiap	percobaan.
•	 Suatu	satuan	dapat	dikonversi	ke	satuan	lainnya	dengan	menggunakan	faktor	konversi.
•	 Kesalahan	dalam	pengukuran	dapat	dibagi	dua,	yaitu:

1) Kesalahan sistematik (systematic error) merupakan kesalahan yang berhubungan 
dengan alat ukur.

2) Kesalahan acak (random error) berhubungan dengan pelaksana pengukuran.

Pengayaan

 Guru dapat mencari informasi tentang alat ukur lain yang tidak dibahas dalam buku 
peserta didik dari berbagai sumber referensi dan internet, misalnya seperti laman internet 
berikut.
•	 Cara	menggunakan	 jangka	 sorong	 dan	membaca	 skala	 hasil	 pengukurannya:	

http://www.physics.smu.edu/~scalise/apparatus/caliper/; http://www.youtube.com/
watch?v=ZUNoWWw6V10

•	 Alat	ukur	panjang	gelombang	(interfernometer):	http://en.wikipedia.org/wiki/Length_
measurement
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b. Pembelajaran
1) Tujuan Esensial

a) Peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok.
b) Peserta didik dapat menyebutkan tujuh  besaran pokok beserta satuannya.
c) Peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu, 

suhu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
d) Peserta dapat mempresentasikan hasil percobaan yang didapat mengandung 

ketidakpastian dan mengkomunikasikannya pada peserta didik lainnya.

2) Metode Pembelajaran
a) Diskusi      c) Membaca buku teks dan laman internet 
b) Survei/pengamatan   d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•		 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	ukur	panjang	dan	massa,	seperti	mistar,	jangka	

sorong, mikrometer sekrup, dan beberapa jenis neraca.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembe	la	jaran-

nya.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Base 

Learning atau Project Base Learning yang didasarkan pada peristiwa sehari-hari. 
Selain itu, guru juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.

 (1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar berbagai alat ukur pada 

Tugas 1.7. Selain itu, juga Guru juga memperlihatkan beberapa alat ukur besaran 
fisika (misal mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca) dan beberapa 
jenis benda (misal selembar kertas, pensil, sehelai benang, dan batu). Peserta 
didik diminta untuk mengelompokkan alat-alat ukur tersebut berdasarkan 
fungsinya, misalnya mistar merupakan kelompok alat ukur besaran panjang.

 (2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

gambar pada Tugas 1.7 dan beberapa alat ukur besaran fisika. Guru membimbing 
peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sehingga peserta didik berani 
bertanya tanpa ada rasa takut dan salah. Saat bertanya, peserta didik diharapkan 
mengemukakannya dengan bahasa yang santun dan lugas. Saat salah seorang 
peserta didik bertanya, peserta didik lainnya mendengarkan dan menyiapkan 
diri untuk pertanyaan tersebut. 

 Contoh pertanyaan: “Bagaimanakah cara menggunakan jangka sorong?”
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 (3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik menggali informasi tentang cara menggunakan alat ukur dan 

cara membaca skalanya. Kemudian, peserta didik diminta untuk melakukan 
pengukuran besaran panjang, massa, dan waktu (waktu reaksi) secara 
berkelompok melalui percobaan (Fisika Lab 1.1, 1.2, dan 1.3). Benda yang diukur 
dapat ditentukan oleh peserta didik sendiri. Untuk satu benda dapat digunakan 
beberapa jenis alat ukur, disesuaikan dengan besaran yang diukur. Misalnya 
pensil dapat diukur panjang atau ketebalannya dengan menggunakan mistar, 
jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Lakukan percobaan ini dengan teliti dan 
hati-hati. Catat hasil pengukurannya sesuai dengan yang diamati. Jika peserta 
didik belum memahami prosedur percobaan, peserta didik dapat menanyakan 
pada teman sekelompoknya atau guru. Lakukan pengukuran secara berulang 
agar data yang diperoleh lebih akurat. Guru mengarahkan agar semua peserta 
didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya.

 (4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengukurannya dan menghitung 

ketidakpastian relatifnya. Kemudian, peserta didik mendiskusikan hasil 
percobaannya secara berkelompok dan membuat kesimpulan secara 
berkelompok pula. 

Tabel 1.4 Contoh Tabel Hasil Pengamatan Alat Ukur Panjang

No. Nama Benda
Hasil Pengukuran (mm)

Mistar Jangka Sorong Mikrometer Sekrup

1. Pensil Jawa Barat

2. Buku

... ...

 (5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. 

Laporan dapat juga diketik di komputer dan dicetak warna pada kertas A4 
sehingga menghasilkan laporan yang menarik dan rapi. Kemudian, laporan itu 
dipresentasikan di depan kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta 
didik atau kelompok peserta didik tersebut. Guru dapat memilih kelompok 
penyaji dengan cara mengundi atau pun menggilir berdasarkan urutan nomor 
kelompok. Salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas, sementara kelompok yang lain menanggapi 
dan menyempurnakan apa yang telah dipresentasikan. Guru mengarahkan 
agar semua peserta didik aktif saat diskusi kelas berlangsung.  Guru juga 
mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai  percobaan yang telah 
dilakukan. Elaborasikan hasilnya lebih lanjut ke tantangan: “Bagaimanakah cara 
mengukur massa zat air?” 

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
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•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	
tantangan).

•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	dipelajari	pada	pertemuan	
berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat: mistar, jangka sorong, micrometer sekrup, necara Ohaus dua lengan, neraca 

Ohaus tiga lengan, neraca pegas neraca, stopwatch, dan  benda-benda yang hendak 
diukur panjang atau massanya.

b) Media: tabel atau charta tentang besaran pokok dan satuannya, LCD, dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian		kompetensi		pengetahuan		melalui		ulangan		harian		dalam		bentuk	uraian.	

Soal-soal yang diberikan bervariatif, dari soal yang mudah hingga memiliki tingkat 
kesulitan yang tinggi. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan kemampuan 
peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

4. Pertemuan III: Angka Penting, Pengolahan Data, dan Dimensi 
Besaran (3 JP)

a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan untuk melatih pemahaman peserta didik tentang adanya 
angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau disebut angka penting, dan cara mengolah 
data hasil percobaan serta penulisan dimensi besaran. 
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Semua	angka	yang	diperoleh	dari	hasil	pengukuran	dinamakan	angka	penting.	Angka	

penting terdiri atas angka pasti atau signifikan dan angka taksiran.
•	 Hasil	 pengukuran	dapat	 juga	dituliskan	dalam	notasi	 ilmiah.	Bentuk	umum	notasi	

ilmiah:

a × 10n, dengan a adalah bilangan nyata antara –10 dan +10, n adalah bilangan bulat.

•		 Jika	pada	saat	melakukan	pengukuran	terdapat	kesalahan,	peserta	didik	dapat	menemukan	
kemungkinan sumber kesalahan tersebut.   

•	 Pengukuran	dapat	dibedakan	atas,	yaitu	sebagai	berikut.
(1) Pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan cara langsung 

mengukur benda yang bersangkutan dan memperoleh hasilnya, seperti mengukur 
panjang dengan mistar.
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(2)  Pengukuran tak langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 
rumus, seperti mengukur luas lingkaran dan massa jenis.

•	 Dimensi	suatu	besaran	adalah	cara	menyatakan	besaran	itu	dengan	lambang	besaran	
pokok (dasar). Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan 
tiap huruf diberi tanda kurung persegi “[ ]”. Misal: dimensi panjang adalah [L].

Pengayaan

 Data yang diperoleh dari sebuah percobaan dapat 
disajikan dalam bentuk grafik. Grafik adalah cara terbaik 
untuk mempresentasikan hasil eksperimen atau percobaan, 
sebab hubungan antarvariabel akan terlihat. Hubungan linear 
atau kuadratis antarvariabel akan langsung terlihat dengan 
menggunakan sebuah grafik. Garis pada grafik jangan dipaksa 
harus melalui semua titik yang diperoleh dari percobaan, tetapi 
dibuatlah sebuah garis kecenderungan seperti diilustrasikan 
seperti Gambar 1.1 (a). Titik-titik pada Gambar 1.1 (a) adalah 
hasil percobaan.
 Namun, jika terdapat satu atau dua hasil percobaan 
yang keliru maka akan langsung kelihatan. Gambar 1.1 (b) 
menunjukkan ada sebuah titik data yang terlalu jauh nilainya 
dibanding data lainnya (terlalu jauh menyimpang dari 
kecenderungan). Data tersebut dapat berasal dari data yang 
diragukan ketelitian pengukurannya. Titik data yang diragukan 
itu dapat diabaikan atau tidak dipertimbangkan dalam menarik 
garis kecenderungan.
 Guru dapat mencari informasi lain tentang pengolahan 
data dari berbagai sumber referensi dan internet, misalnya 
seperti laman-laman internet berikut.
•	 Cara	mengukur	massa	jenis	benda	padat	dan	benda	cair:	http://www.smc.edu/projects/28/

chemistry_10_experiments/ch10_density.pdf
•	 Cara	menyajikan	data	dalam	grafik:	https://www.physics.upenn.edu/uglabs/lab_manual/

Graphing_Data.pdf; http://www.clemson.edu/ces/phoenix/tutorials/excel/graph.html

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menentukan jumlah angka penting pada setiap kali peng-

ukuran.
b) Peserta didik dapat menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagi 

dengan aturan angka penting.
c) Peserta didik dapat menentukan massa jenis suatu benda beraturan dan tak ber-

aturan.
d) Peserta didik dapat membuat grafik massa terhadap volume benda hasil per-

cobaan.
e) Peserta didik didik dapat mengolah data hasil percobaan.

y

x

x

Data yang 
diragukan

y

(a)

(b)

Gambar 1.1 (a) Membuat garis pada 
grafik, (b) mengabaikan sebuah data 
yang diragukan
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f) Peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan yang didapat dan mengomuni-
kasikannya pada peserta didik lainnya.

g) Peserta didik dapat menyatakan satuan besaran dalam dimensi besaran.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/percobaan    c) Pengamatan
b) Diskusi       d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan Pendahuluan
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.	
•		 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	1.4.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Base 

Learning atau Project Base Learning yang didasarkan pada peristiwa sehari-hari. 
Selain itu, guru juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.

 (1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, tunjukkan hasil 

mengukur dengan mistar. Diperoleh angka pasti dan angka tafsiran yang disebut 
angka penting. Guru juga menunjukkan hasil pengukuran ilmuwan seperti 
massa bumi (6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg) dan massa elektron (0,000
000000000000000000000000000910905 kg). Selain itu, guru juga menunjukkan 
data-data hasil percobaan dalam bentuk tabel dan bentuk grafik dari data yang 
sama. Kemudian, peserta didik diminta untuk mengamati, bilangan dari massa 
bumi dan elektron serta kedua penyajian data itu. 

 (2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

kedua bilangan hasil pengukuran itu. Guru membimbing peserta didik untuk 
mengajukan pertanyaan sehingga peserta didik berani bertanya tanpa ada rasa 
takut dan salah. Saat bertanya, peserta didik diharapkan mengemukakannya 
dengan bahasa yang santun dan lugas. Saat salah seorang peserta didik bertanya, 
peserta didik lainnya mendengarkan dan menyiapkan diri untuk mengajukan 
bertanya lainnya. Contoh pertanyaan, ”Apakah ada cara agar penulisan bilangan 
itu lebih singkat?” 

 (3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik menggali informasi tentang tata cara penulisan notasi ilmiah, 

pengolahan data, dan dimensi besaran. Kemudian, peserta didik melakukan 
percobaan Fisika Lab 1.4 secara berkelompok. Pada percobaan ini, peserta didik 
diminta mengukur massa jenis suatu benda. Mengukur massa jenis suatu benda 
merupakan  pengukuran tak langsung yang menggunakan rumus:
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    ρ =
m
V

 .... (1.7)

  Keterangan:
	 	 	 	 	ρ =  massa jenis   V  =  volume benda
     m  =  massa benda

 Guru mengingatkan peserta didik agar melakukan percobaan tersebut dengan 
teliti dan hati-hati. Catat hasil pengukurannya sesuai dengan pengawasan. 
Jika peserta didik belum memahami prosedur percobaan, peserta didik dapat 
menanyakan pada teman sekelompoknya atau guru. Lakukan pengukuran secara 
berulang agar data yang diperoleh lebih akurat. Guru mengarahkan agar semua 
peserta didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya.

Gambar 1.2 Grafik hubungan m–V 

m3

m2

m1

V1 V2

m (g)

V3

V (cm3) 

 (4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil 

pengukurannya dan menghitung massa jenisnya. 
Kemudian, peserta didik mendiskusikan hasil 
percobaannya secara berkelompok dan membuat 
kesimpulan secara berkelompok pula. 

 Contoh hasil pengolahan data percobaan peserta 
didik dalam bentuk grafik m –V terlihat seperti 
Gambar 1.2.

 (5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan 

tertulis percobaannya. Laporan dapat juga diketik 
di komputer dan dicetak warna pada kertas A4 sehingga menghasilkan laporan 
yang menarik dan rapi. Kemudian, laporan itu dipresentasikan di depan kelas 
dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta 
didik tersebut. Guru mengarahkan agar semua peserta didik aktif saat diskusi 
kelas berlangsung. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan 
mengenai percobaan yang telah dilakukan. Elaborasikan hasilnya lebih lanjut 
dengan  menentukan massa jenis balok kayu, dan menentukan massa jenis batu 
kerikil. Kemudian, olah data dan buat laporan secara ilmiah.

c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan untuk kegiatan mengukur massa jenis balok dan batu (balok kayu, 

batu kerikil), mistar, jangka sorong, mikrometer, gelas ukur, kertas grafik).
b) Media: LCD dan laptop.
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5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	bagi	peserta	didik
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya,	internet,	CD/DVD	pembelajaran)

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	

Soal-soal yang diberikan dapat bervariatif, dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 
Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan kemampuan peseta didik dalam 
menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan IV: Pembahasan Tugas dan Ulangan Harian (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal Latihan akhir Bab I halaman 29– 32.

D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat ringkasan atau rangkuman materi 
sendiri dari bab ini, seperti berikut.
1. Tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ketidakpastian pengukuran muncul dari 

berbagai faktor, di antaranya keterbatasan ketepatan setiap alat ukur dan ketidakmampuan 
membaca sebuah instrumen di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan.

2. Besaran fisika dapat dibedakan atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok 
adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan 
satuan besaran-besaran yang lain. Satuan-satuan pada besaran pokok disebut satuan 
pokok atau satuan dasar. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan 
atau dijabarkan dari satuan besaran pokok. Satuan-satuan besaran turunan disebut 
satuan turunan atau satuan terjabar.

3. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dinamakan angka penting.  Angka 
penting terdiri atas angka pasti atau signifikan dan taksiran.

4. Notasi ilmiah adalah cara penulisan baku yang lebih singkat terhadap hasil pengukuran 
besaran-besaran fisika, dalam bentuk: a × 10n.

5. Kesalahan dalam pengukuran dapat dibedakan atas kesalahan sistematik dan kesalahan 
acak. Kesalahan sistematik adalah hasil pengukuran yang tidak sama seperti pada 
literatur atau tidak seperti yang diharapkan karena kesalahan alat ukur. Kesalahan acak 
adalah kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh penunjukan alat ukur yang selalu 
menunjukkan nilai yang lebih besar atau kecil dari nilai yang sebenarnya.
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E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Menjelaskan hakikat fisika.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan hubungan f isika 
dengan ilmu lainnya.

Menjelaskan kegunaan mem-
pelajari  fisika.

Menjelaskan pengertian peng-
ukuran.

Menjelaskan aspek-aspek dalam 
pengukuran.

Menjelaskan ketidakpastian dalam 
pengukuran.

Menjelaskan keselamatan kerja 
dalam pengukuran.

Menjelaskan pengertian besaran 
pokok dan satuannya.

Menjelaskan besaran turunan.

Melakukan  konversi satuan ke SI.

Menjelaskan pengertian angka 
penting

4. KD pada KI 4 Melakukan pengukuran besaran 
panjang dengan mistar, jangka 
sorong, dan mikrometer sekrup.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian

Melakukan pengukuran besaran 
massa dengan berbagai neraca.

Melakukan pengukuran besaran 
waktu dengan stopwatch.

Melakukan pengukuran besaran 
turunan menggunakan alat-alat 
yang biasa dijumpai.

Membuat laporan tugas dan hasil 
percobaan 

Penilaian produk 

Diskusi kelompok dalam menye-
lesai kan tugas. 

Penilaian sikap
Presentasi tugas dan hasil kerja 
kelompok.

Menerapkan pengukuran untuk 
masalah-masalah yang relevan.

Penilaian porto-
folio
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2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
 
Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Mengetahui hakikat fisika.

2. Membedakan besaran pokok dan besaran 
turunan beserta satuannya.

3. Melakukan pengukuran panjang dengan 
mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup.

4. Mengetahui kesalahan-kesalahan dalam 
pengukuran dan cara mengatasinya.

5. Menuliskan hasil pengukuran dan perhitungan 
dengan angka penting.

6. Menyajikan data dalam bentuk grafik.

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.
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4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.
      
Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk peserta 
didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan memberikan 
soal-soal pengayaan atau materi pengayaan. Soal remedial dan pengayaan dapat juga dibuat 
oleh guru sendiri.
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Remedial 
1. Tuliskan hasil pembacaan skala berdasarkan gambar berikut!

 a.           b.   

                   (1,22 cm)           (6,68 mm)

2. Sebutkan 5 besaran turunan yang ada pada suatu gerak benda beserta dimensinya!
 Jawab: kecepatan [LT–1], percepatan [LT–2], laju [LT–1], momentum [MLT–1], energi kinetik 

[ML2 T–2] 
 Konversikan satuan-satuan di bawah ini ke dalam satuan SI!
 a. 6 mil = … km  (9,654 km)
 b. 40 km/jam = … m/s (11,11 m/s)
 c. 3 ton = … pon (6.000 pon)

3 Tentukan banyaknya angka penting dalam bilangan-bilangan berikut!
 a. 231,8   (4 angka penting)   d. 0,00405 (3 angka penting)
 b. 74,06  (4 angka penting)   e. 7,00 (3 angka penting)
 c. 658,30 (5 angka penting)

5 Nyatakan hasil pengukuran berikut dalam notasi ilmiah!
 a. 745.000 m (7,45 × 105 m)
 b. 0,0000125 kg (1,25 × 10–5 m)

6. Suatu pengukuran berulang massa sebuah benda menghasilkan data sebagai berikut: 
13,5 g; 13,3 g; 13,8 g; 13,4 g; dan 13,9 g. Laporkan hasil pengukuran berulang tersebut 
lengkap dengan ketidakpastiannya! (13,58 ± 0,116) g.

Pengayaan
1. Umur alam semesta diperkirakan sekitar 10 milyar tahun. Dengan mengasunsikan 

satu angka penting, nyatakanlah angka berikut ini dalam bentuk notasi ilmiah dalam 
satuan:

 a. tahun (1 × 1010 tahun)
 b.  detik (3 × 1017 detik)

2. Berapa persen ketidakpastian dari hasil pengukuran (5,26 ± 0,5) m? (9,5%)

3. (5,6 × 104) s + (3,1 × 105) s + (0,05 × 106) s = .... (4,16 × 105 s)

4. Sebuah pesawat concorde dapat melaju sebesar 1.455 mil/jam. Nyatakanlah laju pesawat 
tersebut dalam:

 a.  km/jam (3.341 km/jam)
 b. m/s (650,3 m/s)

5. Sebuah hasil pengukuran diperoleh (523,2 ± 0,02) cm. Nyatakanlah penulisannya dalam 
notasi ilmiah! ((523,2 ± 0,02) × 102 cm)
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2 5 10



40 Buku Guru Fisika SMA/MA Kelas X

6. Data hasil pengukuran berulang panjang sebuah benda dengan jangka sorong: 
 10,15 cm; 10,34 cm ; 10,38 cm ; 10,44 cm; 10,40 cm; 
 10,51 cm; 10,62 cm; 10,60 cm; 10,63 cm; 10,68 cm. Laporkan hasil pengukuran berulang 

tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya! (0,052 cm) 

H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal. 11)
1.   6,5 inci = 0,1651 m      4.   152 ha = 1,52 × 106 m2

2.   75 mil/jam = 120,675 km/jam    5.   40 ft3 =  1,1327 m3

3.   320 kkal = 1,3376 × 106 J     6.   32 mph = 14,302 m/s

Tantangan (hal. 15)
1 Selembar kertas dapat diukur ketebalannya dengan mistar. Caranya adalah dengan 

mengukur ketebalan beberapa lembar kertas, misal 100 lembar. Hasil yang didapat dibagi 
dengan banyak lembar kertas.

2 Interferometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang atau 
perubahan panjang gelombang dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan 
penentuan garis-garis interferensi. Cara kerjanya interferometer adalah seberkas 
cahaya yang terbelah menjadi dua berkas yang selanjutnya dipadukan lagi yang hasil 
perpaduannya dapat ditangkap oleh detektor (layar).

Latihan (hal. 28 – 30) 
A.   Pilihan Ganda

B.   Esai 

1. Hasil pengukuran harus dilaporkan nilainya sedekat mungkin ke skala penuh agar 
memperoleh hasil lebih teliti dan akurat.

2.   a. 7,15 cm;   b. 8,85 cm
3. a.  3,13 mm;   b.  4,62 mm 
4. a. 10–4 µm;    b. 25 Å 
5. (63,72 ± 9,0) cm

1. D
2. D
3. A
4. C

5. B
6. B
7. D
8. D

9. A
10. E
11. D
12. D

13. A
14. D
15. C
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A. Pengantar

 Materi  yang akan dibahas pada bab ini adalah vektor. Materi ini penting untuk dipelajari 
karena vektor banyak berperan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya berperan dalam 
penentuan arah dan navigasi. Dalam pelayaran di lautan luas, penentuan posisi kapal 
dilakukan dengan menggunakan vektor. Dalam kemiliteran, penentuan posisi dengan radar 
juga memanfaatkan vektor. Ada banyak lagi penerapan vektor lainnya.

Pada awal pembelajaran bab ini, guru membangkitkan motivasi belajar peserta didik 
dengan mengingatkan peserta didik tentang kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta yang telah 
menciptakan alam semesta dengan keteraturannya, misalnya  matahari terbit di  timur  dan  
terbenam  di  barat, jarum kompas selalu menunjuk ke arah kutub magnet bumi (utara dan 
selatan). Sehingga dengan adanya keteraturan tersebut, manusia dapat berpedoman untuk 
menentukan arah mata angin. Peserta didik juga diajak untuk mengingat kembali materi 
sebelumnya (Bab I Pengukuran), khususnya tentang besaran fisika dan satuannya. Kemudian, 
peserta didik  diarahkan untuk mendefinisikan besaran vektor dan membandingkannya 
dengan besaran skalar. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru dapat 
menerapkan model pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, atau model 
pembelajaran yang relevan. 

Pada pembelajaran ini, guru menerapkan pendekatan ilmiah mulai dari menemukan 
konsep hingga mendapatkan kesimpulan dari peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini, guru 
berperan untuk mengarahkan peserta didik untuk menemukan penalaran tersebut. Dalam 
proses pembelajaran juga menuntut keaktifan peserta didik dengan adanya percobaan, 
diskusi, tugas, dan soal-soal tantangan yang dapat dipergunakan sebagai acuan penilaian, 
baik penilaian pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Peserta didik juga dibimbing untuk 
membuat pertanyaan yang kritis sebagai tahap awal, guru mengajukan pertanyaan kepada 
peserta didik hingga peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri, tanpa 
takut salah dan malu. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mengembangkan 
perilaku dan sikap ilmiah peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, pantang menyerah, 
disiplin, teliti, tekun, jujur, berani, bertanggung jawab, cinta damai, ramah lingkungan, dan 
sebagainya. Selain itu, guru dapat memelihara dan meningkatkan motivasi peserta didik 
dengan memberikan penguatan (reinforcement) berupa pujian, penghargaan, pemberian 
kesempatan, dan sebagainya. Pada pertemuan akhir, guru juga dapat memberikan evaluasi 
dengan menggunakan soal latihan yang ada di akhir subbab dan proyek. Atau, guru juga dapat 
mengembangkan sebuah soal menjadi soal-soal baru dengan tingkat kesulitan berbeda.

Bab
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Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan 
vektor dalam kehidupan sehari-hari serta menambah minat peserta didik untuk mendalami 
materi ini lebih lanjut. Selain itu, guru akan termotivasi untuk terus mentransfer ilmunya 
dan terus memperdalam keilmuannya dalam bidang fisika, khususnya berkaitan dengan 
materi vektor.

B. KI dan KD pada Materi Pokok Vektor

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 KI dan KD pada Materi Pokok Vektor

Kompetensi   Inti Kompetensi Dasar

1.     Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap  kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2     Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.   Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.1  Menerapkan prinsip penjumlahan vektor 
(dengan pendekatan geometri).

4.   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.2  Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menentukan resultan vektor.
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C. Pembelajaran pada Materi Pokok Vektor

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok vektor memerlukan alokasi waktu 12 jam pelajaran (JP) atau  
4 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap muka dengan 
3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 2.2 menyajikan  pengorganisasian 
4 TM tersebut dalam seminggu.

Tabel 2.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Vektor

Pertemuan ke Materi

1 Membedakan besaran vektor dengan besaran skalar, dan menggambar vektor

2 Penjumlahan dan pengurangan vektor.

3 Menguraikan vektor dan menjumlah vektor secara analitis.

4 Ulangan harian dan kerja proyek.

2. Pertemuan I:  Membedakan Besaran Vektor dengan Besaran 
Skalar, dan Menggambar Vektor (3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang 
perbedaan besaran vektor dengan besaran skalar, dan cara menggambarkan sebuah vektor 
dengan benar. 
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa pokok atau materi yang 
sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Berdasarkan	nilai	dan	arahnya,	besaran	fisika	terbagi	

menjadi besaran skalar dan besaran vektor. 
•		 Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki 

besar atau nilai, misal jarak, luas, dan volume, sedangkan 
besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan 
arah misal perpindahan, kecepatan, dan percepatan. 

•	 Vektor	dapat	digambarkan	dengan	anak	panah.	Panjang	
ruas garis itu menunjukkan panjang vektor tersebut. Arah mata anak panah menyatakan 
arah vektor. Pangkal anak panah disebut titik tangkap vektor. Titik ujung anak panah 
disebut ujung vektor.

•	 Suatu	vektor	juga	dapat	dituliskan	dengan	cara	sebagai	berikut.
(1) Menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal.
 Contoh: a, b, dan c
(2) Menggunakan huruf kecil yang dibubuhi tanda panah di atasnya.
 Contoh: 

  a b c, ,  dan   

A

Titik awal

Titik ujung

B

Gambar 2.1 Notasi vektor

a
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 Pada buku ini dan pegangan peserta didik, cara penulisan vektor yang digunakan adalah 
dengan menggunakan huruf kecil yang dibubuhi tanda panah di atasnya. Namun, peserta 
didik dapat menuliskan vektor dengan cara lain.

Pengayaan

 Konsep vektor banyak digunakan dalam berbagai bidang, di antaranya pada bidang 
penerbangan, pelayaran, dan komputer.
1. Penerbangan dan pelayaran. Sebuah pesawat terbang atau kapal laut melakukan perjalanan 

dari suatu tempat ke tempat lainnya memerlukan data yang benar agar pesawat terbang 
atau kapal laut tidak tersesat, selain dapat menghemat bahan bakar. 

2. Navigasi, yang dikenal Global Positioning System (GPS). Sistem ini memberitahukan 
lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak. Sehingga, suatu benda dapat 
diketahui keberadaannya dan lokasi tujuannya. Oleh karena itu, pesawat terbang, kapal 
laut, bahkan mobil dilengkapi dengan GPS. 

3. Dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Grafis adalah 
gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Sumber gambar yang muncul pada 
layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar 
monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat x dan y. Grafis vektor adalah objek gambar 
yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan 
matematika tertentu. Banyak software yang menggunakan vektor, misalnya AutoCAD, 
CORELDRAW, dan Adobe Illustrator. 

 Selain materi pengayaan di atas, guru dapat mencari informasi tentang vektor dari 
berbagai sumber referensi dan internet, misalnya laman internet berikut.
•	 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vect.html
•	 http://webphysics.iupui.edu/JITTworkshop/152Basics/vectors/vectors.html

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan 

mengomunikasikan hasil pengamatannya.
b) Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bergerak dan yang 

diam.
c) Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang hanya punya nilai.  
d) Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang mempunyai nilai dan 

arah.
e) Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan besaran vektor dan besaran skalar.
f) Peserta didik dapat menggambarkan vektor.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan
b) Diskusi
c) Tanya jawab 
d) Demontrasi
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3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik		untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	kepada	peserta	didik	tentang	materi	

yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Base 

Learning atau Project Base Learning yang didasarkan pada peristiwa sehari-hari. 
Selain itu, guru juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati Gambar 2.2 dan tayangan gambar benda-benda 
bergerak. 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

Gambar 2.2 dan tayangan benda-benda bergerak. Untuk melatih peserta didik 
bertanya maka peserta dapat dilatih dengan menggunakan pertanyaan dari guru. 
Kemudian, peserta didik diharapkan mampu mengajukan pertanyaan secara 
mandiri, tanpa ada rasa takut dan salah. Saat bertanya, peserta didik diharapkan 
mengemukakannya dengan bahasa yang santun dan lugas. Saat salah seorang 
peserta didik bertanya, peserta didik lainnya mendengarkan dan menyiapkan 
diri untuk mengajukan pertanyaan lainnya. Contoh pertanyaan: “Besaran apa 
saja yang dapat diukur pada pesawat yang sedang terbang?”

(3) Mengumpulkan informasi
 Guru meminta peserta didik untuk menggali informasi dengan membaca buku 

referensi atau internet tentang besaran vektor dan besaran skalar.
(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik berdiskusi tentang besaran vektor dan skalar serta cara 

menggambarkan suatu vektor. Guru mengarahkan agar semua peserta didik 
dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. Peserta didik diminta mengidentifikasi 
benda-benda yang memiliki nilai dan benda-benda yang memiliki nilai dan arah. 
Peserta didik diberi kebebasan membuat sebuah vektor, dan mendiskusikan 
hasilnya sampai dapat gambar sebuah vektor. Guru mendorong peserta didik 
untuk tidak takut salah, yang penting prosedur cara membuat vektor dilakukan 
dengan benar.

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik menjelaskan cara membuat vektor di depan kelas secara 

perorangan, sedangkan guru menilai presentasi tersebut. Peserta didik dapat 
juga menjelaskan cara membuat vektor pada peserta didik lainnya yang kurang 
paham. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai  
percobaan yang telah dilakukan. 
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c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan). Soal atau tugas dapat juga berupa soal nonteks.
•		 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	dibahas	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: benda, atau gambar “Pengamatan terhadap  orang mendorong 

gerobak, kereta yang bergerak dan pesawat terbang” serta beberapa benda lain di 
sekitar  kita untuk menunjuk arah.

b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	

Soal-soal yang diberikan dapat bervariatif, dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 
Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 
menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapatnya,	berdiskusi,	dan	hasil	mengerja-
kan tugas (mandiri dan kelompok).

3. Pertemuan II: Penjumlahan dan Pengurangan Vektor (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan II dimaksudkan untuk memberi pe maham an pada peserta didik bahwa 
operasi penjumlahan dan pengurangan juga berlaku pada vektor.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal pokok yang 
perlu dipahami guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Hasil	penjumlahan	vektor	mencapai	maksimum	jika	dua	vektor	yang	dijumlahkan	searah.	

Perhatikan Gambar 2.2 (a).
•	 Hasil	 penjumlahan	 vektor	mencapai	minimum	 jika	 dua	 vektor	 yang	dijumlahkan	

berlawanan arah. Perhatikan Gambar 2.2 (b).

  
R F F1 2

  
R F F1 2

  
R F F1 2

(a)

  
R F F1 2

  
R F F1 2

  
R F F1 2

(b)

Gambar 2.2 (a) Dua vektor searah, (b) dua vektor berlawanan arah

•	 Penjumlahan	dua	vektor	yang	berbeda	arahnya,	dapat	diselesaikan	secara	geometik,	yaitu	
dengan metode segitiga, jajar genjang, dan poligon.
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 Guru dapat mencari informasi lain tentang penjumlahan vektor dari berbagai sumber 
referensi dan internet, misal materi tentang penjumlahan vektor: http://phet.colorado.edu/en/
simulation/vector-addition, http://www.wikihow.com/Add-or-Subtract-Vectors 

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat melakukan penjumlahan vektor dengan metode segitiga.
b) Peserta didik dapat melakukan penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang.
c) Peserta didik dapat melakukan penjumlahan vektor dengan metode poligon.
d) Peserta didik dapat melakukan pengurangan vektor. 
e) Peserta didik dapat menghitung resultan dari penjumlahan maupun pengurangan 

vektor.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/percobaan   c) Pengamatan
b) Diskusi       d) Tanya jawab 

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Base 

Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif). 
Selain itu, guru juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

atau menunjuk seorang peserta didik untuk maju ke depan kelas untuk berjalan 
ke arah yang diperintahkan. Misalnya, peserta didik diminta berjalan ke arah 
pintu sejauh 2 meter, dan berjalan lagi 1 meter. 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri. Saat bertanya, peserta didik diharapkan 
mengemukakannya dengan bahasa yang santun dan lugas. Saat salah seorang 
peserta didik bertanya, peserta didik lainnya mendengarkan dan menyiapkan 
diri untuk pertanyaan tersebut. Contoh pertanyaan, “Berapa besar perpindahan 
yang dilakukan anak tersebut?” 
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(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik berdiskusi tentang penjumlahan vektor (resultan vektor). 

Kemudian, peserta didik melakukan percobaan Fisika Lab secara berkelompok. 
Pada percobaan ini, peserta didik diuji diminta untuk menemukan resultan dua 
vektor dalam bentuk rumus kosinus. Guru membimbing peserta didik untuk 
melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut salah. Agar 
data yang diperoleh lebih akurat, peserta didik diminta melakukan pengukuran 
berulang. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam 
kelompoknya. Peserta didik mencatat data sesuai pengamatannya kemudian 
data tersebut ditulis dalam bentuk tabel, seperti Tabel 2.3.

Gambar 2.3 Penjumlahan dua vektor secara 
jajar genjang

1
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F��

���
���

= 1
2 +

R F F
�� ��� ���

= 1 2 +

R F F
�� ��� ���

= 1 2 +

Tabel 2.3 Hasil Pengamatan Percobaan

Pengukuran
ke F1 (N) F2 (N) R (N) α F1

2 F2
2 Cos α 2F1 F2 Cos α F1

2 +F2
2 +2F1 F2 Cos α

1

2

dst

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik mengolah data hasil pengamatannya, misal menghitung resultan 

gaya. Peserta didik diingatkan untuk mengerjakannya dengan teliti. Besar 
resultan vektor dapat ditentukan dengan rumus:

    R = F F F F1
2

2
2

1 22+ + cos α  ....  (2.1)

Keterangan:
R    =  besar resultan
F1, F2  =  besar vektor F1 dan F2
α   =  sudut antara F1 dan F2

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. 

Laporan itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. 
Guru menilai jalan diskusi. Guru mengarahkan agar semua peserta didik aktif 
saat diskusi kelas berlangsung. Guru juga mengarahkan peserta didik pada 
kesimpulan mengenai percobaan yang telah dilakukan. Elaborasikan dengan 
pertanyaan yang menantang, misal “Apakah rumus kosinus (Persamaan 2.1) 
dapat digunakan untuk menentukan resultan vektor dari tiga vektor yang 
lebih?”

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.



49Bab II Vektor

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: mistar, neraca pegas, benang, kertas  grafik, triplek, paku paying, 

dan peserta didik yang berjalan di depan kelas.
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	
pembelajaran, internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

4. Pertemuan III: Menguraikan Vektor, Penjumlahan Vektor secara 
Analitik (3 JP)

a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman pada peserta didik bahwa vektor dapat diurai-
kan. Selain itu, vektor juga dapat ditentukan resultannya 
dengan cara lain selain cara geometrik, yaitu secara 
analitik.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan 
ini, ada beberapa pokok atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Vektor	 dapat	 diuraikan	menjadi	 dua	 komponen	

ke sumbu x dan ke  sumbu y. Misalkan vektor 
v  

diuraikan terhadap sumbu x dan y, dengan sudut α, 
seperti Gambar 2.4 maka berlaku:

 
�vx  =  �v  cos α
�vy  =  �v  sin α

  ....  (2.2)

•	 Besar	sudut	antara	vektor	 v  dengan sumbu x dapat dicari dengan persamaan:

 tan α =  
v
v
y

x
   ....  (2.3)

•	 Sebuah	 benda	 dipengaruhi	 oleh	 banyak	 vektor	maka	 resultan	 vektornya	 dicari	
menggunakan cara analitik.

Gambar 2.4 Vektor 
v  diuraikan menjadi 

dua komponen yang saling tegak lurus

vy

vx

y

x
0

α

v
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Pengayaan

 Operasi penjumlahan vektor pada  kelas X hanya dalam satu dimensi. Guru dapat mencari 
informasi tentang operasi penjumlahan vektor pada bidang (2 dimensi) dan ruang (3 dimensi). 
Selain itu, guru juga dapat menambah pemahamannya tentang operasi perkalian vektor dari 
berbagai sumber referensi dan internet, misalnya laman-laman internet berikut.
•	 Vektor	 satuan:	http://www.physics.utah.edu/~sid/physics2010/Unit_Vectors.pdf; http://

emweb.unl.edu/NEGAHBAN/EM223/note4/note4.htm 
•	 Perkalian	 vektor:	http://math.ucsd.edu/~wgarner/reference/math10c_su10/lectures/

dot_product.pdf

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
 a) Peserta didik dapat melakukan penguraian vektor.
 b) Peserta didik dapat menentukan nilai komponen  vektor ke sumbu x dan y.
 c) Peserta didik dapat menjumlahkan vektor secara analitik.

2) Metode Pembelajaran
a) Diskusi     c) Pengamatan
b) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik		secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Base 

Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif). 
Selain itu, guru juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk menggambar beberapa vektor dengan titik tangkap 
koordinat cartesius sumbu x – y, dengan vektor membentuk sudut α  terhadap 
sumbu x. 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

gambar vektor yang telah dibuat. Guru membimbing peserta didik untuk 
mengajukan pertanyaan secara mandiri. Saat bertanya, peserta didik diharapkan 
mengemukakannya dengan bahasa yang santun dan lugas. Saat salah seorang 
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peserta didik bertanya, peserta didik lainnya mendengarkan dan menyiapkan 
diri untuk pertanyaan tersebut. Contoh pertanyaan, “Bagaimanakah menentukan 
resultan vektor dari beberapa vektor?”

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik berdiskusi tentang pengurangan vektor, penguraian vektor, dan 

penjumlahan vektor secara analitik, serta aplikasi penerapan vektor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik menerapkan operasi vektor dalam pemecahan masalah secara 

individu.
(5) Mengomunikasikan 
 Peserta menjelaskan cara pemecahan masalah yang telah dikerjakan secara 

individu dan menjelaskan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Guru 
juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai percobaan yang 
telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	dibahas	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: kertas grafik.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara)
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet)

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan IV: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal Latihan akhir bab halaman 50 – 52.
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D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat ringkasan atau rangkuman dari 
materi bab ini, seperti berikut.
1. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran fisika terbagi menjadi besaran skalar dan besaran 

vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran 
vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah.

2. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan dua vektor atau lebih. Resultan vektor dapat 
diselesaikan secara geometrik dan analitik.

E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Mengamati dan mengidentifikasi 
benda di sekitar yang bergerak.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Membedakan besaran vektor dan 
besaran skalar.

Menggambar vektor.

Menjumlahkan vektor secara 
geometrik.

Mengurangkan vektor.

Menguraikan vektor.

Menjumlah vektor secara analitik.

4. KD pada KI 4 Melakukan percobaan untuk 
menemukan resultan vektor secara 
berkelompok.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian

Penilaian unjuk kerja dan sikap.

Berdiskusi dalam melakukan 
percobaan.

Membuat laporan dari tugas dan 
percobaan.

Presentasi tugas dan hasil per-
cobaan.

Penilaian sikap

Membuat laporan dan proyek 
dalam bentuk tulisan ilmiah.

Penilaian proyek 
dan portofolio
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2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
 
Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Menyelesaikan operasi penjumlahan vektor 
secara geometrik. 

2. Menyelesaikan operasi penjumlahan vektor 
secara analitik. 

3. Melakukan operasi pengurangan vektor.

4. Memberikan contoh pemanfaatan 
vektor dalam kehidupan sehari-hari dan 
menyelesaikannya.

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.
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4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk peserta 
didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan memberikan 
soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial dan pengayaan sendiri. Pengayaan 
dapat juga diberikan dalam bentuk menggalikan informasi yang lebih dalam tentang vektor, 
misalnya aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari.

Remedial
1. Dua vektor setitik tangkap, masing-masing besarnya 8 satuan dan 4 satuan. Kedua vektor 

saling mengapit sudut 60°. Tentukan harga  resultan kedua vektor tersebut! 
 ( 4 7 satuan)
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2. Dua vektor setititk tangkap F1

��
 mendatar, besarnya 10 N. Sudut antara resultan 


R  dan F2

���
 

adalah 30. Jika besar resultan vektor tersebut 10 3 N, tentukan:
 a. sudut antara F1

��
 dan F2

���
; (60°)  c. besarnya F2

���
! (10 N)

 b. besarnya F1

��
 dan 


R ; (30°)

3. Perhatikan gambar di samping!
 Sebuah vektor yang besarnya 14 N membentuk sudut 60° 

terhadap bidang horizontal. Tentukanlah besarnya komponen 
gaya pada sumbu x dan y! (7 N dan 7 3 N)

4. Lima gaya pada bidang datar setitik tangkap masing-masing besarnya 6 N, 4 N, 8 N, 4 N, 
dan 4 N. Terhadap sumbu x positif, membentuk sudut 30°, 60°,	210°,	240°,	dan 330°. 
Tentukan besar resultan dan arahnya terhadap sumbu x positif! (R = 2 3 N, α = 60°)

5. Perhatikan gambar di samping!

 Jika sin α =
3
5

 dan sin β = 4
5

,  maka tentukan resultan 

keempat gaya pada gambar tersebut! (40,19 N)

Pengayaan
1. Seorang anak berjalan  berturut-turut  8  m  ke  arah  timur,  5  m  ke  arah selatan, 3 m 

ke arah barat, dan 4 m ke arah utara. Tentukanlah:
 a. total jarak yang ditempuh anak tersebut dari titik awal  geraknya; (20 m)
 b. besar perpindahan  anak  tersebut secara geometris maupun analitis. (5,09 m)
2. Seorang anak menahan sebuah kereta yang  beratnya 150  N  di  atas permukaan  miring  

30°. Agar kereta tidak menggelinding  (turun), berapa gaya tarik anak  itu? (F ≥ 75 N)  
3. Dua buah gaya 80 N dan 100 N bekerja dengan sudut 60° antara keduanya untuk  menarik  

sebuah  benda. Tentukanlah:
a. satu  gaya  yang  dapat menggantikan kedua buah gaya tersebut (besar dan arahnya); 

(R = 156,205 N dan α = 33,67° terhadap F1

��
)

b. sebuah gaya yang dapat menghasilkan kesetimbangan antara kedua gaya! 
 (F3 = 156,205 N dengan α = 213,67°)

4. Gambarlah vektor-vektor berikut pada bidang koordinat Cartesius!
 a. 

a = ( , )0 3        d.  
q = ( , , )0 0 4

 b. 

p = ( , )6 0        e.  

s = ( , , )1 3 0
 c. 

w = −( , )3 5        f.  
u = ( , , )3 2 1

60°

y

F

x

26 N

20 N

12 N

β α

20 N

y

(0,3)

0 1 32

3

x

     a p w q s u

a. y

0

(6,0)

1 43 62 5
x

     a p w q s u

b.
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5. Sebuah pesawat terbang tinggal landas dari bandara Adi Sucipto menuju bandara 

Soekarno-Hatta. Berapakah jarak yang ditempuh pesawat terbang tersebut bila pesawat 
tersebut bergerak dari titik X(100, 60, 8) km menuju kota Jakarta sebelum mendarat yang 
berposisi di titik Y(300, 20, 10) km? (203,97 km)

H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal. 49)
1. R = 3,76 N;  α = 7.09°
2. a. Ry = 543,55 N  b.    w = 543,55 N

Latihan (hal 50 – 52) 
A.   Pilihan Ganda

y

0

4
(0,04) x

z

     a p w q s u

d.

10

3 (1,3,0)

y

x

z

     a p w q s u

e.

2

1
3

(3,2,1)

y

x

z

     a p w q s u

f.

0

(–3,5)

–3 –1–2

5

     a p w q s u

c.
y

x

1. B
2. A

3. E
4. B

5. A
6. B

7. D
8. A

  9. B
10. A 

B.   Esai 

1. R = 10 3 km/jam, α = 26,56° ke arah barat daya.

2. a. α = 195°;   b. 

F1  = 9,7 N

3. Peserta didik membuat sendiri

4. 156,205 km, α = 3,67°

5. a. R = 10 13 N;  b. 74°
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G e r a k  L u r u sIII
A. Pengantar

 Materi  yang akan dibahas pada bab ini adalah gerak lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, 
banyak benda-benda melakukan gerak lurus, misalnya mobil di jalan bebas hambatan, kereta 
rel listrik, dan buah kelapa jatuh dari tangkainya. Oleh karena itu, peserta didik diminta untuk 
mengamati peristiwa tersebut sehingga akan menambah keimanan guru dan peserta didik 
kepada Tuhan Yang Maha Pencipta.

Pada awal pembelajaran bab ini, guru menerapkan pendekatan ilmiah mulai dari 
pengamatan hingga menemukan konsep dan mendapatkan kesimpulan dari peserta didik 
itu sendiri. Diawali dengan pengamatan berbagai benda yang melakukan gerak di alam 
sekitar guna membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik akan diarahkan 
merumuskan pengertian gerak lurus dan menganalisis besaran-besaran pada gerak lurus 
(misal jarak, perpindahan, laju, kecepatan, dan percepatan). 

Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, atau model pembelajaran yang 
relevan. Dalam proses pembelajaran ini juga menuntut keaktifan peserta didik dengan adanya 
percobaan, diskusi, tugas, dan soal-soal tantangan yang dapat dipergunakan sebagai acuan 
penilaian, baik penilaian pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Saat proses pembelajaran 
berlangsung, guru dapat mengembangkan perilaku dan sikap ilmiah peserta didik, seperti 
kerja sama, toleransi, pantang menyerah, disiplin, teliti, tekun, jujur, berani, bertanggung 
jawab, dan sebagainya. Guru mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan soal latihan 
yang ada di akhir subbab dan proyek. Guru juga dapat mengembangkan sebuah soal yang 
ada di buku pegangan peserta didik menjadi soal-soal baru yang memiliki tingkat kesulitan 
lebih tinggi.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan 
konsep gerak lurus dalam memecahkan permasalahan serta menambah minat peserta didik 
untuk mendalami materi ini lebih lanjut. Selain itu, guru akan termotivasi untuk terus 
mentransfer ilmunya kepada peserta didik dan terus memperdalam keilmuannya dalam 
bidang fisika, khususnya berkaitan dengan materi gerak lurus.

B. KI dan KD pada Materi Pokok Gerak Lurus

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 3.1.

Bab
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Tabel 3.1 KI dan KD pada Materi Pokok Gerak Lurus

Kompetensi   Inti Kompetensi Dasar

1.     Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah Keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap  kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2     Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.3  Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak 
lurus dengan kecepatan konstan dan gerak 
lurus dengan percepatan konstan.

4.   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.3  Menyajikan data dan grafik hasil percobaan 
untuk menyelidiki sifat gerak benda yang 
bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan 
gerak lurus dengan percepatan konstan.

C. Pembelajaran pada Materi Pokok Gerak Lurus

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok gerak lurus memerlukan alokasi waktu 15 jam pelajaran 
(JP) atau 5 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap 
muka dengan 3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 3.2 menyajikan  
pengorganisasian 5 TM tersebut dalam seminggu.
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Tabel 3.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Gerak Lurus

Pertemuan ke Materi

1 Besaran-Besaran Gerak Lurus (Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan)

2 Percepatan 

3 Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)

4 Penerapan Gerak Lurus Berubah Beraturan

5 Ulangan Harian dan Proyek

2. Pertemuan I:  Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan 
 (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa 
benda-benda di sekitar terdapat banyak benda yang melakukan gerak lurus. Lintasan gerak 
yang berupa lintasan lurus disebut gerak lurus.  
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•		 Pada	gerak	lurus,	perpindahan	dan	jarak	adalah	berimpit.
•	 Pada	 dasarnya	 perpindahan	 dan	 jarak	merupakan	 dua	

pengertian yang berbeda. Dalam ilmu fisika, perpindahan 
merupakan besaran vektor, sedangkan jarak merupakan 
besaran skalar. Karena perpindahan merupakan besaran 
vektor maka nilainya dapat berharga positif maupun negatif, 
bergantung pada titik acuan dan arah gerak. 

•		 Gambar	 3.1	 tersebut	menunjukkan	 lintasan	 beda	 yang	
bergerak dari A ke B, dan dilanjutkan ke C. Lintasan benda 
dari A – B – C disebut jarak tempuh, sedangkan lintasan dari 
A langsung ke C tanpa melalui B, disebut perpindahan. 

•	 Kecepatan	dan	kelajuan	 juga	memiliki	 pengertian	berbeda.	Kecepatan	merupakan	
besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan sebuah benda 
ditentukan oleh jarak tempuh benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 
jarak tersebut, tanpa memperhatikan arah perpindahannya. Berbeda dengan kecepatan 
ditentukan oleh perpindahan benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk berpindah 
dengan memperhatikan arah perpindahan. Sehingga berlaku:

B C

A
Gambar 3.1 Lintasan benda 
bergerak

Kelajuan = 
Jarak tempuh

Waktu tempuh
      dan       Kecep= s

t
aatan = Perpindahan

Waktu tempuh
 = x

t
.... ( . )3 1

Kelajuan = 
Jarak tempuh

Waktu tempuh
      dan       Kecep= s

t
aatan = Perpindahan

Waktu tempuh
 = x

t
.... ( . )3 1

.... (3.1)

.... (3.2)
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b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda yang bergerak lurus.
b) Peserta didik dapat menjelaskan perpindahan dari benda yang bergerak.
c) Peserta didik dapat menjelaskan jarak tempuh benda yang sedang bergerak.
d) Peserta didik dapat membedakan perpindahan dan jarak tempuh benda.
e) Peserta didik dapat menjelaskan kecepatan dari benda yang bergerak.
f) Peserta didik dapat menjelaskan laju benda yang bergerak.
g) Peserta didik dapat membedakan laju dan kecepatan.
h) Peserta didik dapat membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan    c) Tanya jawab
b) Diskusi     d) Demonstrasi

3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•		 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik di SMP.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, mintalah dua orang 

peserta didik maju ke depan kelas, dengan ketentuan: peserta didik pertama 
diminta maju beberapa langkah ke arah pintu, sedangkan peserta didik kedua 
diminta  menandai  tempat  anak  pertama  mulai  berjalan  dan  tempat  berhenti, 
mengukur panjang lintasan yang telah dilalui anak pertama. 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi yang telah dilakukan. Sebagai latihan awal unutk bertanya, peserta 
didik dapat menggunakan pertanyaan dari guru, misalnya “Berapa panjang 
lintasannya?” dan “Ke mana arah geraknya?” serta “Kedudukannya berubah 
atau tidak?” untuk pertanyaan selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu 
mengajukan pertanyaan secara mandiri, tanpa ada rasa takut dan salah. 

(3) Mengumpulkan informasi
 Guru meminta peserta didik untuk menggali informasi dengan membaca buku 

referensi atau internet tentang konsep gerak lurus dan besaran-besarannya. 
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(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik berdiskusi tentang definisi gerak lurus dan besaran-besaran pada 

gerak lurus. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif 
dalam kelompoknya dan mengembangkan sikap toleransi dan menghargai 
pendapat peserta didik lainnya. Untuk menambah pemahaman peserta didik, 
guru dapat memberikan kegiatan untuk menentukan kecepatan dan kelajuan.

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. 

Guru juga mendorong dan mengarahkan peserta didik pada kesimpulan 
mengenai  diskusi yang telah dilakukan. 

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	mengarahkan	peserta	didik	untuk	aktif,	kreatif,	dan	analitis	serta	dapat	

menarik kesimpulan. 
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikut nya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: teman berjalan, dan mistar (meteran).
 b. Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	CD/DVD	pembelajaran	video	benda-
benda yang bergerak).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

3. Pertemuan II: Percepatan (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan II dimaksudkan agar peserta didik mampu mengidentifikasi  benda-benda 
yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap, dan benda-benda yang kecepatannya mengalami 
perubahan. 
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Jika	sebuah	benda	bergerak	dengan	kecepatan	berubah-ubah	menjadi	lebih	cepat	maka	

benda itu dapat dikatakan mengalami percepatan. Percepatan (a) adalah perubahan 
kecepatan tiap satu satuan waktu.
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   Percepatan ( ) = perubahan kecepatan
selang waktu

a v
t

=       .... (3.3)

•	 Jika	sebuah	benda	bergerak	dengan	kecepatan	berubah-ubah	menjadi	lebih	lambat	maka	
benda itu dapat dikatakan mengalami perlambatan. Perlambatan sama  dengan  percepatan  
yang  bertanda  negatif  (–). Persamaan-persamaan yang digunakan perlambatan sama 
dengan persamaan percepatan.

Pengayaan
 Guru dapat mencari informasi lebih dalam tentang percepatan dari berbagai sumber 
referensi dan internet, misalnya tentang alat ukur percepatan (accelerometer) dapat 
mengunjungi: http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerometer 

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan benda bergerak dipercepat.
b) Peserta didik dapat menjelaskan benda bergerak diperlambat.
c) Peserta didik dapat membaca grafik percepatan dan perlambatan.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/percobaan  
b) Pengamatan  
c) Diskusi   
d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik mengamati data pada tabel berikut.
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Tabel 3.3 Data Jarak dan Waktu Tempuh

Waktu, t (sekon) Jarak, s (m)
s
t

(m/s)

0 0 2

1 2 2

2 4 2

3 6 2

4 8 2

Tabel 3.4 Data Kecepatan dan Waktu Tempuh

Waktu, t (s) Kecepatan, v (m/s)

0 0

1 2

2 4

3 5

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

data-data tersebut berkaitan dengan gerak lurus. Guru membimbing peserta 
didik untuk mengajukan pertanyaan secara mandiri. Contoh pertanyaan, 
“Berapa besar percepatan kedua data tersebut?” dan “Bagaimana grafik 
hubungan s – t dan v – t dari kedua data tersebut?”

(3) Mengumpulkan informasi/eksplorasi 
 Peserta didik berdiskusi tentang percepatan dan perlambatan serta perbedaannya. 

Selain itu, peserta didik juga membahas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya 
yang diajukan. Guru mengarahkan dan mendorong semua peserta didik dapat 
terlibat aktif dalam diskusi. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah data pada Tabel 3.3 dan 3.4 dan 

menyajikannya dalam bentuk grafik. Peserta didik diingatkan untuk 
mengerjakannya dengan teliti. 

 Contoh grafik yang diperoleh seperti Gambar 3.2.

s (m)

0 1

1
2

4

6

2 3
t (s)

(a) (b) (c)

v (m/s)

0

2
 
1

1 2 3 4
t (s)

Gambar 3.2 Grafik: (a) s – t Tabel 3.3, (b) v – t Tabel 3.3, dan (c) Grafik v – t Tabel 3.4

v (m/s)

0

5
4

2

1
1 2 3

t (s)

 Gambar 3.2 (b) menunjukkan kecepatan benda tetap sehingga grafik v – t linear 
mendatar, sedangkan Gambar 3.2 (c) menunjukkan kecepatannya mengalami 
perubahan, dan grafik v – t  tidak linear (mendatar).

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. 

Guru juga mendorong dan mengarahkan peserta didik pada kesimpulan 
mengenai  diskusi yang telah dilakukan. Elaborasikan dengan pertanyaan yang 
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menantang, misal “Bagaimana bentuk grafik v – t saat suatu benda mengalami 
perlambatan?”

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: gambar-gambar.
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

4. Pertemuan III: Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus 
Berubah Beraturan (GLBB) (3 JP)

a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat  
mengidentifikasi dan membedakan  benda yang bergerak lurus 
beraturan (GLB) dan bergerak lurus berubah beraturan (GLBB).
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa 
hal atau materi yang guru pahami, antara lain sebagai berikut.
•	 Benda	 yang	bergerak	 lurus	 beraturan	memiliki	 kecepatan	

konstan, sedangkan benda yang bergerak lurus berubah 
beraturan mengalami perubahan kecepatan secara beraturan, 
atau memiliki percepatan  konstan. 

•	 Pada	GLB,	 hubungan	 jarak	 (s) terhadap waktu (t) dan 
hubungan kecepatan (v) terhadap waktu (t) dapat dilukiskan 
seperti Gambar 3.3. 

Gambar 3.3 (a) Grafik s – t dan 
(b) grafik v – t, yang berlaku 
pada GLB

s (m)

t (s)
0

(a)

v (m/s)

t (s)
0

(b)
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•	 Pada	GLBB,	hubungan	jarak	(s) terhadap waktu (t) dan hubungan kecepatan (v) terhadap 
waktu (t) dapat dilukiskan seperti Gambar 3.4 (a) dan (b). 

Gambar 3.4 Grafik yang berlaku pada GLBB: (a)  grafik s – t dan (b) grafik v – t

v (m/s)

t (s)0

v0

(b)

s (m)

t (s)0
(a)

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat melakukan percobaan gerak lurus beraturan.
b) Peserta didik dapat menjelaskan  benda yang bergerak lurus beraturan.
c) Peserta didik dapat melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan.
d) Peserta didik dapat menjelaskan  benda yang bergerak lurus berubah beraturan.
e) Peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/percobaan   c) Diskusi
b) Pengamatan      d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pem	belajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	3.1.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati demonstrasi gerak sebuah benda untuk 
membedakan kecepatan lurus dengan kecepatan tetap (konstan) dan gerak 
lurus dengan percepatan konstan. 
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(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri. Contoh pertanyaan, “Apakah perbedaan gerak lurus 
dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan?”

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik melakukan percobaan Fisika Lab 3.1 tentang GLB dan GLBB secara 

berkelompok kemudian mendiskusikannya. Guru membimbing peserta didik 
untuk melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut 
salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam 
kelompoknya. Guru dapat juga memilih percobaan alternatif lainnya.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah 

data hasil pengamatannya kemudian 
menganalisisnya. 

 Contoh potongan-potongan kertas ticker 
timer yang diperoleh untuk percobaan 
gerak benda (mobil mainan) dengan 
kecepatan konstan dan gerak benda 
(troli) dengan percepatan konstan.

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: mobil mainan, troli, meja luncur, ticker timer, pita, catu daya, kertas 

grafik, kabel.
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

v

tt

v

Gambar 3.5 Contoh potongan-potongan pita 
yang disusun menjadi grafik (a) GLB; (b) GLBB

(b)(a)
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•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan IV: Penerapan Gerak Lurus Berubah Beraturan 
(GLBB) (3 JP)

a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan IV dimaksudkan agar peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan gerak 
lurus berubah beraturan. Ada beberapa hal yang perlu guru pahami, antara lain sebagai 
berikut.  
•	 Benda-benda	yang	bergerak	vertikal	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	vertikal	ke	atas,	gerak	vertikal	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 vertikal menjauhi permukaan bumi akan diperlambat oleh gravitasi bumi, sehingga 
berupa gerak diperlambat (misal peluru ditembakkan vertikal ke atas atau benda dilempar 
vertikal ke atas).

Pengayaan
 Guru dapat mencari informasi lebih dalam tentang GLB dan GLBB dari berbagai sumber 
referensi dan internet, misalnya laman-laman internet.
•	 Percobaan	gerak	jatuh	bebas:	http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/ffallex.

html; http://www.euhou.net/index.php/exercises-mainmenu-13/classroom-experiments-
and-activities-mainmenu-186/124-free-fall

•	 Percobaan	Galileo	 tentang	gerak	 jatuh	bebas:	http://mypages.iit.edu/~smart/martcar/
lesson2/lesson2.htm

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menerapkan konsep gerak lurus berubah beraturan pada gerak 

jatuh bebas.
b) Peserta didik dapat menerapkan konsep gerak lurus berubah beraturan pada gerak 

vertikal ke atas.
c) Peserta didik dapat menjelaskan  gerak jatuh bebas.
d) Peserta didik dapat menjelaskan  gerak vertikal ke atas.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan    
b) Diskusi    
c) Tanya jawab 
d) Membaca buku referensi/internet
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3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	untuk	berdoa	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	 tujuan	pembelajaran	dan	 cakupan	materi	 pembela-

jarannya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati berbagai gerak benda yang melakukan gerak 
lurus dalam kehidupan sehari-hari. 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri. Contoh pertanyaan, “Apakah contoh penerapan 
GLBB dalam kehidupan sehari-hari?”

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta untuk menggali informasi tentang penerapan GLBB dalam 

kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber. 
(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik berdiskusi tentang tentang penerapan GLBB dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif 
dalam kelompoknya dan mengembangkan sikap toleransi dan menghargai 
pendapat peserta didik lainnya.

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. 

Guru juga mendorong dan mengarahkan peserta didik pada kesimpulan 
mengenai diskusi yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.
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4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: bola atau batu kerikil, kertas, stopwatch, meteran.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

6. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal Latihan akhir bab halaman 80 – 84.

D. Rangkuman
 

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat ringkasan atau rangkuman sendiri 
seperti berikut.
1.  Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan tidak memperhitungkan 

arah, sehingga jarak termasuk besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan keduduk-
an suatu benda dengan memerhatikan arah, sehingga perpindahan adalah besaran 
vektor.

2.  Laju rata-rata adalah jarak yang ditempuh benda sepanjang lintasannya dibagi waktu 
yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut.

3.  Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh.
4.  Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu.
5.  Perlambatan adalah gerak mengurangi kecepatan. Perlambatan sama dengan perce-

patan yang bertanda negatif.
6.  Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis 

lurus dan kelajuannya tetap (perubahan kecepatan dan percepatan sama dengan nol). 
Contoh GLB adalah gerak mobil mainan berbaterai.

7.  Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak yang lintasannya lurus dan 
kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan (tetap), atau dapat dinyatakan 
sebagai gerak yang lintasannya lurus dan percepatannya selalu tetap. Contoh GLBB 
adalah gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas.
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E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Mengamati dan mengidentifikasi 
benda di sekitar yang bergerak 
lurus.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menentukan perpindahan, jarak, 
kecepatan dan laju.

Menentukan percepatan, dan 
perlambatan benda bergerak. 

Mengidentifikasi besaran dalam 
gerak lurus beraturan.

Mengidentifikasi besaran-besaran 
dalam gerak lurus berubah ber-
aturan.

Gerak jatuh bebas dan gerak 
vertikal ke atas.

Mengamati dan mengidentivikasi 
benda disekitar yang bergerak 
lurus.

4. KD pada KI 4 Melakukan kerja ilmiah di sekolah/
laboratorium.

Penilaian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian

Menyajikan hasil kerja ilmiah 
pengamatan, inferensi, dan
mengo munikasikan hasil per-
cobaan.

Penilaian sikap

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

 

2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
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No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
 
Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)          8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C
 
3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Menjelaskan gerak lurus beserta contoh-
nya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Membedakan Gerak Lurus Beraturan 
(GLB) dengan gerak lurus berubah 
beraturan (GLBB).

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.

4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C
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F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya bilamana anaknya bermasalah dalam belajar Fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk peserta 
didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan memberikan 
soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial dan pengayaan sendiri. Pengayaan 
dapat juga berupa pemberian materi yang lebih dalam, namun masih berkaitan dengan materi 
gerak lurus.

Remedial
1. Sebuah mobil berjalan, mula-mula dengan kecepatan 10 m/s, kemudian dipercepat dengan 

percepatan tetap 4 m/s2. 
 a.  Tentukanlah kecepatan mobil setelah 15 sekon! (70 m/s) 
 b.  Tentukanlah jarak yang ditempuh mobil setelah 20 sekon! (1.000 m)
 c.  Lukislah grafik kecepatan terhadap waktunya!
 d.  Lukislah grafik jarak terhadap waktu selama 20 sekon!

2. Sebuah sepeda motor mulai bergerak sampai dengan 
berhenti ditunjukkan oleh grafik kecepatan (v) 
terhadap waktu (t) berikut.

 a. Jelaskan perjalanan sepeda motor itu!
  (pada t = 0 s.d t = 5 s ⇒ GLBB dipercepat; 

pada t = 4 s s.d t = 20 s ⇒ GLB (a = 0); 
  pada t = 20 s.d t = 25 s ⇒ GLBB dipercepat; 

pada t = 25 s.d t = 40 s ⇒ GLBB diperlambat)
 b. Hitunglah jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut selama 40 sekon! (550 m)

3. Dua benda A dan B berangkat dari titik yang sama A dengan percepatan 2 m/s2, B dengan 
percepatan 3 m/s2. Jika kecepatan awal kedua benda sama, yaitu 10 m/s. Hitunglah selisih 
jarak kedua benda itu setelah berjalan 12 sekon! (72 m)

4. Dua mobil A dan B berhenti di jalan, dari arah berlawanan pada jarak 108 m satu sama 
lain. Kemudian, keduanya bergerak tanpa kecepatan awal, A dengan percepatan 2 m/s2, 
sedangkan B dengan percepatan 4 m/s2. 

v (m/s)

t (s)
0

10

5 20 25 40

20

30
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 a.  Setelah berapa lama kedua mobil bergerak hingga bertemu! (6 s)
 b.  Berapa jarak yang ditempuh A hingga bertemu B! (36 m)

5. Benda bermassa 2 kg berada di atas menara yang tingginya 50 m dari permukaan tanah. 
Benda tersebut mengalami jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 m/s2, 
tentukan: 

 a. kecepatan benda itu tepat pada ketinggian 40 m dari tanah; (28 m/s)
 b. kecepatan benda itu tepat menyentuh tanah; (31,3 m/s)
 c. lama benda itu bergerak sampai menyentuh tanah!  (3,2 s)

Pengayaan
1. Dua toko buku  “PINTAR”  dan “PANDAI”  berlokasi di jalan Pemuda yang berjarak  

188 m. Di sebelah toko PINTAR 8 m ke arah toko PANDAI ada toko Pramuka PANDU.  
Wisnu bergerak dari toko PANDU ke arah toko PANDAI  dengan kecepatan tetap 6m/s, 
sedangkan  Denias  bergerak dari toko PANDAI ke toko PINTAR dengan kecepatan awal  
2 m/s  dan dipercepat dengan  percepatan tetap 2 m/s2. Tentukan  di mana dan kapan  
Wisnu  ketemu  Denias ? (Wisnu menempuh jarak 68 m dari Toko Pintar,  setelah Wisnu 
berjalan 10 s)

2. Tino dan Wina  terpisah pada jarak  9 m. Wina naik  sepeda menjahui  Tino dengan 
kecepatan tetap  4 m/s. Tiga detik kemudian  Tino mengejar Wina dengan kecepatan 
tetap 7 m/s.  Tentukan kapan Tino dapat mengejar Wina dan dimana Wina terkejar Tino? 
(Tino mengejar Wina setelah berjalan  7 sekon  setelah berjalan sejauh 49 m)

3. Sartika mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km/jam. Tiba-tiba ia melihat di depannya  
pada jarak 120 m ada seekor kerbau yang sedang berjalan  dengan kecepatan 2 m/s 
mendekati dirinya sehingga Sartika langsung ngerem mobilnya dengan perlambatan 
tetap 4 m/s2. Jika kerbau itu setelah berjalan 12 m  akan  belok  ke kanan, jelaskan apa 
yang akan terjadi  antara  mobil Sartika dengan kerbau itu? Di mana mobil Sartika akan 
berhenti? (Tepat 6 sekon Sartika menempuh jarak 108 m dan kerbau menempuh 12 m 
tepat membelok, jadi kerbau dan sartika nyaris bertumbukan  tetapi sama-sama aman. 
Dan sartika baru berhenti setelah ngerem 7,5 sekon, dengan menempuh jarak 120 m)

H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan  (hal. 62)
Jarak total perjalan burung sebelum kereta bertabrakan adalah 60 km.

Tantangan  (hal. 65)

1.  
a = −0 60,  m/s2
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1. C
2. D
3. D
4. B

5. D
6. D
7. E
8. E

  9. C
10. E
11. A
12. B

13. D
14. A
15. A
16. A

17. C
18. B
19. A
20. A

B.   Esai 

1.  a. 

    
 b. 2,8 m/s;     
 c.  3,5 m/s

2.    2,7 menit

3.    a.   stotal = 106 m;   
 b.   s12 = 74 m;    
 c. v12 = 8 m/s

4.    a.   s = 28 m     

2. a.      b.           c.

3.    x = 1 m

Tantangan  (hal. 79)
h = 12,8 m

Latihan (hal. 80 – 84) 
A.  Pilihan Ganda

v (m/s)

t (s)

v (m/s)

t (s)

v (m/s)

t (s)

 b.   

        

 c.       
                  

5.   a. t = 5 s;   
 b.    v = laju = 40 m/s;   
 c.   stotal = 85 m

14

x (m)

t (s)

12

10

7
8

5

3

          1       2       3       4       5 s (m)

t (s)

32

28

24

20

16

12

8

4

0
 0       1       2       3       4       5

v (m/s)

t (s)

10

8

6

4

2

0
 0      1       2       3      4      5       
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H u k u m  N e w t o n  t e n t a n g 
G e r a k  d a n  P e n e r a p a n n y aI V

A. Pengantar

 Materi  yang akan dibahas pada bab ini adalah hukum-hukum Newton tentang gerak 
dan penerapannya. Materi ini penting dipelajari karena sangat dekat dengan kehidupan 
peserta didik sehari-hari, misalnya mendorong meja, menendang bola, dan permainan tarik 
tambang.  

Pada dua pertemuan awal, peserta didik diarahkan untuk mengetahui hukum I, II, dan 
III Newton, baik melalui pengamatan di sekitar dan percobaan. Melalui pengamatan, guru 
mengarahkan peserta didik untuk lebih menyadari akan kebesaran ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa hingga menemukan konsep dan kesimpulan. 

Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, atau model pembelajaran yang 
relevan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mengembangkan perilaku dan 
sikap ilmiah peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, pantang menyerah, disiplin, teliti, 
tekun, jujur, berani, bertanggung jawab, dan sebagainya. Guru mengevaluasi peserta didik 
dengan menggunakan soal latihan yang ada di akhir subbab dan proyek. Guru juga dapat 
mengembangkan sebuah soal yang ada di buku pegangan peserta didik menjadi soal-soal 
baru yang memiliki tingkat kesulitan bervariatif.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan hukum 
Newton tentang gerak (hukum I, II, dan III Newton) dalam memecahkan permasalahan. 
Selain itu, peserta didik akan lebih termotivasi untuk mendalami materi ini lebih lanjut. 
Bagi guru sendiri dapat memotivasi diri untuk terus bersemangat mentransfer ilmunya dan 
terus memperdalam keilmuannya dalam bidang fisika, khususnya berkaitan dengan materi 
hukum-hukum Newton tentang gerak.

B. KI dan KD pada Materi Pokok Hukum Newton   
 tentang Gerak dan Penerapannya

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 4.1.

Bab
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Tabel 4.1 KI dan KD pada Materi Pokok Hukum Newton tentang Gerak dan Penerapannya

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar

1.   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.4  Menganalisis hubungan antara gaya, massa, 
dan gerakan benda pada gerak lurus.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.4  Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menyelidiki hubungan gaya, massa, dan 
percepatan dalam gerak lurus.

C. Pembelajaran pada Materi Pokok Hukum Newton  
 tentang Gerak dan Penerapannya

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok hukum Newton tentang gerak dan penerapannya memerlukan 
alokasi waktu 12 jam pelajaran atau 4 tatap muka. Dalam satu minggu disarankan satu kali 
pertemuan tatap muka (TM) dengan 3 jam pelajaran (JP) sesuai dengan struktur kurikulum. 
Tabel 4.2 menyajikan pengorganisasian 4 TM tersebut dalam seminggu.
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Tabel 4.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Hukum Newton 
tentang Gerak dan Penerapannya

Pertemuan ke Materi

1 Hukum-Hukum Newton tentang Gerak (Hukum I, II, dan III Newton) 

2 Percobaan Hukum II Newton

3 Gaya Gesek Penerapan Hukum Newton

4 Ulangan Harian dan Proyek

2. Pertemuan I: HukumHukum Newton tentang Gerak (Hukum 
I, II, dan III Newton) (3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang 
hukum-hukum Newton tentang gerak (hukum I, II, dan III Newton). 
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Benda	pada	dasarnya	mempertahankan	kedudukannya.	Jika	sebuah	benda	sudah	diam,	

maka benda tersebut cenderung ingin diam terus. Begitu pula jika benda tersebut sudah 
bergerak maka benda tersebut  ingin bergerak lurus beraturan. Salah satu bukti nyatanya 
terlihat pada gerak tubuh seseorang yang berdiri dalam bus mulai bus diam hingga 
bergerak. Hal ini sesuai dengan hukum I Newton, biasa dikenal hukum kelembaman 
atau inersia. Secara matematis ditulis:

 ∑F = 0  →  benda diam atau bergerak lurus beraturan  .... (4.1)

•	 Hukum	II	Newton	menyatakan	bahwa	percepatan	yang	ditimbulkan	oleh	gaya	yang	
bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan 
berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis ditulis:

        a F
m

=        .... (4.2)

•	 Hukum	 III	Newton	menyatakan	 apabila	 sebuah	 benda	
(benda pertama) mengerjakan gaya pada benda lain (benda 
kedua) maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda 
pertama, sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada 
benda pertama

       Faksi = –Freaksi      .... (4.3)

 Hukum III Newton dapat dijumpai jika seseorang berdiri di 
atas sepatu roda mendorong dinding di depannya yang berdiri 
tegak maka orang tersebut akan terdorong ke belakang. Hal ini 

Faksi Freaksi

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 4.1 Gaya aksi reaksi pada 
seseorang terhadap dinding
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terjadi karena orang itu memberi gaya aksi pada dinding maka dinding memberi gaya reaksi 
pada orang tersebut besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Perhatikan Gambar 4.1.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
 a) Peserta didik dapat menjelaskan hukum I Newton (hukum kelembaman).
 b) Peserta didik dapat menjelaskan hukum II Newton.
 c) Peserta didik dapat menjelaskan hukum III Newton(hukum aksi reaksi).
 d) Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya pada benda.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan      c) Diskusi
b) Demonstrasi/ Eksprerimen  d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan Pendahuluan
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	4.1.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati demonstrasi/peragaan kelereng diletakkan di 
atas kertas kemudian kertas ditarik perlahan-lahan dan tiba-tiba.

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Contoh pertanyaan:
– “Mengapa kelereng tetap diam tertingal di atas meja setelah kertas ditarik 

secara tiba-tiba?”
– “Mengapa kelereng ikut bergerak mengikuti arah gerak kertas jika kertas 

ditarik pelan-pelan?”
(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik melakukan percobaan Fisika Lab 4.1 untuk menyelidiki hukum 

I Newton secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik untuk 
melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut salah. Guru 
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mengarahkan agar semua peserta didik dapat 
terlibat aktif dalam kelompoknya. Guru 
dapat juga memilih percobaan alternatif 
lainnya. 

 Contoh kegiatan alternatif: Letakkan sebuah 
kartu remi di atas gelas kecil kemudian 
letakkan koin logam di atas kartu (seperti 
terlihat pada Gambar 4.2). Jentikkanlah 
kartu tersebut, apakah yang terjadi? 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 4.1 

secara berkelompok. Jika percobaan tersebut dilakukan dengan cermat maka 
pada saat kertas disentakkan, kelereng akan tetap diam tertinggal di atas 
meja. Hal itu disebabkan kelereng yang semula dalam keadaan diam memiliki 
kecenderungan mempertahankan keadaan diamnya. Sebaliknya, jika kertas 
ditarik perlahan-lahan, kelereng bergerak mengikuti gerakan kertas, tetapi 
apabila gerak kertas dihentikan kelereng masih tetap meluncur di atas kertas. 
Hal itu disebabkan kelereng yang semula bergerak memiliki kecenderungan 
untuk mempertahankan geraknya.

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: kertas dan kelereng.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	CD/DVD	pembelajaran,	dan	panduan	
praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

Koin

Kartu remi
Gelas kecil

Sumber: Loo W. Young, Physics Insight

Gambar 4.2 Percobaan hukum 1 newton
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•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

3. Pertemuan II: Percobaan Hukum II Newton (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan II dimaksudkan agar peserta didik dapat menjelaskan hubungan percepatan, 
massa, dan gaya.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Gaya	berat	troli	berbanding	lurus	dengan	percepatan	gerak	troli.	Semakin	besar	beban	

(gaya berat) yang diberikan pada troli, percepatan gerak troli semakin besar.

 
a F

a F
m

a
m

α

α

=

1

  .... (4.4)

•	 Untuk	 gaya	 yang	 tetap,	 percepatan	 yang	 timbul	 selalu	 berbanding	 terbalik	dengan	
massanya. Jadi, untuk gaya tertentu, percepatan akan semakin besar jika massa benda 
semakin kecil. 

 

a F

a F
m

a
m

α

α

=

1
  .... (4.5)

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menunjukkan bahwa percepatan adalah sebanding dengan gaya 

penyebabnya.
b) Peserta didik dapat menunjukkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan 

massa benda.
c) Peserta didik dapat merumuskan persamaan hukum II Newton. 

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/percobaan   c) Diskusi
b) Pengamatan       d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan Pendahuluan
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
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v (m/s) v (m/s)

t (s) t (s)
(a) (b)

Gambar 4.4 Grafik v – t dengan 
(a) massa troli m dan gaya F, (b) 
massa troli 2m dan gaya F

v (m/s) v (m/s)

t (s) t (s)
(a) (b)

Gambar 4.3 Grafik v – t dengan (a) 
massa troli m dan gaya F, (b) massa 
troli m dan gaya 2F

•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	4.2.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati demonstrasi/ peragaan:
 – buku ditarik atau didorong untuk menghasilkan gerak;
 – bola diluncurkan pada bidang miring.
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Contoh pertanyaan:“Bagaimanakah perubahan kecepatan 
kelereng yang meluncur pada bidang miring?”

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik melakukan percobaan Fisika Lab 4.2 untuk menyelidiki hukum 

II Newton secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik untuk 
melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut salah. Guru 
mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. 
Guru dapat juga memilih percobaan alternatif lainnya.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah data hasil 

pengamatan dari percobaan Fisika Lab 4.2. 
•	 Percobaan	pertama	menggunakan	massa	troli	

tetap m, tetapi gaya diubah. Saat gaya yang 
diberikan F maka grafik v – t tampak seperti 
Gambar 4.3 (a). Kemudian, gaya diperbesar 
menjadi 2F sehingga grafik lebih condong 
ke atas (Gambar 4.3 (b)daripada Gambar 4.3 
(a). Hal ini berarti bahwa percepatan lebih 
besar. Sehingga, semakin besar gaya beban, 
semakin besar pula percepatan yang terjadi. 
Jadi, percepatan troli sebanding dengan 
beban (gaya) yang diberikan:

     a ~ F      .... (4.6)

•	 Percobaan	kedua	menggunakan	gaya	beban	
(F) tetap, tetapi massa troli diubah. Saat massa 
diperbesar 2m maka grafiknya seperti Gambar 
4.4 (b). Jika dibanding grafik v – t Gambar 
4.4 (a) dengan massa troli m, grafik dengan 
2m lebih datar. Hal ini menunjukkan bahwa 
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percepatan pada massa troli 2m lebih kecil dibanding per cepatan massa 
troli m. Jadi, percepatan troli adalah berbanding terbalik dengan massa 
troli itu, ditulis:

               a
m

∼
1       .... (4.7)

 Jadi, dari kedua percobaan diatas dapat disimpulkan bahwa:

   a F
m

=        .... (4.8) (hukum II Newton)

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikut nya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: troli, pita, ticker timer, beban, katrol, catu daya, kabel.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	

pembelajaran, dan internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).



83Bab IV Hukum Newton tentang Gerak dan Penerapannya

Sumber: www.slalbyvilletire.com

Gambar 4.5 Ban motor

4. Pertemuan III: Gaya Gesek dan Penerapan Hukum Newton 
 (3 JP)
a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami bahwa dua benda yang 
bersinggungan akan terjadi gesekan dan penerapan hukum Newton.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Gaya	gesek	adalah	gaya	yang	bekerja	antara	dua	permukaan	benda	yang	saling	bersentuhan	

dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda.
•	 Posisi	tepat	benda	akan	bergerak	maka	gaya	gesek	statik	mengalami	maksimum.	Gaya	

gesek dapat dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Gaya gesek dapat bersifat merugikan 
karena adanya gesekan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti panas 
(gesekan besi dengan besi) dan aus (benda bergesekan menjadi 
tipis).

•	 Gaya	gesek	dapat	bersifat	menguntungkan,	misal	gesekan	rem	
kendaraan dengan roda sehingga kendaraan dapat diperlambat 
sampai berhenti, gesekan ban kendaraan dengan jalan sehingga 
kendaraan tidak tergelincir, dan gesekan kulit tangan dengan 
benda sehingga benda dapat dipegang tangan. Jadi, ban 
kendaraan dibuat beralur dengan tujuan agar ban kendaraan 
bermanfaat memperbesar gesekan antara ban dan jalan sehingga 
kendaraan berjalan stabil dan tidak selip. 

Pengayaan
 Hukum Newton banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai 
berikut.

Hukum I Newton
•	 Penumpang	dalam	mobil	 akan	 serasa	 terdorong	ke	depan	 saat	mobil	 yang	bergerak	

cepat direm mendadak. Atau, penumpang mobil akan terdorong ke belakang saat mobil 
mendadak ke depan.

•	 Koin	 yang	berada	di	 atas	 kertas	di	meja	 tidak	bergerak	ketika	kertas	ditarik	 secara	
cepat.

•	 Ayunan	bandul	sederhana.
•	 Pemakaian	roda	gila	pada	mesin	mobil.

Hukum II Newton
•	 Mobil	yang	melaju	di	jalan	raya	akan	mendapatkan	percepatan	yang	sebanding	dengan	

gaya dan berbading terbalik dengan massa mobil tersebut.
•	 Menimba	air	sumur	menggunakan	katrol.
•	 Bola	yang	menggelinding	pada	bidang	miring.
•	 Buah	kelapa	yang	jatuh	bebas	dari	pohonnya.
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Hukum III Newton
•	 Peluncuran	roket.
•	 Gerak	benda	yang	dihubungkan	dengan	tali.	
•	 Pemutusan	tali	rapia	atau	benang	tanpa	menggunakan	alat	bantu	gunting	atau	pisau,	

melainkan dengan hentakan. 
•	 Perenang	menolakkan	kakinya	pada	dinding	kolam	renang.

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat memahami adanya gaya gesek antara dua benda bersentuhan.
b) Peserta didik dapat membedakan gaya gesek pada benda diam dan benda 

bergerak.
c) Peserta didik dapat menentukan besarnya gaya gesek antara dua benda.
d) Peserta didik dapat menunjukkan penerapan hukum Newton dalam kehidupan 

sehari-hari.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen    c) Pengamatan
b) Diskusi      d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan Pendahuluan
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan		peserta		didik		secara		psikis		dan		fisik		untuk	mengikuti	

proses pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	4.3	dan	

4.4.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati demonstrasi gerak sebuah benda pada bidang 
licin (kaca) dan gerak benda pada bidang kasar (tripleks).

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri.
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(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik melakukan percobaan Fisika Lab 4.3 dan 4.4 secara berkelompok. 

Guru membimbing peserta didik untuk melakukan prosedur percobaan dengan 
aman dan benar, tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik 
dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. Guru dapat juga memilih percobaan 
alternatif lainnya. Jika waktu dalam satu pertemuan tidak memungkinkan, guru 
dapat meminta dua kelompok peserta didik atau lebih untuk mengerjakan dua 
percobaan yang berbeda.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah data hasil pengamatannya kemudian 

menganalisisnya. Untuk percobaan Fisika Lab 4.4, posisi papan luncur 
divariasikan kemiringannya. Awalnya, papan luncur diangkat secara perlahan-
lahan sedikit membentuk sudut α	 tepat 
balok akan meluncur. Posisi ini gaya gesek 
statik antara balok dengan papan mencapai 
maksimum maka:

 fs maks     =  w sin α
μs maks N    =  mg sin α
μs maks . mg cos α  =  mg sin α

Jadi,          μs maks  =  tan α					 .... (4.9)

 Jika papan diangkat lebih tinggi lagi maka balok meluncur dengan kecepatan 
konstan. Gaya gesek yang digunakan gaya gesek kinetik.
fk    = w sin α 
μk cos α  = sin α   

          μk   = tan α       .... (4.10)

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: papan luncur, balok, mistar, stopwatch, dan kertas grafik.
 b) Media: LCD dan laptop.

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 4.6 Percobaan gesekan pada 
bidang miring

Balok

Papansy

x
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5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	CD/DVD	pembelajaran,	buku	panduan	
praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal latihan akhir bab halaman 116 – 120.

D. Rangkuman
 

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman atau ringkasan materi 
pada bab ini, seperti berikut.
1. Hukum I Newton menyatakan bahwa jika benda dibiarkan pada keadaan dirinya sendiri 

(tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda nol) 
maka benda tersebut tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. 

2. Hukum II Newton menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang 
bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan 
berbanding terbalik dengan massa benda. 

3. Hukum III Newton menyatakan bahwa apabila sebuah benda (benda pertama) 
mengerjakan gaya pada benda lain (benda kedua) maka benda kedua mengerjakan 
gaya pada benda pertama, sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda 
pertama.  

4. Berat benda adalah perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi, hal ini 
dikarenakan pada benda bekerja gaya gravitasi bumi.

5. Hukum-hukum Newton dapat memecahkan permasalahan manusia, di antaranya gerak 
benda di dalam lift dan gerak benda yang dihubungkan dengan tali.
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E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Mengamat i  dan melakukan 
peragaan hukum I Newton.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan hukum II Newton.

Menjelaskan Hukum III Newton.

Menjelaskan gaya gesekan.

Menjelaskan penerapan hukum 
newton dalam kehidupan sehari-
hari.

Menguraikan vektor.

Menjumlah vektor secara analitik.

4. KD pada KI 4 Melakukan kerja ilmiah di sekolah/
laboratorium.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian 
produk

Menyajikan hasil kerja ilmiah 
pengamatan, inferensi, dan meng-
o  mu ni kasikan hasil per cobaan.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek.

Penilaian produk

 

2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
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Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta didik diminta melakukan refleksi diri dengan memberi tanda centang pada kotak 

dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai

1. Menjelaskan Hukum I Newton beserta contoh penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menjelaskan Hukum II Newton beserta contoh penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menjelaskan Hukum III  Newton beserta contoh 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menjelaskan hubungan gaya, massa, dan gerakan benda 
pada gerak lurus

5. Menjelaskan gaya berat dan memecahkan permasalahan 
yang berkaitan dengannya.

6. Menjelaskan gaya gesek dan memecahkan permasalahan 
yang berkaitan dengannya.

7. Menjelaskan gaya sentripetal dan memecahkan permasalahan 
yang berkaitan dengannya.

b. Guru memberikan jam tambahan untuk peserta didik yang tidak menguasai materi yang 
telah dibahas.

4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.
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Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk 
peserta didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan 
memberikan materi pengayaan atau soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial 
dan pengayaan sendiri.

Remedial

1. Sistem pada gambar di samping berada dalam keadaan 
keseimbangan. Tentukan besar tega ngan tali AB! (500 N)

 

2. Sebuah balok massa 5 kg dilepas pada bidang miring licin seperti 

pada gambar di bawah ini! (g = 10 m/s2 dan tan 37° = 3
4

)

 

Licin

α = 37°

 Tentukan percepatan balok tersebut! (6,0 m/s2)

45°45°

500 2 N

BA
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3. Perhatikan gambar di bawah ini!

 

A

B

 Massa A = 500 gram dan massa B = 600 gram. Jika g = 10 m/s2 maka tentukan percepatan 
sistem dan tegangan talinya! 

 (5 m/s2 dan 2,5 N)

4. Sebuah kayu beratnya 500 N didorong dengan gaya sebesar 300 N. Gaya gesek statis dan 
gaya gesek kinetis secara berturut-turut adalah 150 N dan 100 N. Berapakah percepatan 
kayu tersebut? (4 m/s2)

5. Seseorang bermassa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan 
percepatan 2 m/s2. Jika g= 10 m/s2 maka tentukanlah gaya tekan yang dirasakan kaki 
orang tersebut! (720 N)

 
Pengayaan
1. Pada gambar sistem katrol di bawah ini, berat benda A dan E masing-masing 100 N dan 

10 N. 

 

A
D

B

C

E

 Apabila tali AC horizontal dan tali  AB sejajar bidang, serta bidang miring dan katrol 
licin maka tentukanlah berat D agar katrol setimbang! 

 (58,5 N)     

2. Gambar di bawah ini melukiskan benda bermassa 4 kg di atas lantai, ditarik oleh gaya 
sebesar 20 N, dengan sudut α (sin α = 0,6). 

 

F = 20 N

α

 Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 m/s2, maka tentukanlah nilai koefisien gesek 
kinetik antara benda dan lantai! (0,5)



91Bab IV Hukum Newton tentang Gerak dan Penerapannya

3. Sebuah balok bermassa 40 kg terletak di atas lantai licin, seperti gambar di bawah ini. 

 

10 kg100 N

40 kg

 Di atas balok tersebut diletakkan balok kedua yang bermassa 10 kg, dengan koefisien 
gesekan antara kedua balok adalah 0,4. Bila balok kedua ditarik dengan gaya sebesar 100 
N, hitung percepatan dari kedua balok tersebut! (3,85 m/s2)

4. Batu dengan berat w dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 
awal v0. Sepanjang perjalanan geraknya, batu tersebut mengalami gaya gesek udara 
konstan f. Tentukanlah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu tersebut! 

 (
v

g f
w

0
2

2 1+





)      

H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal. 95)
Massa total pesawat = 4,16 × 104 kg

Tantangan (hal. 112)
a.   Sistem bergerak ke arah benda A (ke kiri);    
b.    a = 4 m/s2;     
c.  T1 = 60 N;  T2 = 30 N

Latihan (hal. 116 – 120) 
A.   Pilihan Ganda
 
1. B
2. E
3. C
4. D
5. D

6. E
7. E
8. A
9. E

10. A

11. B
12. E
13. B
14. C
15. C

16. B
17. D
18. E
19. E
20. B
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B.   Esai 

1.   a. a = 2 m/s2;  b.   s = 25 m;  c.   v = 10 m/s;  d.   N = 100 N

2.   T1 = 3 3  N; T2 = 3 N

3.   a.    a = 1 m/s2;  b.   N = 33,1 N

4.    a.    N = 32 N;  b.  a = 6 m/s2;  c.   s = 75 m

5.   a. 120 kg;   b. 36 kg;   c.   12 kg;     d.   84 kg
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G e r a k  M e l i n g k a rV

A. Pengantar

 Materi  yang akan dibahas pada bab ini adalah gerak melingkar. Materi ini penting 
dipelajari karena sangat dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, misalnya gerak 
bulan, planet, jarum jam, kipas angin, roda-roda mesin, dan wahana permainan wing ride. 

Pada pertemuan awal bab ini, peserta didik diarahkan untuk meningkatkan keimanan 
pada Tuhan yang Maha Pencipta atas kebesaran-Nya yang menciptakan alam semesta. Peserta 
didik diminta untuk mengamati alam sekitar kemudian mengidentifikasi benda-benda 
yang melakukan gerak melingkar. Guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan 
dan merumuskan pengertian gerak melingkar dan besaran-besarannya. Kemudian,  guru 
mengarahkan peserta didik untuk menyebutkan dan menerapkan konsep gerak melingkar 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru 
dapat menerapkan model pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, 
atau model pembelajaran yang relevan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat 
mengembangkan perilaku dan sikap ilmiah peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, pantang 
menyerah, disiplin, teliti, tekun, jujur, berani, bertanggung jawab, ramah lingkungan, cinta 
damai, dan sebagainya. Selain itu, guru memelihara dan meningkatkan motivasi peserta 
didik dengan memberikan penguatan (reinforcement) berupa pujian, penghargaan, hadiah, 
memberi kesempatan, dan sebagainya. Guru mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan 
soal latihan yang ada di akhir subbab dan proyek. Guru juga dapat mengembangkan sebuah 
soal yang ada di buku pegangan peserta didik menjadi soal-soal baru yang memiliki tingkat 
kesulitan lebih tinggi.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep gerak 
melingkar dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, peserta didik akan lebih 
termotivasi  untuk mendalami materi ini lebih lanjut. Bagi guru sendiri dapat memotivasi 
diri untuk terus mentransfer ilmunya dan terus memperdalam keilmuannya dalam bidang 
fisika, khususnya berkaitan dengan materi gerak melingkar.

B. KI dan KD pada Materi Pokok Gerak Melingkar

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 5.1.

Bab
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Tabel 5.1 KI dan KD pada Materi Pokok Gerak Melingkar

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar

1.     Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2   Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.5  Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar 
dengan laju konstan dan penerapannya dalam 
teknologi.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.5  Menyajikan ide/gagasan terkait gerak melingkar 
(misalnya pada hubungan roda-roda).

C. Pembelajaran pada Materi Pokok Gerak Melingkar

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok gerak melingkar memerlukan alokasi waktu 12 jam pelajaran 
(JP) atau 4 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap 
muka dengan 3 jam pelajaran  sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 5.2 menyajikan 
pengorganisasian 4 TM tersebut dalam seminggu.
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Tabel 5.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Gerak Melingkar

Pertemuan ke Materi

1 Pengertian Gerak Melingkar dan Besaran-Besaran pada Gerak Melingkar

2 Percepatan Sentripetal dan Pemindahan Gerak Melingkar

3 Gaya Sentripetal

4 Ulangan Harian dan Proyek

2. Pertemuan I: Pengertian Gerak Melingkar dan BesaranBesaran 
pada Gerak Melingkar (3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang 
gerak melingkar dan besaran-besarannya.
  Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Gerak		suatu		benda		yang		lintasannya		berbentuk	lingkaran	disebut	gerak	melingkar.
•	 Besaran-besaran	pada	gerak	melingkar,	antara	lain	periode,	frekuensi,	kecepatan	sudut,	

sudut tempuh, dan percepatan sentripetal.
•	 Benda-benda	yang	melakukan	gerak	melingkar	dipengaruhi	gaya	yang	menuju	ke	pusat	

lingkaran. Hal ini dapat ditunjukkan jika benda diikat di ujung tali kemudian tali di putar  
vertikal maka benda melingkar  berupa lingkaran vertikal. Jika benda pada posisi di titik 
tertinggi, tali dilepas maka benda akan bergerak  lurus ke arah mendatar. Namun, jika 
pada posisi benda di samping, tali dilepas maka benda akan bergerak lurus vertikal dapat 
ke bawah atau ke atas tergantung  gerakan benda saat itu.

 Selain materi di atas, guru dapat mencari informasi lain terkait materi pertemuan ini 
dari berbagai sumber referensi dan internet.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan gerak melingkar beraturan.
b) Peserta didik dapat menjelaskan besaran-besaran dalam gerak melingkar ber aturan.
c) Peserta didik dapat menentukan periode dan frekuensi gerak melingkar ber aturan.
d) Peserta didik dapat menentukan kecepatan sudut gerak melingkar beraturan.
e) Peserta didik dapat menentukan kecepatan linear gerak melingkar beraturan.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/percobaan   c) Diskusi
b) Pengamatan      d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan Pendahuluan
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
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•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	
peserta didik pada pertemuan sebelumnya.

•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-
nya.

•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	5.1.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati Gambar 5.2 dan benda-benda sekitar yang 
melakukan gerak melingkar.

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Contoh pertanyaan: “Besaran apa saja yang dapat diukur 
pada gerak melingkar?” dan “Bagaimana penerapan gerak melingkar dalam 
kehidupan sehari-hari?”

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 5.1 untuk meng-

identifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar secara berkelompok. Peserta 
didik mencatat data sesuai pengamatan. Guru membimbing peserta didik 
untuk melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut 
salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam 
kelompoknya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 5.1 

secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik dalam mengolah data 
pengamatan. Pada percobaan ini, peserta didik mencatat beberapa data, seperti 
massa, panjang benang, dan waktu dari gerak sebuah benda (gabus) yang 
melakukan gerak melingkar beraturan. Kemudian, data tersebut disajikan dalam 
bentuk daftar atau tabel.

Tabel 5.3 Data Percobaan Hasil Pengamatan

No.
Massa 

Beban (m) 
(kg)

Panjang 
Benang (R) 

(m)

Waktu 10 
putaran 

(s)

Waktu  1 
putaran (T)

(s)

1
T

v
R

T
=

2π
a

R
Ts =

4 2

2

π

1.

2.

3.

dst

 Semakin besar massa benda maka semakin kecil kecepatannya. Semakin besar 
jari-jari benang, semakin kecil kecepatannya.
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Gambar 5.1 Percepatan sentripetal  menuju 
pusat lingkaran 

R as

Q v

P

v

as

M

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: gabus, benang, pipa plastik atau alumunium, beban, neraca, dan 

stopwatch. 
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	yang	relevan	(misalnya	 internet,	CD/DVD	pembelajaran,	dan	buku	
panduan praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (kelompok dan mandiri).

3. Pertemuan II: Percepatan Sentripetal dan Pemindahan Gerak 
Melingkar (3 JP)

a. Materi untuk Guru
 Pertemuan II dimaksudkan agar peserta didik 
dapat memahami bahwa pada gerak melingkar memiliki 
percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran, dan 
gerak melingkar dapat dipindahkan.
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada 
beberapa hal atau materi yang guru pahami, antara lain 
sebagai berikut.
•	 Percepatan	sentripetal	(as)merupakan percepatan gerak 

melingkar yang arahnya berimpit dengan jari-jari (R) 
menuju ke pusat lingkaran.

  a v
Rs =

2
     .... (5.1)
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Gambar 5.2 Pemindahan gerak melingkar pada: (a) bersinggungan, (b) sepusat (seporos), dan (c) dihubungkan dengan 
tali 

FE
D

C

BA

(b) (c)(a)

ωA ωB

ωC

ωD

ωE ωF

v

Keterangan:
as  =  percepatan sentripetal (m/s2)    R   =  jari- jari (m)
v  =  kecepatan linear ( m/s)

•	 Gerak	melingkar	dapat	dipindahkan	dari	suatu	benda	ke	benda	lainnya.	Berikut	ini	ada	
tiga kemungkinan memindahkan gerak melingkar. 

Pengayaan

 Pemindahan gerak pada gerak melingkar dapat ditemukan 
pada sistem transmisi pada motor dan mobil. Sistem transmisi 
merupakan salah satu bagian dari sebuah mesin penggerak 
yang berfungsi untuk mentransmisikan atau memindahkan 
kecepatan, daya, dan torsi dari mesin penggerak ke bagian 
poros yang digerakkan, dengan perbandingan (rasio) 
transmisi tertentu. Sehingga akan mengubah besar kecepatan 
putar yang tinggi menjadi rendah, tetapi lebih bertenaga, 
atau sebaliknya. Hal ini dapat dijumpai pada saat seorang 
pengemudi ingin menambah atau mengurangi laju kendaraan 
dengan memindahkan tuas transmisi gigi. Pada sepeda motor 
biasanya ditempatkan di pijakan kaki sebelah kiri, atau di stang 
kemudi. 
 Selain materi di atas, guru dapat mencari informasi tentang materi pertemuan ini dari 
berbagai sumber referensi dan internet guna menambah wawasan guru.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menentukan nilai percepatan sentripetal dari gerak melingkar 

beraturan.
b) Peserta didik dapat menerapkan pemindahan gerak pada gerak melingkar.
c) Peserta didik dapat memanfaatkan pemindahan gerak pada gerak melingkar. 

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen     c) Diskusi
b) Pengamatan     d) Tanya jawab

vA = vB ωA ωB

vE = vF

Sumber: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/b/bb/Shift_
stick.jpg/800px-Shift_stick.jpg

Gambar 5.3 Tuas transmisi gigi pada 
mobil
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3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, tunjukkan Gambar 

5.8 (pada buku pegangan peserta didik). Kemudian, peserta didik  diminta 
untuk mengamatinya. 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

Gambar 5.8.
(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta untuk menggali informasi tentang Gambar 5.8. Guru 

mengarahkan peserta didik untuk melakukan tugasnya dengan baik. Guru 
dapat memberikan reward (hadiah atau penghargaan) bagi peserta didik yang 
lebih dahulu mengemukakan informasi yang diperoleh.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik berdiskusi tentang percepatan sentripetal dan pemindahan gerak 

melingkar. 
 Gambar 5.8 menunjukkan bahwa gerak melingkar dapat dipindahkan dari satu 

lingkaran ke lingkaran lainnya.
(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan kesimpulan dari diskusi tersebut. Guru menilai 

jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
diskusi yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	diberi	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	

dan soal tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.
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4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: gambar-gambar atau video tentang penerapan pemindahan gerak.
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	
pembelajaran, dan internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (kelompok dan mandiri).

4. Pertemuan III: Gaya Sentripetal (3 JP)
a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami bahwa benda-benda 
dapat melakukan gerak melingkar jika ada gaya menuju ke pusat lingkaran.  
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Selama	ini	ada	kesalahan	konsep	yang	menganggap	bahwa	pada	benda	yang	bergerak	

melingkar bekerja gaya ke arah luar yang biasa disebut gaya sentrifugal (menjauhi pusat). 
Hal ini tidak benar sebab selama benda bergerak melingkar tidak ada gaya yang mengarah 
ke luar.

•	 Gaya	sentripetal	terjadi	saat	benda	melakukan	gerak	melingkar.	Gaya	sentripetal	adalah	
suatu resultan gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran saat benda melakukan gerak 
melingkar.

•	 Arah	gaya	sentripetal	selalu	tegak	lurus	terhaddap	kecepatan	benda	dan	selalu	menuju	
ke arah pusat lingkaran.

Pengayaan

Gerak Melingkar pada Bidang Vertikal

•		 Misalkan	sebuah	benda	diikat	pada	tali	kemudian	diputar	vertikal	pada	bidang	lingkaran	
seperti Gambar 5.4 (a) maka berlaku:
Di titik A: (titik tertinggi)
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Di titik B: (titik terendah)
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•		 Misalkan sebuah benda diputar melingkar vertikal di dalam bidang lingkaran seperti 
Gambar 5.4 (b) maka berlaku:
Di titik A: (titik tertinggi)
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Di titik B: (titik terendah)

F m v
R

N w m v
R

=

− =

∑
2

2

,  sehingga:  

F m v
R

N w m v
R

=

− =

∑
2

2

,  sehingga:
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•		 Misalkan	 sebuah	benda	diputar	melingkar	 vertikal	 di	 luar	bidang	 lingkaran	 seperti	
Gambar 5.4 (c) maka berlaku:
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Di titik B: (titik terendah)

F m v
R

N w m v
R

=

− − =

∑
2

2

,  sehingga:   

F m v
R

N w m v
R

=

− − =

∑
2

2

,  sehingga:

  .... (5.7)

A

T

T

B

w

w

Gambar 5.4 Gerak melingkar: (a) pada bidang vertikal, (b) di dalam 
bidang vertikal,  dan (c) di luar bidang vertikal
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b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
 a) Peserta didik dapat mengetahui adanya gaya sentripetal pada gerak melingkar.
 b) Peserta didik dapat menentukan besarnya gaya sentripetal pada gerak melingkar.
 c) Peserta didik dapat menerapkan gaya sentripetal dalam kehidupan.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan     c) Diskusi
b) Eksperimen    d) Tanya jawab
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3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	5.2	dan	

5.3.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati demonstrasi gerak sebuah benda (gelas plastik 
berisi air yang diikat tali) yang putar secara horizontal atau vertikal.

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri.

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik berdiskusi tentang demonstrasi tersebut dan melakukan percobaan 

(Fisika Lab 5.3) secara berkelompok. Guru mengarahkan agar semua peserta 
didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya dan melakukan percobaan dengan 
benar dan aman.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik menganalisis percobaan yang telah dilakukan. 
 Pada demonstrasi (Fisika Lab 5.1), ketika kecepatan putaran gelas plastik pelan, 

tali masih kendor sehingga belum memenuhi gaya tarik ke pusat putaran. 
Sehingga gelas sepenuhnya dipengaruhi gaya gravitasi bumi maka air akan 
tumpah. Namun, jika gelas diputar terus dengan kecepatan lebih cepat sehingga 
tali menegang maka gelas terkena gaya sentripetal yang mengarah ke pusat 
putaran sehingga gelas berputar beraturan. Pada keadaan ini, gelas dipengaruhi 
gaya gravitasi dan gaya sentripetal. Sesuai hukum I Newton bahwa jika jumlah 
gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol maka benda akan bergerak 
beraturan mempertahankan keberadaanya (inersia) maka air stabil dalam gelas 
sehingga tidak tumpah.
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Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 5.5 (a) Bola saat dilepas tidak 
melayang ke luar, (b) bola saat dilepas 
bergerak lurus searah kecepatan linearnya

Tidak terjadi Terjadi

Bola dilepaskan

(a) (b)

 Pada Fisika Lab 5.2, bola memberikan 
gaya  sama  besar  dan  berlawanan  arah 
(hukum III Newton)  yang dirasakan  oleh  
tangan. Gaya tarikan  yang dirasakan 
tangan bukan gaya sentripetal,  melainkan  
gaya aksi-reaksi tangan dengan bola untuk  
mempertahankan rotasi. Bukti yang 
dapat meyakinkan, jika  tali  dilepas dari 
tangan maka bola tidak lari menjauhi arah 
sentripetal, melainkan lari lurus searah 
kecepatan linear saat bola lepas.

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan itu dikumpulkan 

pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai jalan diskusi. 
Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai percobaan 
yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	diberi	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	

dan soal tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: gelas plastik, air, rapia, mistar, dan stopwatch.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	CD/DVD	pembelajaran,	buku	panduan	
praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal latihan akhir bab halaman 137 – 140.
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D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman dan ringkasan sendiri 
dari bab ini, seperti berikut.
1. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Gerak 

melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan laju tetap meskipun vektor 
kecepatannya berubah-ubah.

2. Besaran-besaran pada gerak melingkar, antara lain periode, frekuensi, kecepatan sudut, 
dan percepatan sudut.

E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Menjelaskan pengertian dan 
besaran gerak melingkar.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan percepatan sentri-
petal.

Menjelaskan pemindahan gerak 
melingkar.

Menjelaskan gaya sentripetal.

Menjelaskan penerapan gaya 
sentripetal.

Menguraikan vektor.

Menjumlah vektor secara analitik.

4. KD pada KI 4 Melakukan percobaan gerak 
melingkar beraturan.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian 
produk

Melakukan percobaan tentang 
gaya sentripetal.

Menyajikan hasil kerja ilmiah peng-
amatan, inferensi, dan mengo-
munikasikan hasil percobaan.

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek.

Penilaian produk
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2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):

3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta didik diminta melakukan refleksi diri dengan memberi tanda centang pada kotak 

dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Menjelaskan besaran-besaran pada gerak 
melingkar. 

2. Menyelesaikan permasalahan sehari-
hari dengan menerapkan konsep gerak 
melingkar.

 
b. Guru memberikan jam tambahan untuk peserta didik yang tidak menguasai materi yang 

telah dibahas.

4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.
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No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk 
peserta didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan 
memberikan materi atau soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial dan 
pengayaan sendiri.

Remedial
1. Sebuah roda memiliki jari-jari 15 cm, berputar dengan kelajuan 300/π rpm.
  Tentukan:

 a. frekuensi dan periode putaran; (f = 5
5π
π Hz; T = 5

5π
π  s)

 b. kecepatan sudut dan kecepatan linearnya; (w = 10 rad/s; v = 1,5 m/s)
 c. jumlah putaran selama 20 sekon! (50 putaran)

2. Sebuah gabus bermassa 30 gram diputar horizontal sehingga berputar beraturan di ujung 
tali yang panjangnya 50 cm. Dalam waktu 10 sekon terjadi 50 putaran. Tentukan:

 a. kelajuan linear; (5π m/s)
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 b. percepatan sentripetal; (50π m/s2)
 c. gaya sentripetal! (3π N)

3. Dua roda dihubungkan dengan sabuk seperti gambar 
di samping! 

 Roda A berjari-jari 4 cm dan roda B berjari-jari 20 cm. 
Jika kecepatan sudut roda A = 100 rad/s, maka tentukan 
kecepatan linear kedua roda! (20 rad/s)

4. Perhatikan hubungan roda-roda seperti pada gambar 
di samping! 

 R1 = 20 cm, R2 = 4 cm, dan R3 = 24 cm. Jika kelajuan 
linear roda R1 adalah 14 cm/s, tentukan kelajuan linear 
R3! (2,8 cm/s)

Pengayaan
1. Sebuah bola massanya 2 kg diikat dengan tali dan diputar secara vertikal sehingga 

lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 m dan kecepatan sudutnya 4 rad/s. 
Berapakah tegangan tali di titik terendah? (84 N)

2. Sebuah pesawat terbang membuat lingkaran horisontal dengan kecepatan 480 km/jam. 
Gaya angkat yang diterima oleh pesawat tersebut arahnya tegak lurus pada sayap pesawat. 
Bila sayap pesawat tersebut membentuk sudut 40° terhadap horizontal. Tentukanlah jari-
jari lingkaran yang dibentuk oleh pesawat terbang 
tersebut! (2.162 m)

3. Sebuah mobil sedang melewati tikungan jalan 
berbetuk setengah lingkaran denga jari-jarinya 80 
m. Berapakah besar sudut kemiringan jalan itu jika 
kecepatan mobil itu 12 m/s? (10,40°) 

4. Sebuah mobil bermassa 1 ton mula-mula bergerak 
dengan kecepatan 72 km/jam di atas sebuah jalan 
yang datar dan lurus. Di depannya ada sebuah 
tikungan jalan dengan jari-jari kelengkungan sebesar 
50 m. Tikungan jalan tersebut mempunyai kemiringan 10o dan koefisien gesekan terhadap 
ban mobil sebesar 0,25. Oleh karena itu, 20 m sebelum mencapai tikungan mobil tersebut 
direm. Berapa perlambatan minimum yang harus diberikan agar tidak terjadi kecelakaan? 
(–2,086 m/s2)

5. Sebuah mobil bergerak pada jalan yang melengkung dengan jari-jari 50 m. Persamaan 
gerak mobil untuk s dalam meter dan t dalam detik dinyatakan: s(t) = 10 + 10t – 0,5 t2.

 Tentukanlah:
 a.   kecepatan mobil, (5 m/s)
 b. percepatan sentripetal, dan (0,5 m/s2)
 c. percepatan tangensial pada saat t = 5 detik! (–1 m/s2)

40°

BA

D

R3R2

R1
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H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal. 128)

1. as  = 3,578 π2 km/jam2

2. a.  f = 1
86 400.

 Hz;    b. ω   = π
43 200.

 rad/s;     c.  v = 148, 148 π  m/s

3. a.  v = 34.246,57 km/jam;  b.  as = 7,818 km/jam2

Tantangan (hal. 136)
Sepeda motor tidak tergelincir di dalam tong karena memiliki gaya sentripetal.

Latihan (hal. 137 – 139) 
A. Pilihan Ganda

1. B
2. E
3. B
4. A
5. B

6. D
7. A
8. E
9. C

10. B 

B.    Esai 
1. a. T = 0,4 s    b.    v  = 2,5π m/s   c.    as = 5π m/s2

2. P = π rad/s
3. a. vroda = 120 rad/s;  b.    s = 648 m
4. a. Fs = 2,25 N ;   b.   T = 0,27π s
5. v = 6,6 m/s

Kunci Jawaban Latihan Ulangan Semester 1 (hal. 141 – 146)
Pilihan Ganda
 
1.  C
2.  B
3.  E
4.  D
5.  B
6.  A
7.  C
8.  C

9.  B
10.  C
11.  D
12.  B
13.  C
14.  B
15.  B
16.  D

17.  D
18.  C
19.  D
20.  B
21.  A
22.  D
23.  A
24.  A

25.  E
26.  E
27.  C
28.  D
29.  A
30.  A
31.  D
32.  D

33.  C
34.  D
35.  D
36.  D
37.  B
38.  E
39.  A
40.  D 
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A. Pengantar

 Materi yang akan dibahas pada bab ini adalah elastisitas bahan. Materi ini penting 
dipelajari karena sangat dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, misalnya 
adanya kursi dengan spon, tempat tidur berpegas, dan mobil dengan suspensi tinggi. Untuk 
penerapannya yang lebih kompleks, pengetahuan tentang elastisitas bahan berguna bagi 
konsultan bangunan. Para konsultan bangunan harus mempertimbangkan tingkat elastisitas 
bahan (misal baja dan besi) yang memengaruhi kekuatan suatu bangunan sehingga bangunan 
akan tahan goncangan atau gempa. 

Pada pertemuan awal bab ini, peserta didik diarahkan untuk meningkatkan keimanan 
pada Tuhan yang Maha Pencipta atas kebesaran-Nya yang menciptakan alam semesta. 
Peserta didik diminta untuk mengamati alam sekitar untuk mengidentifikasi benda elastis 
dan benda plastis. Guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan dan merumuskan 
pengertian gerak melingkar dan besaran-besarannya. Kemudian, guru mengarahkan peserta 
didik untuk menyebutkan dan menerapkan konsep elastisitas bahan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, atau model pembelajaran yang 
relevan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mengembangkan perilaku dan 
sikap ilmiah peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, pantang menyerah, disiplin, teliti, 
tekun, jujur, berani, bertanggung jawab, dan sebagainya. Selain itu, guru dapat memelihara 
dan meningkatkan motivasi peserta didik dengan memberikan penguatan (reinforcement) 
berupa pujian, penghargaan, pemberian kesempatan, dan sebagainya. Pada pertemuan akhir, 
guru mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan soal latihan yang ada di akhir subbab 
dan proyek. Guru juga dapat mengembangkan sebuah soal yang ada di buku pegangan peserta 
didik menjadi soal-soal baru yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep 
elastisitas bahan dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, peserta didik akan 
lebih termotivasi  untuk mendalami materi ini lebih lanjut. Bagi guru sendiri dapat memotivasi 
diri untuk terus mentransfer ilmunya dan terus memperdalam keilmuannya dalam bidang 
fisika, khususnya berkaitan dengan materi elastisitas bahan.

Bab
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B. KI dan KD pada Materi Pokok Elastisitas Bahan

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 KI dan KD pada Materi Pokok Elastisitas Bahan

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar

1.    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2     Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.6  Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.6  Mengolah dan menganalisis hasil percobaan  
tentang sifat elastisitas suatu bahan.
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C. Pembelajaran pada Materi Pokok Elastisitas Bahan

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok elastisitas bahan memerlukan alokasi waktu 12 jam pelajaran 
(JP) atau  4 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap 
muka dengan 3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 6.2 menyajikan  
pengorganisasian 4 TM tersebut dalam seminggu.

Tabel 6.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Elastisitas Bahan

Pertemuan ke Materi

1 Pengaruh Gaya pada Benda Elastis , Tegangan  dan Regangan

2 Hubungan Gaya dengan Perubahan Panjang pada Pegas dan Hukum Hooke

3 Susunan Pegas  dan Pemanfaatan Sifat Elastis Bahan

4 Ulangan Harian dan Proyek

2. Pertemuan I: Pengaruh Gaya pada Benda Elastis, Tegangan  dan 
Regangan (3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa 
benda-benda elastis yang dipengaruhi gaya akan mengalami perubahan bentuk dan akhirnya 
kembali pada keadaan semula jika gaya dihilangkan.   
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Benda	elastis	adalah	benda	saat	diberi	gaya	berubah	bentuk,	tetapi	saat	gaya	dihilangkan	

maka benda tersebut kembali seperti keadaan semula. Jika tidak demikian halnya maka 
benda tersebut digolongkan benda plastis.

•	 Nilai	modulus	Young		setiap	benda	berbeda-beda	tergantung	jenis	benda	itu.	Jadi,	nilai	
modulus Young tidak tergantung oleh ukuran benda, melainkan hanya tergantung 
jenisnya bahannya.

Pengayaan

Contoh soal:
Batang baja panjang 2 m dan diameter 7 mm, digantung 
vertikal dan ujung bebasnya diberi beban 192,5 kg (g = 
10 m/s2 ). Ternyata, batang baja memanjang 2 mm, maka  
tentukan:
a. tegangan (stress) pada batang baja;
b. regangan (strain) pada batang baja;
c. modulus Young batang baja! F = mg

Batang baja

Gambar 6.1 Batang baja yang digantung
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Penyelesaian:
Diketahui: 0 = 2 m       g  =  10 m/s2    
 m = 192,5 kg     Δ  = 2 mm = 2 × 10–3 m
       d  = 7 mm = 7  × 10–3m    

Ditanyakan: a.   σ  = ... ?    c.   E = ...? 
       b.    ε  = ... ?
Jawab:   

A d= = × × ×( ) = ×−1
4

1
4

22
7

7 10 3 87 102 3 2 5 2π , m
 

F = mg = 192,5 × 10 = 1.925 N

a.  Besar tegangan yang terjadi pada batang baja adalah

 
σ = =

×
= ×F

A
1 925

3 87 10
5 0 105

7 2.
,

, N/m

b.  Besar regangan yang terjadi pada batang baja adalah

 
ε = = × = −∆

0

3
32 10

2
10

c. Besar modulus Young yang terjadi pada batang baja adalah

 
E = = × = ×−

σ
ε

5 0 10
10

5 0 10
7

3
10 2, ,  N/m

 Selain materi pengayaan di atas, guru dapat mencari informasi tentang elastisitas bahan 
dari berbagai sumber referensi dan internet, misalnya http://physics.doane.edu/hpp/Resources/
Fuller3/pdf/F3Chapter_13.pdf

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
 a) Peserta didik dapat menjelaskan benda elastis dan plastis.
 b) Peserta didik dapat membedakan benda elastis dan benda plastis.
 c) Peserta didik dapat menjelaskan  tegangan dan regangan suatu benda.
 d) Peserta didik dapat menentukan harga konstanta elastisitas benda.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan     c) Diskusi
b) Eksperimen    d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
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•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-
nya.

•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	6.1.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati benda-benda sekitar yang bersifat elastis dan 
plastis.

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Contoh pertanyaan: “Bagaimana membedakan benda 
elastis dan benda plastis?” 

 (3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 6.1 untuk mengidentifikasi 

benda plastis dan benda elastis secara berkelompok. Peserta didik mencatat data 
sesuai pengamatan. Guru membimbing peserta didik untuk melakukan prosedur 
percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar 
semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 

6.1 secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik dalam mengolah 
data pengamatan. Pada percobaan ini, peserta didik mencatat beberapa data 
pengamatan, seperti Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Hasil Pengamatan Benda

No. Nama Benda Keadaan Saat Ditarik Keadaan Setelah Ditarik

1. Karet gelang Memanjang Kembali ke keadaan semula

2. Per

3. Lidi

4. Plastisin

 Karet, per, dan lidi merupakan contoh benda elastis. Sedangkan plastisin 
merupakan contoh benda plastis.

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.
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 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	diberi	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	

dan soal tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: karet gelang, pegas (per plastik atau per besi), plastisin/tanah liat, 

dan kayu (lidi) 
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	yang	relevan	(misalnya	 internet,	CD/DVD	pembelajaran,	dan	buku	
panduan praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan berkelompok).

3. Pertemuan II: Hubungan Gaya dengan Perubahan Panjang 
pada Pegas dan Hukum Hooke (3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan II dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami hubungan gaya terhadap 
perubahan panjang bahan (pegas).
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Jika	sebuah	benda	elastis	diberikan	gaya,	misalnya	tarikan,	maka	benda	tersebut	akan	

mengalami perubahan panjang. Namun, jika gaya terus diperbesar hingga mencapai 
nilai tertentu yang menyebabkan benda tersebut bertambah panjang dan tidak dapat 
kembali ke keadaan semula maka benda tersebut dikatakan melewati batas elastisitas 
(batas kelentingan).

•	 Hukum	Hooke	menyatakan	 bahwa	pada	 daerah	 elastisitas	 suatu	 benda,	 besarnya	
pertambahan panjang (Δx) sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu (F). 
Persamaannya dapat ditulis:

           F = kΔx     .... (6.1)

 Selain materi di atas, guru dapat mencari informasi lain tentang materi pada pertemuan 
ini dari berbagai referensi dan internet.
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b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menunjukkan perbandingan gaya tarik pada pegas dan perubahan  

panjang adalah konstan.
b) Peserta didik dapat menunjukkan bahwa perbandingan gaya tarik pada karet dan 

perubahan panjang adalah konstan.
c) Peserta didik dapat merumuskan persamaan gaya pegas.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan     c) Diskusi
b) Eksperimen    d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	6.2.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Menanyakan 
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati demonstrasi pegas/karet yang diberi beban 
yang berbeda.

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

demonstrasi tersebut. Contoh pertanyaan: “Apakah yang terjadi pada karet/
pegas jika beban ditambah?” 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 6.2 untuk mengamati 

perubahan panjang pegas/karet yang diberi beban yang berbeda secara 
berkelompok. Peserta didik mencatat data sesuai pengamatan. Guru 
membimbing peserta didik untuk melakukan prosedur percobaan dengan aman 
dan benar, tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat 
terlibat aktif dalam kelompoknya. 
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(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 

6.2 secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik dalam mengolah 
data pengamatan. Pada percobaan ini, peserta didik mencatat beberapa data 
pengamatan, seperti Tabel 6.2 dan 6.3 pada buku pegangan peserta didik. Grafik 
hubungan antara gaya (F) dan pertambahan panjang pegas/karet (Δx) seperti 
pada Gambar 6.2. 

(a)
x (m)

F (N)

x (m)

F (N)

(b)

Gambar 6.2 (a) Grafik F – x pada pegas, (b) grafik F – x pada karet

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	diberi	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	

dan soal tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: statif, pegas, beban, karet, mistar, dan kertas grafik.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	

pembelajaran, dan internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).
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4. Pertemuan III: Susunan Pegas dan Pemanfaatan Sifat Elastisitas 
Bahan (3 JP)

a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami bahwa pegas dapat 
disusun seri, paralel, atau gabungan seri paralel. 
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Pegas	dapat	disusun	secara	seri,	paralel,	dan	gabungan	seri-paralel.
•	 Pegas	yang	disusun	seri	dapat	memperkecil	nilai	konstanta	pegas,	sedangkan	pegas	yang	

disusun paralel dapat memperbesar nilai konstanta pegas.

Pengayaan

 Elastisitas memegang peranan penting dalam dunia modern. Teknologi kendaraan 
penumpang saat ini menggunakan suspensi yang salah satu komponen pentingnya adalah 
pegas. Dengan pengaturan yang tepat, dapat diperoleh karakteristik suspensi yang sesuai 
dengan keinginan pemakai.
 Sebagai contoh, mobil sedan dengan suspensi yang lunak menggunakan per keong (spiral) 
yang relatif lunak untuk membuat penumpang nyaman saat melalui jalan yang berlubang 
atau tidak rata. 

Sumber: static.howstuffworks2.com; www.technical-illustrations.co.uk; www.supremespring.co.za

Gambar 6.3 (a) Sistem suspensi pada mobil (b) per mobil

(a) (b)

 Di sisi lain, untuk kendaraan barang, terutama yang kapasitasnya besar, biasanya me-
makai per yang kuat seperti model per daun. Per ini sanggup menahan beban dalam jumlah 
besar. Akan tetapi, suspensinya bersifat keras, sehingga saat melewati jalanan yang rusak, 
kurang dapat meredam getaran bagi penumpang. 

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat  menyusun pegas secara seri.
b) Peserta didik dapat  menyusun pegas secara paralel.
c) Peserta didik dapat menunjukkan bahwa pegas yang disusun seri, konstanta pegas  

penggantinya lebih kecil.
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d) Peserta didik dapat menunjukkan bahwa pegas yang disusun paralel, konstanta pegas 
penggantinya menjadi lebih besar.

e) Peserta didik dapat menentukan nilai konstanta pada susunan pegas gabungan seri 
- paralel.

f) Peserta didik dapat menjelaskan manfaat sifat elastisitas bahan dalam kehidupan 
sehari-hari.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan     c) Diskusi
b) Eksperimen    d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran

a) Kegiatan Pendahuluan
•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	6.3.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati gambar kumpulan pegas pada spring bed. 
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya mengenai gambar tersebut. Guru 
membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri. Contoh pertanyaan,  
“Apa keuntungan pegas disusun paralel pada 
spring bed?”

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik melakukan percobaan (Fisika Lab 6.3) secara berkelompok. 

Kemudian, peserta didik berdiskusi tentang susunan pegas dan pemanfaatannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mencatat data sesuai pengamatan. 
Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam 
kelompoknya serta dapat melakukan percobaan dengan benar dan aman.

Sumber:thetruthaboutcars 

Gambar 6.4 Spring bed
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(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 

6.3 secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik dalam mengolah 
data pengamatan. Pada percobaan ini, peserta didik mencatat beberapa data 
pengamatan, seperti Tabel 6.4 buku pegangan peserta didik. 

 Untuk menentukan nilai konstanta pegas total dan pegas yang disusun secara 
seri dan paralel, digunakan rumus berikut.
•	 Pegas	yang	disusun	seri	berlaku:

        1 1 1 1 1

1 2 3k k k k ks n total

= + + + +...   .... (6.2)

 Keterangan:
 ks total  =  konstanta gaya total susunan pegas seri (N/m)

•	 Pegas	yang	disusun	paralel	berlaku:

  kp total = k1 + k2 + k3 + ... + kn  .... (6.3)

 Keterangan:
 kp  total  =  konstanta gaya total susunan pegas paralel (N/m)

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan itu dikumpulkan 

pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai jalan diskusi. 
Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai percobaan 
yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	diberi	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	

dan soal tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: statif, pegas, beban, mistar, dan kertas grafik.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	yang	relevan	(misalnya	 internet,	CD/DVD	pembelajaran,	dan	buku	
panduan praktikum Fisika)

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.
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•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal latihan akhir bab halaman 164 – 166.

D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman dan ringkasan sendiri 
dari bab ini, seperti berikut.
1. Benda elastis adalah suatu benda yang jika diberi gaya akan mengalami perubahan 

bentuk dan ukuran, tetapi setelah gaya dihilangkan maka benda kembali seperti keadaan 
semula (awal).

2. Benda plastis adalah benda yang akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran jika 
diberi gaya dan bahwa jika gaya dihilangkan. Contohnya lilin dan tanah liat.

3. Hukum Hooke menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu benda, besarnya pertam-
bahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu.  

4. Konstanta pegas dapat disusun seri, paralel, serta gabungan seri paralel.

E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Menjelaskan benda elastis dan 
plastis.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan pengaruh gaya pada 
benda elastis.

Menjelaskan  hukum Hooke.

Menerapkan sifat elastis bahan 
dalam menyelesaikan permasalahan 
susunan pegas.

Menjelaskan penerapan gaya 
pegas.
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No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

4. KD pada KI 4 Melakukan percobaan untuk 
membedakan benda elastis dan 
benda plastis.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian 
produk

Melakukan percobaan tentang 
pengaruh gaya terhadap benda 
pegas.

Melakukan percobaan tentang 
susunan pegas.

Menyajikan hasil kerja ilmiah peng-
amatan, inferensi, dan meng-
omunikasikan hasil per cobaan.

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek.

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek. Penilaian produk

2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C
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3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Membedakan benda plastis dengan 
benda elastis.  

2. Menjelaskan tegangan, regangan, dan 
modulus elastisitas bahan.  

3 Menjelaskan hukum Hooke.

4. Menjelaskan contoh penerapan sifat 
elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.

4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.
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G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk 
peserta didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan 
memberikan materi atau soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial dan 
pengayaan sendiri

Remedial
1. Sebuah batang  alumunium panjang 120 cm, luas penampangnya  80 mm2. Batang ditarik 

gaya 400 N, ternyata batang merenggang 0,1 mm. Tentukan
 a. tegangan batang alumunium itu;  (5 × 106 N/m2 )
 b. modulus Young  bahan batang alumunium!  (6 × 1010 N/m2)

2. Sebuah pegas panjang mula-mula 20 cm, kemudian digantung dan ujung bebas diberi 
beban 0,4 kg panjangnya menjadi 22 cm (g = 10 m/s2). Berapa panjang pegas itu jika 
bebanya diganti 0,6 kg, dan berapa konstanta pegas itu?  (23 cm dan 200 N/m)

3. Tiga buah pegas sejenis yang  masing-masing memiliki konstanta pegas  300 N/m, di susun 
seperti gambar, dan ujungnya diberi beban 0,8 kg. Jika g =10 m/s2, maka tentukan:

 a. konstanta susunan pegas itu! (200 N/m)
 b. pertambahan panjang susunan pegas! (4 cm)

Pengayaan
1. Silinder dari suatu logam panjangnya 120 cm, konstanta elastisitas bahan selinder 2,0 

× 1010 N/m2, luas penampang 6 cm2. Jika selinder ditarik dengan gaya 3.000 N maka 
tentukan:

 a. tegangan silinder logam; (5 × 106 N/m2)
 b. pertambahan volume silinder logam! (∆V = A × ∆ = 1,8 × 10–7 m3)

2.  Sebuah pegas digantung pada langit-langit  sebuah lift. Ujung bawah pegas diberi beban 
yang massanya 400 gram. Saat lift diam pertambahan panjang pegas 5 cm. Tentukan 
berapa pertambahan panjang pegas tersebut saat lift berjalan dengan:

 a. percepatan ke atas 2 m/s2;  (6 cm)
 b. percepatan ke bawah 2 m/s2. (4 cm)

H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal.152)
σ = 8.000 N/m2;    ε = 5 × 10–4;   E = 1,6 × 107 N/m2



124 Buku Guru Fisika SMA/MA Kelas X

Tantangan (hal.155)
Suhu atau temperatur memengaruhi sifat elastis suatu bahan. Jika suhu tinggi, molekul dan 
ikatan bahan dapat merenggang dan bergerak sehingga bahan akan tidak dapat kembali ke 
keadaan semula (tidak elastis lagi). 

Tantangan (hal. 162)
a. Pegas D memiliki konstanta pegas terbesar.
b. Pegas A memiliki konstanta pegas terkecil.
c. Pegas C tidak memenuhi hukum Hooke karena gaya pegas (f) berbanding lurus dengan 

pertambahan panjang (x). Sehingga grafik yang dihasilkan berupa garis lurus (linear).

Latihan (hal. 164 – 166) 
A.   Pilihan Ganda

1. D
2. B
3. C
4. D
5. B

6. A
7. A
8. E
9. A

10. E 

B.   Esai 

1. a.  σ = 5 × 10–6 N/m2

 b. ε = 3,3 × 10–4 
 c. E = 15 × 109 N/m2

2.  a.  k = 8 × 104 N/m 
 b.   Δx = 0,0625 cm
 c.   F =1.600 N

3.  k = 6.000 N/m

4.  Δx = 0,2 m = 20 cm

5.  Δx =13,3 cm
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F l u i d a  S t a t i kVII
A. Pengantar

 Materi yang akan dibahas pada bab ini adalah fluida statik. Fluida meliputi zat cair dan 
gas. Fluida statik membahas fluida (zat alir) yang berada dalam fase tidak bergerak (diam) 
atau fluida dalam keadaan bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya 
geser. Contoh fluida statik banyak ditemui dalam kehidupan peserta didik, misalnya air di 
gelas, air di bak, air di kolam, dan air di danau. 

Air memiliki gaya angkat ke atas (gaya Archimedes) sehingga dapat membuat kapal yang 
memiliki berat berton-ton dapat mengapung di atas permukaan air laut.

Pada pertemuan awal bab ini, peserta didik diarahkan untuk meningkatkan keimanan 
pada Tuhan yang Maha Pencipta atas kebesaran-Nya yang menciptakan alam semesta. Peserta 
didik diminta untuk mengamati sifat-sifat air. Air memiliki tekanan yang bertambah besar 
bila kedalamannya juga bertambah. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyebutkan dan menerapkan konsep tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru dapat menerapkan model pembelajaran 
Problem Base Learning, Project Base Learning, atau model pembelajaran yang relevan. Saat 
proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mengembangkan perilaku dan sikap ilmiah 
peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, pantang menyerah, disiplin, teliti, tekun, jujur, 
berani, bertanggung jawab, ramah lingkungan, cinta damai, dan sebagainya. Selain itu, guru 
dapat memelihara dan meningkatkan motivasi peserta didik dengan memberikan penguatan 
(reinforcement) berupa pujian, penghargaan, pemberian kesempatan, dan sebagainya. Guru 
mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan soal latihan yang ada di akhir subbab dan 
proyek. Guru juga dapat mengembangkan sebuah soal yang ada di buku pegangan peserta 
didik menjadi soal-soal baru yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan hukum-
hukum pada fluida statik yang meliputi hukum utama hidrostatik, gaya Pascal, dan gaya 
Archimedes, dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, peserta didik akan 
lebih termotivasi  untuk mendalami materi ini lebih lanjut. Bagi guru sendiri dapat memotivasi 
diri untuk mentransfer ilmunya dan terus memperdalam keilmuannya dalam bidang fisika, 
khususnya berkaitan dengan materi fluida statik.

B. KI dan KD pada Materi Pokok Fluida Statik

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 7.1.

Bab
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Tabel 7.1 KI dan KD pada Materi Pokok Fluida Statik

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar

1.    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2     Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.6  Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik 
dalam kehidupan sehari-hari.

 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.7  Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk 
mempermudah suatu pekerjaan.

C. Pembelajaran pada Materi Pokok Fluida Statik

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok fluida statik memerlukan alokasi waktu 12 jam pelajaran 
(JP) atau  4 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap 
muka dengan 3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 7.2 menyajikan  
pengorganisasian 4 TM tersebut dalam seminggu.
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Tabel 7.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Pokok Fluida Statik

Pertemuan ke Materi

1 Tekanan Hidrostatik dan Hukum Pascal

2 Hukum Archimedes  dan Penerapannya

3 Tegangan Permukaan, Meniskus, Kapilaritas, Viskositas, dan Hukum Stokes

4 Ulangan Harian dan Proyek

1. Pertemuan I:  Tekanan Hidrostatik dan Hukum Pascal (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa 
tekanan pada fluida statik dipengaruhi oleh kedalaman fluida itu sendiri.   
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Tekanan		air	pada	tempat	yang	lebih	dalam	adalah	lebih	besar	dibanding	tekanan	air	di	

atasnya.
•	 Hukum	utama	hidrostatika	menyatakan	bahwa	 tekanan	pada	kedalaman	yang	 sama	

adalah sama, tidak tergantung posisinya.
•	 Hukum	Pascal	menyatakan	bahwa	tekanan	yang	diberikan	kepada	zat	cair	di	dalam	ruang	

tertutup diteruskan sama besar ke segala arah.
•	 Hukum	Archimedes	menyatakan	bahwa	jika	sebuah	benda	dimasukkan	ke	dalam	fluida	

seluruhnya atau sebagian, benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar 
berat fluida yang dipindahkan.

     
Pengayaan

 Tekanan fluida seperti udara dapat diukur dengan banyak alat, di antaranya manometer 
tabung terbuka, manometer tabung tertutup, dan barometer. Manometer digunakan  untuk 
mengukur tekanan pada lingkungan tertutup, misalnya mengukur tekanan udara dalam 
ban kendaraan. Barometer digunakan untuk 
mengukur tekanan gas dalam  ruang terbuka.
 Sebuah manometer pipa terbuka ter-
lihat seperti pada Gambar 7.1 (b). Dalam 
keadaan setimbang, tekanan pada A dan 
B sama. Tekanan di B adalah tekanan gas 
yang akan diukur, sedangkan tekanan di A 
disebabkan adanya tekanan dari luar dan 
tekanan hidrostatik yang bekerja pada cairan. 
Perbedaan tekanan absolut P dengan tekanan 
atmosfer Pat dinamakan dengan tekanan 
gauge.

 P  =  Pgauge + Pat  .... (7.1)

Pat

P
(Tekanan 
yang 
diukur)

h

Sumber: http://service.primoinc.com/images/manometer 135.jpg

Gambar 7.1 (a) Manometer analog, dan (b) cara kerja 
manometer

(a) (b)

Keterangan:
P  = tekanan absolut pada tabung (N/m2)
Pgauge = tekanan gauge = ρgh (N/m2)
Pat  = tekanan atmosfer saat itu (N/m2)
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Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 7.2 Cara kerja barometer

Pat

Air Raksa

Vakum

P = 0

h

 Gambar 7.2 menunjukkan alat ukur tekanan barometer air 
raksa. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. 
Satu bagian tabung ditutup, sedangkan bagian lainnya terbuka. 
Tekanan absolutnya nol maka tekanan atmosfer dihitung 
berdasarkan selisih permukaan air raksa pada manometer.
 Selain materi di atas, guru dapat menggali informasi terkait 
materi pada pertemuan ini dari berbagai sumber referensi dan 
internet.
 
b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menunjukkan bahwa tekanan hidrostatik ditentukan oleh 

kedalaman fluida.
b) Peserta didik dapat menentukan besar  tekanan hidrostatik dalam fluida. 
c) Peserta didik dapat menjelaskan  tentang hukum Pascal.
d) Peserta didik dapat membuktikan persamaan hukum Pascal.
e) Peserta didik dapat menentukan nilai gaya angkat sesuai konsep hukum Pascal.

2) Metode Pembelajaran
 a) Eksperimen    c) Pengamatan

b) Diskusi      d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik di SMP.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	7.2	dan	

7.3.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati keadaan air pada tiga sedotan dengan posisi 
yang berbeda. Peserta didik juga diminta mengamati Gambar 7.5.
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(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

pengawasan tersebut. Contoh pertanyaan: “Bagaimana prinsip kerja dongkrak 
mobil dan kempa hidrolik mobil?” 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 7.2 dan 7.3 secara 

berkelompok. Peserta didik mencatat data sesuai pengamatan. Guru 
membimbing peserta didik untuk melakukan prosedur percobaan dengan aman 
dan benar, tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat 
terlibat aktif dalam kelompoknya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 7.2 

dan 7.3 kemudian mendiskusinya secara berkelompok. Guru membimbing 
peserta didik dalam mengolah data pengamatan. Pada percobaan ini, peserta 
didik mencatat data sesuai hasil pengamatannya.

  Pada kegiatan Fisika Lab 7.2, saat tiga sedotan 
dimasuk kan ke dalam air sirop dalam posisi yang 
berbeda-beda ada yang lurus, miring ke kiri, 
maupun miring ke kanan maka akan didapat bahwa 
permukaan air sirop dalam sedotan akan memiliki 
tinggi yang segaris mendatar  sama tinggi.  Ini 
menunjukkan bahwa tekanan pada kedalaman yang 
sama adalah sama tidak tergantung posisinya. Hal 
ini sesuai dengan hukum utama hidrostatika.

 Fisika Lab 7.3, jika suntikan kecil ditekan maka tutup suntikan besar juga 
bergeser keluar. Hal ini menunjukkan tekanan dari suntikan kecil akan 
diteruskan fluida melalui selang hingga sampai pada suntikan besar. Selain itu, 
ternyata suntikan besar bergeser lebih jauh bila dibanding suntikan kecil.

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: dua buah suntikan mainan yang berbeda diameternya, selang kecil, 

air secukupnya, dan spidol.
b) Media: gambar-gambar, LCD, dan laptop.

Sedotan

Air sirop

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 7.3 Tinggi air sirop 
dalam tiga sedotan sama
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Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 7.4 Gaya pada tubuh kapal: (a) saat kapal 
tegak dan (b) saat kapal miring

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	yang	relevan	(misalnya	 internet,	CD/DVD	pembelajaran,	dan	buku	
panduan praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan berkelompok).

3. Pertemuan II: Hukum Archimedes  dan Penerapannya (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan II dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami hukum Archimedes 
beserta  penerapannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Benda	yang	dimasukkan	ke	dalam	zat	cair	(fluida)	akan	mendapat	gaya	apung	atau	gaya	

angkat ke atas yang besarnya adalah seberat fluida yang dipindahkan. Sehingga berlaku: 
Gaya apung =  berat fluida yang pindah
  FA =   wfluida  =  mfluida  g 

   FA =   ρ V g     .... (7.2)

•	 Oleh	karena	pengaruh	gaya	Archimedes		maka		ada	tiga	kemungkinan	yang	terjadi		jika	
benda dimasukkan ke dalam fluida, yaitu sebagai berikut.
1) Terapung, jika gaya angkat lebih kecil dari benda berat (FA < w).
2) Melayang, jika gaya angkat sama dengan berat benda (FA = w).
3) Tenggelam, jika gaya angkat lebih kecil dari berat benda (FA > w).

Pengayaan

 Penerapan hukum Archimedes dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 
pada kapal laut, kapal selam, galangan kapal, dan hidrometer.

1) Kapal Laut 
Kapal terbuat dari bahan dengan massa jenis 
lebih besar dari massa jenis air, seperti baja. 
Meskipun demikian, kapal dapat tetap terapung 
di atas air. Hal ini terjadi karena ia memiliki 
banyak ruang hampa di dalamnya. Keadaan 
ini membuat massa jenis efektif kapal menjadi 
lebih rendah dibandingkan dengan massa jenis 
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air. Agar kapal tetap stabil ketika berlayar, kapal dibuat sedemikian rupa sehingga saat 
dalam kondisi miring, momen gaya yang dihasilkan dapat membuat kapal kembali ke 
kondisi tegak. Amati Gambar 7.4!

2) Kapal Selam
Kapal selam adalah kapal yang bergerak di 
bawah permukaan air. Kapal selam digunakan 
untuk tujuan dan kepentingan militer serta ilmu 
pengetahuan laut dan air tawar. Cara kerja kapal 
selam adalah sebagai berikut. Di dalam kapal 
selam ada suatu alat yaitu kompresor udara yang 
fungsinya dapat memampatkan udara. Ketika 
mengapung, sebagian besar badan kapal selam 
diisi udara sehingga massa jenis kapal lebih kecil 
daripada massa jenis air laut. Akibatnya, kapal 
bisa mengapung. Namun, jika kapal ingin menyelam, udara tadi dikeluarkan dan air 
laut di sekitarnya dimasukkan sehingga massa jenis kapal secara keseluruhan lebih besar 
daripada massa jenis air laut.

3) Galangan Kapal 
Gambar 7.6 memerlihatkan kapal yang akan 
diperbaiki harus diangkat dengan menggunakan 
dock. Awalnya, kapal diletakkan di dalam galangan 
yang terbenam dalam air laut. Kemudian, air laut 
dalam galangan dipompa keluar perlahan-lahan, 
sehingga galangan dan kapal terangkat.

4) Hidrometer 
Hidrometer adalah alat untuk meng ukur massa jenis 
zat cair. Ada beberapa jenis hidrometer yang bekerja 
berdasarkan hukum Archimedes. Satu di antaranya 
adalah hidrometer Baume. Alat itu dibuat dari tabung 
kaca sedemikian sehingga jika dicelupkan ke dalam 
zat cair, alat ini dapat terapung tegak. Perhatikan 
Gambar 7.7 (b)!
Sebuah hidrometer terapung di dalam zat cair. Berat 
hidrometer sama dengan berat zat cair yang dipin-
dahkan oleh bagian hidrometer yang tercelup. Jika 
massa jenis zat cair relatif besar, volume hidrometer 
yang tercelup menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, jika 
massa jenis zat cair relatif kecil, sebagian besar vol-
ume hidrometer terbenam  dalam zat cair. 

Kapal selam

Udara keluar

Air laut masukAir laut

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 7.5 Cara kerja kapal selam

(a) (b)

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 7.6 Galangan kapal: (a) sebagian 
galangan tenggelam dan (b) galangan 
terapung

(a) (b)

Gelombang 
penegak

Butir-butir 
timbal

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 7.7 (a) Bagian-bagian hidrometer, 
(b) hidrometer dapat terapung tegak 
dalam zat cair 
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b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
 a) Peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes.

b) Peserta didik dapat menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-
hari.

 c) Peserta didik dapat  menghitung gaya Archimedes.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen/ Demonstrasi   c) Pengamatan 
b) Diskusi       d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	7.4	dan	

7.5.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Menanyakan 
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati benda-benda pada Gambar 7.9.
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

Gambar 7.9. Contoh pertanyaan: “Bagaimana prinsip kerja kapal laut, kapal 
selam, dan balon udara?” 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 7.4 dan 7.5 secara 

berkelompok. Guru membimbing peserta didik untuk melakukan prosedur 
percobaan dengan aman dan benar, tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar 
semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 7.4 

dan 7.5 kemudian mendiskusikannya secara berkelompok.. 
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(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: ember plastik, air, kayu, batu, neraca, dan gelas ukur.

b) Media: LCD, laptop, CD/DVD pembelajaran, dan buku panduan praktikum 
Fisika.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	

pembelajaran, dan internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan berkelompok).

4. Pertemuan III: Tegangan Permukaan, Meniskus, Kapilaritas, 
Viskositas, dan Hukum Stokes (3 JP)

a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami kejadian-kejadian yang 
terjadi di permukaan zat cair di antaranya tentang tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, 
viskositas, dan hukum Stokes. 
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang guru pahami, antara lain sebagai berikut.
•	 Permukaan		zat	cair	memiliki		tegangan	permukaan	yang	mampu	menahan	beberapa	

benda hingga tidak tenggelam dalam zat cair itu, contohnya antara lain:
a)  nyamuk dapat berdiri di permukaan air; 
b)  jarum dan silet jika diletakkan perlahan-lahan di atas air, jarum tidak tenggelam;
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• Jika zat cair berada dalam pipa kapiler maka bentuk permukaan zat cair tersebut akan 
kelihatan ada dua bentuk, yaitu ada permukaan yang cembung dan ada permukaan yang 
cekung. Bentuk cembung cekungnya permukaan zat cair inilah yang disebut  meniskus. 
Contoh peristiwa meniskus cekung dapat ditemukan saat air dalam pipa kaca. Hal itu 
terjadi karena  gaya adhesi air terhadap kaca lebih besar dari gaya khohesinya. Contoh 
peristiwa meniskus cembung  ditemukan saat raksa dalam pipa kaca, permukaannya 
cembung karena gaya kohesi raksa lebih besar bila dibanding gaya adhesinya.

•		 Peristiwa	naik	atau	turunnya	zat	cair	dalam	pipa	kapiler	disebut	kapilaritas. Kejadian 
kapilaritas dapat dilihat pada sumbu lampu minyak, minyak dapat naik ke ujung sumbu 
melalui sumbu hingga sumbu dapat dinyalakan, air tanah dapat naik melalui sel-sel kecil 
pada pohon hingga naik sampai ke daun, dan air yang merembes ke dinding rumah.  

•		 Viskositas (kekentalan) dapat dianggap  sebagai  gesekan  pada  fluida.  Karena  adanya 
viskositas maka untuk menggerakkan benda di dalam fluida diperlukan gaya. Fluida, baik 
zat cair maupun gas mempunyai viskositas. Zat cair lebih kental dibanding gas, sehingga 
gerak benda di dalam zat cair akan mendapatkan gesekan yang lebih besar dibanding di 
dalam gas. 

          
b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan dan menunjukkan tegangan permukaan.
b) Peserta didik dapat menjelaskan dan menunjukkan meniskus.
c) Peserta didik dapat menjelaskan peristiwa kapilaritas.
d) Peserta didik dapat menjelaskan tentang viskositas dari fluida.
e) Peserta didik dapat menjelaskan bahwa benda yang masuk dalam zat cair yang kental 

akan mengalami gaya Archimedes dan gaya Stokes.

2) Metode Pembelajaran
 a) Eksperimen     c) Diskusi

b) Pengamatan      d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
 a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	7.6.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
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(1) Mengamati
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati Gambar 7.17, 7.21, dan 7.23. 
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

Gambar 7.17, 7.21, dan 7.23. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri. 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik berdiskusi tegangan permukaan, meniskus, dan kapilaritas. 

Kemudian, peserta didik melakukan percobaan (Fisika Lab 7.6) secara 
berkelompok. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat 
aktif dalam kelompoknya serta dapat melakukan percobaan dengan benar dan 
aman.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 7.6 

secara berkelompok. Fisika Lab 7.6 menyelidiki adanya viskositas, yaitu dengan 
menggunakan bola besi dijatuhkan dalam dua jenis zat cair (air dan minyak 
goreng/gliserin). Ternyata, bola dalam air akan lebih cepat bergerak bila 
dibanding bola dalam minyak atau oli, sebab oli lebih kental bila dibanding air. 
Jadi, nilai viskositas minyak atau oli lebih besar dari pada nilai viskositas air.

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan itu dikumpulkan 

pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai jalan diskusi. 
Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai percobaan 
yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: gelas ukur, air, minyak goreng/gliserin, gotri/kelereng, stopwatch, 

mistar.
 b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	buku	panduan	praktikum	SMA,	CD/

DVD pembelajaran).
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6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas.

5. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal latihan akhir bab halaman 190 – 194.

D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman dan ringkasan sendiri 
dari bab ini, seperti berikut.
1. Fluida adalah zat yang dapat mengalir.
2. Hukum utama hidrostatika menyatakan bahwa tekan an hidrostatik pada sembarang 

titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama.
3. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam 

ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah.
4. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika sebuah benda tercelup sebagian atau 

seluruhnya di dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan 
berat fluida yang dipindahkan.

5. Tegangan permukaan zat cair adalah besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan 
panjang permukaan zat cair.

6. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kecil (pipa 
kapiler) jika pipa tersebut dimasukkan ke dalam zat cair. 

7. Viskositas merupakan gesekan pada fluida.

E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi
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No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

3. KD pada KI 3 Menentukan tekanan hidrostatik.

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan dan menerapkan 
hukum Pascal.

Menjelaskan dan menerapkan 
hukum Archimedes.

Menentukan tegangan muka dan 
kapilaritas.

Menentukan kekentalan zat cair.

4. KD pada KI 4 Melakukan percobaan untuk 
tekanan hidrostatik.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian 
produk

Melakukan percobaan tentang 
hukum Pascal .

Melakukan percobaan tentang 
hukum Archimedes.

Melakukan simulasi kapal selam.

Melakukan percobaan tentang 
viskositas zat cair.

Menyajikan hasil kerja ilmiah 
pengamatan,  inferensi ,  dan 
mengomunikasikan hasil per-
cobaan.

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek.

Penilaian produk

2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
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Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Menjelaskan tentang tekanan hidrostatik dan 
parameternya.  

2. Menjelaskan tentang hukum Pascal dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.   

3. Menjelaskan tentang hukum Archimedes dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.    

4. Menjelaskan tentang tegangan permukaan, 
meniskus, kapilaritas, viskositas serta con-
tohnya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.

4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C



139Bab VII Fluida Statik

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk 
peserta didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan 
memberikan materi pengayaan atau soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial 
dan pengayaan sendiri.

Remedial
1. Bak mandi berbentuk kotak dengan ukuran panjang 1,5 m, lebar  60 cm, dan tinggi 100 

cm, berisi air   tiga perempat dari tingginya. Tentukan tekanan hidrostatik di titik yang 
berada 10 cm dari dasar bak! (6,5 × 105 Pa)

2. Bejana berhubungan ditunjukkan seperti gambar berikut. 

  Jari-jari penampang kecil 4 cm dan penampang besar berjari-jari 20 cm. Jika pada 
penampang kecil diberi gaya tekan 8 N, maka tentukan besarnya gaya yang dapat diangkat 
pada penampang besar! (F2 = 200 N)

3. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air. Ternyata, sepertiga bagian benda muncul di 
permukaan. Jika massa jenis air 1 g/cm3 maka tentukan massa jenis benda tersebut! 

 (ρbenda = 2
3

g/cm3)

F1

F2

A1

A2

Air
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4. Tabung kecil dengan diameter 1 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam zat  cair 
yang massa jenisnya  0,8  gram/cm3.  Jika zat cair dalam tabung naik setinggi 2 mm bila 
dibanding di luar dinding dengan sudut kontak 15° maka tentukan tegangan permukaan 
zat cair tersebut! (γ = 5,176 × 10–3 N/m)

5. Sebuah bola dijatuhkan ke dalam fluida yang massa jenisnya 2.300 kg/m3. Ternyata, 
setelah stabil kecepatan bola 4 cm/s, dengan g = 10 m/s2, jari-jari bola 4 mm, dan massa 
jenis bola 5.600 kg/m3. Tentukan koefisien viskositas fluida tersebut! 

 (η = 2,9 × 10–4 Ns/m2)

Pengayaan
1. Sebuah balok kubus dari kayu yang sisinya 10 cm dan kerapatannya 0,5 g/cm3, terapung di 

dalam sebuah bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatan 0,8 g/cm3 dituangkan 
ke atas air itu sehingga permukaan atas lapisan minyak berada  4 cm di bawah permukaan 
atas balok itu. Tentukan besar tekanan total pada permukaan bawah balok! 

 (100,5 kPa)

2. Sebuah bejana berisi air dan raksa, dengan posisi air di atas raksa. Kemudian, sebuah 
kubus besi dimasukkan ke dalam bejana tersebut sehingga posisi kubus besi tampak 
seperti gambar di bawah. 

 Jika panjang sisi kubus adalah 60 mm, massa jenis besi 7,7 × 103  kg/m3, dan massa jenis 
raksa 13,6 × 103 kg/m3 maka tentukanlah panjang sisi kubus yang terendam pada masing-
masing bagian zat cair! 

 (32 mm di dalam raksa dan 28 mm di dalam air) 

3. Sebuah kayu berbentuk slinder dengan tinggi 3 m dan massa 80 kg mengapung secara 
vertikal dalam air. Jika massa jenis slinder tersebut 0,8 kg/m3 dan sebuah benda 10 kg 
diletakkan di atasnya maka berapa meter kah bagian slinder itu yang terendam air? 

 (0,03 m)

4. Sebongkah es mengapung pada danau air tawar. Berapa volume minimum yang harus 
dipunyai bongkahan tersebut agar seorang anak 45 kg dapat berdiri di atasnya tanpa 
kakinya menjadi basah? (0,562 m3)

Air

Raksa

Kubus 
besi

60 cm
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H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal.172)
1. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya 

sendiri.

2. a. Massa jenis zat cair dapat ditentukan dengan menggunakan pipa U. Perhatikan 
gambar di samping ini.

    PA  = PB 
  ρxh1g =   ρh2 g 

  
ρ ρx

h
h

= 2

1

Keterangan:
ρx = massa jenis zat cair x (kg/m3)
h1 = tinggi zat cair x (m)
h2 = tinggi zat cair standar (m)
ρ = massa jenis zat cair standar (air) (kg/m3)

 b. Δh = 0,4 cm

Tantangan (hal.175)
F = 802,77 N

Tantangan (hal.180)
1. Telur akan melayang, namun jika garram dimasukkan terus ke dalam air maka telur itu 

bisa mengapung. Dalam hal ini, garam menambah massa ajenis zat cair.
2. T = 994,66 N
3. Prinsip kerja hidrometer sama halnya dengan prinsip hukum Archimedes. Hidrometer 

digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Hidrometer dimasukkan ke dalam 
zar cair yang diukur sehingga hydrometer akan terapung tegak. Jika semakin rendah 
kerapatan zat tersebut maka hidrometer akan tenggelam lebih dalam.

Tantangan (hal.182)
1. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah menyebabkan permukaan cairan 

berkontraksi dan berada dalam keadaan tegang.
2. l = 1,5 m  

Tantangan (hal.185)
y  = –0,0129 mm. Tanda negatif menunjukkan bahwa permukaan raksa turun 0,0129 mm 
bila dibanding di luar pipa.

A B
h2

h1

ρx

ρ
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Latihan (hal. 190 – 194) 
A.   Pilihan Ganda

 
B. Esai 
1. P = 600 Pa, F = 24 N
2.  Δh = 4 cm
3.     a.  ρbenda = 0,3 g/cm3; 
 b.  Vbenda = 800 cm3

4.  ρ = 0,9 g/cm3
5.   v = 5,96 mm/s

1. D
2. B
3. C
4. C
5. C

6. A
7. C
8. B
9. B

10. C

11. A
12. A
13. B
14. B
15. B



K a l o rVIII

A. Pengantar

 Tuhan Yang Maha Pencipta menciptakan matahari sebagai sumber energi bagi makhluk 
hidup di  bumi. Energi panas atau kalor yang dipancarkan matahari merupakan sumber energi 
yang tiada habisnya, tanpa dibeli, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di bumi, 
khususnya bagi manusia. Matahari dapat digunakan secara langsung untuk menghasilkan 
energi listrik yang dikenal dengan istilah listrik tenaga surya. Cahaya matahari juga dapat 
dimanfaatkan secara langsung untuk memanaskan. Tumbuhan juga memerlukan matahari, 
yaitu dalam proses fotosintesis. Jadi, sudah sepatutnya manusia, termasuk guru dan peserta 
didik untuk bersyukur atas nikmat ini.
 Pada pertemuan awal bab ini, peserta didik diminta pengamatan terhadap suhu udara 
pada saat panas terik dan suhu saat hujan. Sehingga peserta didik dapat merumuskan 
sendiri definisi suhu atau temperatur melalui percobaan. Selain itu, peserta juga diminta 
untuk mengamati perubahan wujud zat dan perpindahan kalor kemudian peserta didik 
merumuskan dan menyimpulkan sendiri. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, 
guru dapat menerapkan model pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, 
atau model pembelajaran yang relevan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat 
mengembangkan perilaku dan sikap ilmiah peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, 
pantang menyerah, disiplin, teliti, tekun, jujur, berani, bertanggung jawab, ramah lingkungan, 
cinta damai, dan sebagainya. Selain itu, guru dapat memelihara dan meningkatkan motivasi 
peserta didik dengan memberikan penguatan (reinforcement) berupa pujian, penghargaan, 
pemberian kesempatan, dan sebagainya. Pada pertemuan akhir, guru mengevaluasi peserta 
didik dengan menggunakan soal latihan yang ada di akhir subbab dan proyek. Guru juga 
dapat mengembangkan sebuah soal yang ada di buku pegangan peserta didik menjadi soal-
soal baru yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.
  Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep kalor 
yang meliputi pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dalam memecahkan 
permasalahan sehari-hari. Selain itu, peserta didik akan lebih termotivasi  untuk mendalami 
materi ini lebih lanjut. Bagi guru sendiri dapat memotivasi diri untuk terus mentransfer 
ilmunya dan terus memperdalam keilmuannya dalam bidang fisika, khususnya berkaitan 
dengan materi kalor.

Bab
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B. KI dan KD pada Materi Pokok Kalor

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 KI dan KD pada Materi Pokok Kalor

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar

1.    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2     Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.6  Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan 
kalor pada kehidupan sehari-hari. 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu meng-
gunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.6  Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menyelidiki karakteristik termal suatu 
bahan, terutama kapasitas dan konduktivitas 
kalor.
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C. Pembelajaran pada Materi Pokok Kalor

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok kalor memerlukan alokasi waktu 15 jam pelajaran (JP) atau  
5 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap muka dengan 
3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 8.2 menyajikan  pengorganisasian 
5 TM tersebut dalam seminggu.

Tabel 8.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Kalor

Pertemuan ke Materi

1 Pengertian Kalor

2 Pemuaian Zat

3 Perubahan Wujud Zat dan  Asas Black

4 Perpindahan Kalor 

5 Ulangan harian dan Proyek

2. Pertemuan I:  Pengertian Kalor (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami pengertian suhu dan 
kalor.  
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Apabila	dua	benda	yang	berbeda	suhunya,	didekatkan	atau	disentuhkan	maka	benda	

yang bersuhu tinggi memberikan sesuatu ke benda lainnya yang bersuhu lebih rendah. 
Sesuatu yang diberikan itu adalah energi. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi. 
Atau dengan kalimat lain, kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke 
benda yang lain karena adanya perbedaan suhu.

•	 Besar		kalor		yang		diperlukan		tergantung	massa	dan	kenaikan	suhu	serta	jenis	zat	yang	
dipanaskan. Untuk membedakan jenis zat dikenal dengan istilah kalor jenis.

•	 Besar	kalor	dapat	ditentukan	dengan	persamaan	berikut.

 Q = mc∆t  .... (8.1)

Pengayaan

Contoh soal:
Sebuah wadah dari alumunium berisi air 100 gram. Wadah dipanasi hingga wadah dan 
air menyerap kalor sebesar 2.840 kalori. Jika massa wadah 200 gram dan kenaikan suhu 
air dan wadah 20 °C serta kalor jenis air 1 kal/g °C, hitung kalor jenis alumunium!

Keterangan:
Q = kalor yang diserap atau dilepas (J atau kalori (kal)) 
m = massa zat (kg atau gram)         
∆t = perubahan suhu (K atau °C)
c = kalor jenis zat
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Penyelesaian:
Diketahui: mwadah = 200 g; mair = 100 g;  cair = 1 kal/g °C
         Q =  2.840 kalori; Δt = 20 °C
Ditanya: cair = …?

Jawab:
Q =  Qwadah + Qair =  mwadah cal ∆t  + mair cair ∆t 

cal =  
Q m c t
m t
−

= − =air air

wadah

∆
∆

2 840 100 1 20
200 20

840
4000

. ( )( )( )
( )( )

 = 0,21  kal/g°C

 Jadi, kalor jenis alumunium adalah 0,21  kal/g°C.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
 a) Peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu.
 b) Peserta didik dapat menjelaskan  definisi kalor. 
 c) Peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan besarnya kalor jenis. 
 d) Peserta didik dapat menjelaskan  dan menentukan besarnya kapasitas kalor. 

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen    c) Diskusi
b) Pengamatan    d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik di SMP.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	8.1.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik untuk mengamati keadaan suhu udara di 

sekitarnya.
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

pengamatan tersebut.  
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(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 8.1 secara berkelompok. 

Peserta didik mencatat data sesuai pengamatan. Guru membimbing peserta 
didik untuk melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, tanpa 
takut salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif 
dalam kelompoknya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 8.1 

kemudian mendiskusinya secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik 
dalam mengolah data pengamatan. Pada percobaan ini, peserta didik mencatat 
data sesuai hasil pengamatannya. 

 Pada Fisika Lab. 8.1, saat kedua gelas A dan B disentuhkan maka suhu gelas 
A akan berangsur-angsur menjadi lebih rendah atau dingin, sedangkan suhu 
gelas B akan menjadi lebih tinggi atau panas. Sehingga suhu kedua gelas 
tersebut menjadi setimbang (bersuhu sama).  Dalam hal ini, gelas bersuhu 
panas memberikan kalor pada gelas yang bersuhu lebih rendah (dingin) atau 
sebaliknya gelas yang bersuhu rendah menerima kalor dari gelas yang bersuhu  
lebih tinggi (panas). Jadi, kalor mengalir dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih 
rendah.

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
 a) Alat dan bahan: gelas, air panas, es batu, termometer, termos, dan kompor.
 b) Media: gambar-gambar, LCD, dan laptop.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).

•	 Sumber	 lain	yang	relevan	(misalnya	 internet,	CD/DVD	pembelajaran,	dan	buku	
panduan praktikum Fisika).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.
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•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

3. Pertemuan II: Pemuaian Zat (3 JP)
a. Materi untuk Guru

  Pertemuan II dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami bahwa benda yang 
dipanasi akan memuai (muai panjang, luas, atau volume).
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Pada	umumnya,	apabila	suatu	benda	dipanaskan	maka	benda	itu	akan	memuai.	
•	 Besarnya	pemuaian	benda	tergantung	pada	ukuran	benda	semula	(awal),	kenaikan	suhu,	

dan jenis bahan benda.
•	 Suatu	benda	 akan	mengalami	muai	panjang	 apabila	benda	 tersebut	hanya	memiliki	

(dominan dengan) ukuran panjangnya saja. 
•	 Suatu	benda	akan	mengalami	muai	luas	apabila	benda	tersebut	memiliki	ukuran	panjang	

dan lebar.
•	 Suatu	benda	akan	mengalami	muai	volume	apabila	benda	 tersebut	memiliki	ukuran	

panjang, lebar, dan tinggi.

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan muai panjang, muai luas, dan muai volume suatu 

zat.
b) Peserta didik dapat menentukan besarnya pemuaian pada benda.
c) Peserta didik dapat mengaplikasikan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-

hari.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen    c) Diskusi
b) Pengamatan     d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 	Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 	Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 	Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 	Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	8.2.
•	 	Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.
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b)  Kegiatan Inti
  Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1)  Menanyakan 
  Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati gambar-gambar rel kereta api yang memuai, 
sambungan jembatan yang memiliki ruang muai, dan ruang muai pada jendela 
kaca.

(2)  Menanyakan 
  Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

gambar-gambar tersebut. 
(3)  Eksperimen/eksplorasi 
  Peserta didik diminta melakukan percobaan Fisika Lab 8.2 secara berkelompok. 

Guru membimbing peserta didik untuk melakukan prosedur percobaan dengan 
aman dan benar, tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik 
dapat terlibat aktif dalam kelompoknya. 

(4)  Mengasosiasikan atau mengolah informasi
  Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 8.2 

kemudian mendiskusikannya secara berkelompok. Percobaan Fisika Lab 8.2  
dapat dilakukan dengan menggunakan alat Musschenbroek. 

(5)  Mengomunikasikan 
  Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 	Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 	Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 	Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: gambar-gambar pemuaian rel, sambungan jembatan, kusen 

jendela.
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	

pembelajaran, dan internet).
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6) Penilaian
•	 	Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 	Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

4. Pertemuan III: Perubahan Wujud Zat dan Asas Black (3 JP)
a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami bahwa kalor dapat 
merubah  wujud suatu benda, dan besar kalor yang diterima pada benda sama dengan yang 
dilepas.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Fase-fase	perubahan	wujud	benda	meliputi	melebur,	mencair,	membeku,	menyublim,	

menguap, dan mengembun.
•	 Pada	 fase	perubahan	wujud,	 kalor	 yang	diterima	 zat	 tidak	untuk	menaikkan	 suhu	

melainkan untuk berubah wujud. Misalnya, es pada suhu 0° C menyerap kalor untuk 
melebur (mencair), bukan menaikkan suhu. Setelah semua es melebur, kalor diserap 
untuk menaikkan suhu. Hal yang sama juga berlaku pada waktu air pada suhu 100 °C, 
kalor yang diterima digunakan untuk mendidih hingga semua air mendidih total, bukan 
untuk menaikkan suhu.

•	 Asas	Black	menyatakan	bahwa	besar	kalor	yang	diterima	oleh	suatu	zat	akan	sama	dengan	
kalor yang dilepas.

 Qserap = Qlepas  .... (8.2) 

Pengayaan

 Kalorimeter merupakan alat untuk mengukur banyaknya kalor yang dibebaskan atau 
diserap oleh suatu sistem. Jenis-jenis kalorimeter antara lain sebagai berikut.
1) Kalorimeter bom, yaitu kalorimeter yang digunakan untuk mencari nilai energi panas 

makanan atau untuk mengukur kalor yang dikeluarkan ketika sebuah zat terbakar.
2)     Kalorimeter sederhana, yaitu kalorimeter yang digunakan untuk menentukan kalor 

pembakaran atau nilai kalori bahan makanan dan bahan bakar. Atau biasanya dipakai 
untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya berlangsung dalam fase larutan.

 Selain materi pengayaan di atas, guru dapat menambah informasi terkait dengan materi 
pada pertemuan ini dari berbagai sumber referensi dan internet.

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda.
b) Peserta didik dapat menentukan proses perubahan wujud benda.
c) Peserta didik dapat menjelaskan konsep asas Black.
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d) Peserta didik dapat menentukan kenaikan suhu suatu benda jika kedua zat 
dicampur.

e) Peserta didik dapat melakukan kegiatan menggunakan konsep asas Black.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen     
b) Pengamatan  
c) Diskusi  
d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	8.3.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik untuk mengamati perubahan wujud air. 
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

perubahan wujud air. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan secara mandiri. 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik berdiskusi tentang perubahan wujud zat. Kemudian, peserta didik 

melakukan percobaan (Fisika Lab 8.3) secara berkelompok. Guru mengarahkan 
agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya serta dapat 
melakukan percobaan dengan benar dan aman.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 8.3 

secara berkelompok. 
(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan itu dikumpulkan 

pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai jalan diskusi. 
Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai percobaan 
yang telah dilakukan.
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 c) Kegiatan Penutup
•	 	Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 	Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 	Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: kalorimeter, thermometer, logam berbentuk kubus/balok (seperti 

tembaga, besi, dan aluminium), beaker glass, pembakar spiritus/Bunsen, tungku 
pemanas (kaki tiga), air, dan neraca.

b) Media: LCD, dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	buku	panduan	praktikum	SMA,	CD/

DVD pembelajaran).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan IV: Perpindahan Kalor (3 JP)
a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan IV dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami agar peserta didik dapat  
memahami bahwa kalor dapat dipindahkan dengan tiga cara, yaitu konduksi (hantaran), 
konveksi (aliran),  dan radiasi (pancaran).
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Perpindahan	kalor	dapat	terjadi	secara	konduksi,	konveksi,	dan	radiasi.
•	 Pada	konduksi,	kalor	merambat	dari	benda	padat	yang	bersuhu	tinggi	ke	benda	padat	

yang bersuhu rendah tanpa disertai perpindahan partikelnya.
•		 Perpindahan	kalor	karena	aliran	disebut	dengn	konveksi. Konveksi terjadi pada fluida 

(zat cair dan gas). Pada fluida yang bersuhu tinggi (panas) akan merenggang hingga 
massa jenisnya mengecil akibat dari desakan fluida bersuhu rendah (dingin) yang 
memiliki massa jenis besar. Demikian seterusnya sehingga fluida mengalir mencari 
keseimbangan.

•		 Perpindahan	kalor	dengan	cara	pancaran	disebut	radiasi. Contoh peristiwa radiasi adalah 
sinar matahari sampai ke permukaan bumi dengan pancaran sehingga panas dapat 
dirasakan di permukaan bumi.
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Pengayaan

 Mesin Tetas Telur Sederhana

 Konsep radiasi telah diterapkan pada mesin penetas telur unggas. Cara kerja mesin 
penetas telur unggas adalah menciptakan kondisi keadaan hangat seperti saat telur dierami 
induknya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber panas seperti lampu pijar atau lampu minyak 
Mesin penetas telur unggas dapat dibuat secara sederhana menggunakan bahan-bahan yang 
mudah didapatkan, seperti kayu dan triplek, kawat, lampu pijar atau lampu minyak, dan bak 
air. Perhatikan Gambar 8.1.
 Pembuatan mesin penetas telur sederhana tidak terlalu memerlukan modal yang besar. 
Bagi orang yang memiliki modal usaha kecil, hal ini merupakan langkah praktis untuk 
memajukan usaha ternak. Untuk informasi lengkap tentang cara membuat mesin penetas 
telur sederhana, dapat ditemukan dari berbagi sumber referensi buku dan internet. 

Keterangan:
1. Tombol pengatur  5. Rak penampungan anak ayam
2. Kapsul    6. Bak air
3. Lampu pijar   7. Termometer
4. Telur tetas

5
6

7
4

3
2

1

Sumber: http://penebar-swadaya.com/penebar/wp-content/uploads/2012/07/
ilustrasi-mesin-tetas2.jpg

Gambar 8.1 Bagian-bagian mesin tetas telur sederhana

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat menjelaskan  perpindahan kalor.
b) Peserta didik dapat menentukan  jenis perpindahan kalor.
c) Peserta didik dapat  menentukan besarnya perpindahan kalor.
d) Peserta didik dapat menerapkan sistem perpindahan kalor.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen    
b) Pengamatan   
c) Diskusi  
d) Tanya jawab
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3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	8.4	dan	

8.5.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar-gambar peristiwa yang 

menerapkan konsep perpindahan kalor (ujung sendok yang dipanaskan, AC 
ruangan, dan cahaya matahari yang sampai ke bumi). 

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

peristiwa-peristiwa tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengaju-
kan pertanyaan secara mandiri. 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik melakukan percobaan (Fisika Lab 8.4 dan 8.5) secara berkelompok. 

Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam 
kelompoknya serta dapat melakukan percobaan dengan benar dan aman.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 8.4 

dan 8.5 secara berkelompok.
 Pada Fisika Lab 8.4, margarin yang diletakkan di ujung sendok lainnya akan 

mencair/meleleh. Hal ini membuktikan adanya konduksi.
 Pada Fisika Lab 8.5, ketika tinta/pewarna biru di diteteskan pada dinding gelas 

reaksi yang berisi air dingin maka tetesan tinta akan menyebar di permukaan 
air pada gelas reaksi tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, tinta tersebut 
menyebar ke seluruh air di gelas reaksi. Hal ini karena massa jenis tinta/pewarna 
yang panas lebih ringan daripada air dingin.   

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan itu dikumpulkan 

pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai jalan diskusi. 
Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai percobaan 
yang telah dilakukan.
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 c) Kegiatan Penutup
•	 	Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 	Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 	Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a)  Alat dan bahan: lilin, margarin, korek api, penjepit kayu (tang), sendok besi, air 

dingin (es), wadah air panas dari kaca (gelas reaksi), air panas, gelas kecil, pewarna 
atau tinta, dan pipet tetes.

b)  Media: LCD, laptop, CD/DVD pembelajaran.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 	Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	buku	panduan	praktikum	SMA,	CD/

DVD pembelajaran).

6) Penilaian
•	 	Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 	Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

6. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal latihan akhir bab halaman 223 – 236.

D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman dan ringkasan sendiri 
dari bab ini, seperti berikut.
1. Kalor adalah energi yang diberikan karena perbedaan suhu, atau energi yang ditransfer 

dari suatu benda ke benda yang lainnya karena adanya perbedaan suhu. Satuan kalor 
adalah joule, namun terkadang menggunakan kalori. 

2. Tara kalor mekanik adalah kesetaraan antara sejumlah kerja tertentu yang dilakukan 
dengan sejumlah masukan kalor tertentu.

3. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepas tiap satu kilogram 
massa, untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar satu kelvin. 
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4. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu benda dalam menerima atau melepas kalor 
untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda itu sebesar 1°C atau 1 K. 

5. Asas Black menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh suatu benda sama dengan 
jumlah kalor yang diterima.

6. Perpindahan kalor terjadi dengan tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi 

E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Menjelaskan pengertian kalor, 
kalor jenis, dan kapasitas kalor

Tes tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan pemuaian zat dan 
penerapannya.

Menjelaskan perubahan wujud 
zat.

Menjelaskan prinsip asas Black dan 
penerapannya.

Menjelaskan cara perpindahan 
kalor.

4. KD pada KI 4 Melakukan percobaan untuk 
mengamati perpindahan kalor 
pada dua benda yang berbeda 
suhunya.

Peni la ian unjuk 
kerja dan sikap

Lembar penilaian 
produk

Melakukan percobaan tentang 
pemuaian zat .

Melakukan percobaan asas Black.

Melakukan percobaan tentang 
konduksi.

Melakukan percobaan tentang 
konveksi.

Menyajikan hasil kerja ilmiah peng   -
amatan, inferensi, dan meng o mu ni-
kasikan hasil percobaan.

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek.

Penilaian produk
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2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
 
Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Menjelaskan pengertian kalor dan 
parameter-parameternya. 

2. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap suatu 
zat. 

3. Menyelesaikan permasalahan menerapkan 
dengan asas Black. 

4. Menjelaskan cara perpindahan kalor dan 
contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.
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4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.

G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk 
peserta didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan 
memberikan materi pengayaan atau soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial 
dan pengayaan sendiri.

Remedial
1. Batang baja yang memiliki panjang 1 m suhunya dinaikkan 100° C bertambah panjang 

1 mm. Hitung  berapa pertambahan panjang batang baja yang memiliki panjang 60 cm 
jika suhunya dinaikkan 20° C! (0,12 mm)

2.  Air  bermassa 75 g pada suhu 0 °C dicampur dengan 50 g air yang bersuhu 100 °C, 
berapa suhu akhir campuran kedua air tersebut? (40 °C)
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3. Dua benda hitam yang sejenis masing-masing bersuhu 327 °C dan 27 °C. Jika kedua 
benda tersebut memancarkan energi dalam bentuk radiasi maka  tentukan perbandingan 
jumlah energi per detik yang dipancarkan  dua benda tersebut. (16 : 1)

Pengayaan
1. Air bertemperatur 20 °C dan bermassa a gram dicampur dengan es bertemperatur –10 

°C dan bermassa b gram.  Kesetimbangan temperatur tercapai tanpa adanya kehilangan 
kalor dan  sebagian es melebur. Diketahui kalor jenis air dan es berturut-turut adalah 
1 kal/g °C dan 0,5 kal/g °C serta kalor lebur es adalah 80 kal/g. Berapa gram massa es 

yang melebur? ( 4
16
a b−( )  gram)

2. Sebongkah tembaga bermassa 10 gram dan bersuhu 125 °C dimasukkan dalam 
kalorimeter berisi air bersuhu 20 °C. Suhu akhir campuran adalah 23 °C. Jika percobaan 
ini diulangi kembali dengan menggunakan kondisi awal sama yang sama kecuali massa  
tembaga yang dipakai diubah  menjadi m, maka suhu akhir campuran  adalah 25 °C.  
Jika kalorimeter  dianggap tidak menyerap kalor, maka tentukanlah nilai m! (17 gram)

H. Kunci Jawaban

Tantangan (hal.203)
2. Jarak antar rel = 2,64 × 2 = 5,28 cm.

Tantangan (hal.206)
2. Luas lempeng sekarang adalah 1.001,8 cm2.

Tantangan (hal.207)
1. 4,5 cm3

2. Vt = 1.800,0918 cm3

Tantangan (hal.210)
Q = 82.000 kalori.

Latihan (hal 223 – 226) 
A. Pilihan Ganda

1. E
2. A
3. C
4. E
5. C

6. B
7. B
8. A
9. D
10. D

11. A
12. B
13. B
14. C
15. A
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B.   Esai 
1. clogam = 2,65 × 103 J/kg °C
2.   ma : mb = 2 : 1
3.    a.    5 °C/cm;      b.   H = 4,6 kal/s;   c. T2 = 75 °C
4.   t = 2,7 °C
5.   a.  Ptotal = 7,9 × 1025 W;   b.  E = 5,19 × 107 W/m2
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A l a t - A l a t  O p t i kIX

A. Pengantar

 Negara Indonesia merupakan salah satu negara terindah di dunia karena memiliki 
pemandangan alam yang menakjubkan untuk dilihat. Hal ini terbukti dengan adanya banyak 
wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya pemandangan indah itu dapat 
dinikmati dengan mata telanjang. Bagaimana halnya jika seseorang punya mata yang tidak 
berfungsi dengan baik? Apakah orang tersebut dapat menikmati keindahan alam sekitar? 
Mata sebagai indra penglihatan yang mampu memberikan kesan melihat sebuah benda. 
Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia, termasuk guru dan peserta didik bersyukur atas 
nikmat ini. Mata yang diciptakan Tuhan harusnya dirawat dengan baik dan digunakan untuk 
kebaikan.
 Mata merupakan salah satu alat optik karena mata memiliki lensa. Alat optik adalah  alat  
yang  bekerja berdasarkan sifat-sifat gelombang (misalnya pemantulan dan pembiasan) yang 
dimiliki cahaya. Alat optik yang terpenting  adalah mata. Mata memiliki daya penglihatan 
yang terbatas. Oleh karena itu, para ahli membuat alat-alat optik yang dapat membantu daya 
penglihatan mata. Misalnya, untuk mengamati benda-benda yang kecil dibuat lup dan untuk 
mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh dibuat teropong.
 Ada banyak alat optik, di antaranya adalah mata, lup, kamera, mikroskop, dan 
teropong.
 Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, guru dapat menerapkan model 
pembelajaran Problem Base Learning, Project Base Learning, atau model pembelajaran yang 
relevan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mengembangkan perilaku dan 
sikap ilmiah peserta didik, seperti kerja sama, toleransi, pantang menyerah, disiplin, teliti, 
tekun, jujur, berani, bertanggung jawab, ramah lingkungan, cinta damai, dan sebagainya. Selain 
itu, guru dapat memelihara dan meningkatkan motivasi peserta didik dengan memberikan 
penguatan (reinforcement) berupa pujian, penghargaan, pemberian kesempatan, dan 
sebagainya. Pada pertemuan akhir, guru mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan 
soal latihan yang ada di akhir subbab dan proyek. Guru juga dapat mengembangkan sebuah 
soal yang ada di buku pegangan peserta didik menjadi soal-soal baru yang memiliki tingkat 
kesulitan lebih tinggi.
 Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan cara kerja 
alat-alat optik dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, peserta didik akan 
lebih termotivasi  untuk mendalami materi ini lebih lanjut. Bagi guru sendiri dapat memotivasi 
diri untuk terus mentransfer ilmunya dan terus mendalami keilmuannya dalam bidang fisika, 
khususnya berkaitan dengan materi alat-alat optik.

Bab
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B. KI dan KD pada Materi Pokok AlatAlat Optik

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada bab ini akan disajikan dengan 
lengkap pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 KI dan KD pada Materi Pokok Alat-Alat Optik

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar

1.    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya.

1.1  Bertambah keimanannya dengan menyadari 
hubungan keteraturan dan kompleksitas alam 
dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya.

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur 
karakteristik fenomena gerak, fluida kalor dan 
optik.

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi  s ikap dalam melakukan 
percobaan , melaporkan, dan berdiskusi.

2.2     Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 
aktivitas sehari sebagai wujud implementasi 
sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah.

3.9  Menganalisis cara kerja alat optik menggunakan 
sifat pencerminan dan pembiasan cahaya oleh 
cermin dan lensa. 

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.  

4.9  Menyajikan ide/rancangan sebuah alat optik 
dengan menerapkan prinsip pemantulan dan 
pembiasan pada cermin dan lensa.
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C. Pembelajaran pada Materi Pokok AlatAlat Optik

1. Alokasi Waktu dan Subtopik
 Pembelajaran materi pokok alat-alat optik memerlukan alokasi waktu 12 jam pelajaran 
(JP) atau  4 tatap muka (TM). Dalam satu minggu disarankan satu kali pertemuan tatap 
muka dengan 3 jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tabel 9.2 menyajikan  
pengorganisasian 4 TM tersebut dalam seminggu.

Tabel 9.2 Pengorganisasian Tatap Muka (TM) dari Materi Alat-Alat Optik

Pertemuan ke Materi

1 Mata dan Kacamata, dan Lup (Kaca Pembesar)

2 Kamera dan Mikroskop

3 Teropong

4 Ulangan harian dan Proyek

2. Pertemuan I:  Mata dan Kacamata, dan Kaca Pembesar (Lup) 
(3 JP)

a. Materi untuk Guru

 Pertemuan I dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman kepada peserta didik 
tentang mata dan bagian-bagiannya serta kacamata dan cacat mata. Selain itu, guru juga akan 
memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang lup (kaca pembesar) secara kualitatif 
dan kuantitatif.
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada 
beberapa hal atau materi yang sebaiknya dipahami oleh 
guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Sifat-sifat	pembentukan	bayangan	pada	cermin	datar,	

yaitu bayangannya maya, sama tegak dengan bendanya, 
sama besar dengan bendanya, dan sama tinggi dengan 
bendanya.

•	 Cermin	 cekung	 bersifat	mengumpulkan	 cahaya	
(konvergen). 

•	 Cermin	 cembung	 bersifat	menyebarkan	 cahaya	
(divergen).

•	 Sinar-sinar	istimewa	pada	lensa	cembung,	yaitu	sebagai	berikut.
1) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik api F2 (Gambar  9.2 (a)).
2) Sinar datang melalui titik api F1 dibiaskan sejajar sumbu utama (Gambar 9. 2 (b)).
3) Sinar datang melalui pusat optik lensa O akan diteruskan (Gambar 9.2 (c)).

  

A Aʹ

B Bʹ

Gambar 9.1 Pembentukan bayangan 
pada cermin datar
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•	 Sinar-sinar	istimewa	pada	lensa	cekung,	yaitu	sebagai	berikut.
1) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik api F2 

(Gambar  9.3 (a)).
2) Sinar datang menuju titik api F1 dibiaskan sejajar sumbu utama (Gambar  9.3 (b)).
3) Sinar datang melalui pusat optik lensa O tidak dibiaskan (Gambar 9.3 (c)).

Gambar 9.2 Berkas sinar istimewa pada lensa cembung

Gambar 9.3 Berkas sinar istimewa pada lensa cekung

F1 F1 F1

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

F2 F2 F2
O O O

F1 F1
F1F2 F2

F2O O O

•	 Lensa	mata	merupakan	lensa	bikonveks	(cembung	ganda).
•		 Mata	memiliki	bagian-bagian	seperti	Gambar	9.4.

a) Kornea, yaitu bagian depan mata yang berupa 
lengkungan yang dilapisi selaput (membran) yang 
kuat dan tembus cahaya.

b)  Aqueous humor, yaitu cairan di belakang kornea.
  Lensa kristalin, yaitu lensa mata dari bahan bening, 

berserat, dan kenyal. Fungsinya untuk mengatur 
pembiasan cahaya yang masuk ke mata.

c)  Iris, yaitu selaput yang berfungsi sebagai diafragma, 
yaitu mengatur lebar celah mata (pupil).

d)  Pupil,  pengatur  jumlah  cahaya  yang  masuk  ke  mata.  Jika cahaya  yang masuk 
sedikit maka pupil membesar. Sebaliknya, jika cahaya yang masuk banyak, pupil 
mengecil.

e)  Vitreous humor (cairan bening), sebagian besar dari air.
f)  Retina, yaitu lapisan yang berisi ujung-ujung saraf yang berasal dari urat saraf optik. 

Pada bagian tengah retina terhadap bagian yang merupakan bagian paling peka, 
yaitu bintik kuning. Adanya kesan melihat suatu benda jika berkas cahaya dari benda 
yang masuk ke mata dibiaskan lensa dan berpotongan di retina. Otot-otot yang 
menggerakkan mata selalu memutar biji mata agar bayangan benda yang diamati 
jatuh di daerah bintik kuning (retina).

Sumber: www.blundelloptometry.com 

Gambar 9.4 Bagian-bagian mata

Sclera

Aqueous

Pupil

Iris
Kornea

Konjunctiva

Retina

Choroid

Fovea
Macula

Vitreous humor

Lensa
kristalin

Saraf optik
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•		 Mata	dapat	mengalami	gangguan	penglihatan,	yang	disebut	cacat mata. Ada beberapa 
macam cacat mata, yaitu miopi, hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisma.

Sumber: Dokumen penerbit 

Gambar 9.5 Titik dekat dan titik jauh dari (a) mata normal, (b) mata miopi, (c) hipermetropi, dan 
(d) presbiopi

Mata normal

PP

PP

PP

25 cm
PR
∼

PR

PR

PR

(–)

(+)

Miopi

(a)

(b)

(c)

(d)

Hipermetropi

Presbiopi

•		 Persamaan	yang	berlaku	pada	mata	saat	mengamati	benda:

 1 1 1
f s s

= +
′

  .... (9.1)

•	 Lup	 atau	 kaca	 pembesar	 adalah	 lensa	 konvergen	 atau	 lensa	 positif	 yang	 sifatnya	
menggumpulkan sinar.  

•	 Cara	penggunaan	 lup	ada	2	 cara,	 yaitu	dengan	mata	berakomodasi	maksimum	dan	
dengan mata tidak berakomodasi.

Pengayaan 

 Ada beberapa cacat mata atau penyakit mata lainnya, di antaranya sebagai berikut.
1. Buta warna, yaitu ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Penyakit ini bersifat 

menurun.
2. Katarak, yaitu lensa mata jadi buram karena penebalan lensa mata. Umumnya terjadi 

pada orang tua.
3. Rabun senja, yaitu ketidakmampuan mata melihat pada tempat yang kurang cahaya, 

misalnya pada waktu sore hari/senja saja.
4. Glaukoma, yaitu  adalah salah satu jenis penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung, 

yang secara bertahap menyebabkan penglihatan pandangan mata semakin lama akan 
semakin berkurang sehingga akhirnya mata akan menjadi buta.

Keterangan:
f  =   jarak fokus lensa mata
s =  jarak benda ke lensa mata
sʹ  =   jarak bayangan ke lensa mata
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b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dan bagian alat optik  mata, kacamata, 

dan lup.
b) Peserta didik dapat membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi 

maksimum.
c) Peserta didik dapat menganalisis pembentukan bayangan pada kacamata, dan lup. 
d) Peserta didik dapat menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi dan 

hipermetropi.
e) Peserta didik dapat menghitung perbesaran kacamata dan lup.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan      c) Diskusi
b) Membaca referensi   d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik di SMP, yaitu sifat-sifat pencerminan oleh cermin dan sifat-sifat 
pembiasan oleh lensa.

•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-
nya.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar mata dan bagian-

bagiannya serta gambar pemanfaatan lup.
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

gambar tersebut. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan per tanya-
an secara mandiri. Contoh pertanyaan, “Bagaimanakah cara kerja mata?” 

(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik mencari informasi tentang cara kerja mata dan lup secara 

berkelompok. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat aktif 
dan tidak menyimpang dari tugasnya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk menganalisis dan mendiskusikan cara kerja mata 

dan lup secara berkelompok. Peserta didik juga mendiskusikan perbedaan 
pengamatan tanpa akomodasi dengan berakomodasi maksimum pada lup.   
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(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis hasil diskusi 

kelompoknya. Laporan itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di 
depan kelas. Guru menilai jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik 
pada kesimpulan mengenai diskusi kelas yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: sesuai kegiatan “alat-alat optik”.
b) Media: lensa cekung, cembung, gambar bagian-bagian mata, cara pembentukan 

bayangan pada mata, kaca mata, dan lup.

5) Sumber Belajar
	 •	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
	 •	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	CD/DVD	pembelajaran).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	 sikap	waktu	mengemukakan	 pendapatnya,	 berdiskusi,	 dan	 hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

3. Pertemuan II: Kamera dan Mikroskop (3 JP)
a. Materi untuk Guru

 Pertemuan II dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman kepada peserta didik 
tentang kamera dan mikroskop, bagian-bagiannya, jenis-jenisnya, serta cara kerjanya.
 Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi yang sebaiknya 
dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Kamera	adalah	alat	yang	digunakan	untuk	memotret	

atau mengambil gambar suatu benda dalam bentuk 
foto. 

•		 Kamera	dalam		bentuk		yang		paling		sederhana	terdiri	
dari kotak kedap cahaya, sebuah lensa positif di bagian  
depan,  diafragma,  dan  film  peka  cahaya  pada bagian 
belakang untuk membentuk bayangan dari suatu 
benda.

LensaDiafragma

Film

Tombol pemutar 
film

Sumber: www.brubaker.com 

Gambar 9.6 Kamera dan komponen-
komponennya
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Gambar 9.7 Pembentukan bayangan pada mikroskop untuk mata berakomodasi 
maksimum

•	 Untuk	mengamati	benda-benda	renik	atau	benda-benda	mikro,	digunakan	alat	optik	
yang disebut mikroskop.

•		 Sebuah	mikroskop	sederhana	terdiri	atas	dua	lensa	positif	yang	masing-masing	disebut	
lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif dekat dengan benda yang diamati, 
sedangkan lensa okuler dekat  dengan  mata.  

• Pembentukan bayangan pada mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, 
dilukiskan seperti Gambar 9.7. Bayangan yang dibentuk lensa okuler tepat di titik dekat 
mata.

Karena lensa okuler mikroskop berfungsi sebagai lup maka untuk mata berakomodasi 
maksimum, perbesaran angular mikroskop dirumuskan:

 Ma  = 
′

+






s
s

s
f

ob

ob

n

ok

1    ....  (9.2)

•		 Pembentukan bayangan pada mikroskop untuk mata tidak berakomodasi dilukis seperti 
Gambar 9.8. Bayangan benda oleh objektif tepat di fokus okuler sehingga bayangan yang 
dibentuk okuler di tempat tak terhingga (∼).

sob

s′ob

sok

Fob

Fob Fok Fok

Objektif
Okuler

Mata

Gambar 9.8 Pembentukan bayangan pada mikroskop untuk mata tidak berakomodasi
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 Untuk mata tidak berakomodasi, perbesaran angular mikroskop dirumuskan men-
jadi:

 Ma  =   
′

×
s
s

s
f

ob

ob

n

ok
  ....  (9.3)

Pengayaan

Kamera Digital dan Cara Kerjanya

Seiring berkembangnya IPTEK, teknologi pada kamera juga semakin berkembang, yaitu 
dengan dikembangkannya kamera konvensional (kamera mekanik) menjadi kamera digital. 
Sebuah kamera digital sederhana terdiri atas komponen dasar, yaitu lensa, diafragma, shutter 
(menentukan lamanya waktu yg digunakan untuk menciptakan efek diam (freeze) jika akan 
memotret objek yang sedang bergerak, misal orang berjalan), dan sensor gambar (CCD/Charge 
Coupled Device). Sensor gambar ini dapat memberikan gambar hasil yang sangat baik, seperti 
perbesaran gambar, pewarnaan gambar, pengaturan cahaya, dan resolusi gambar.

Pada dasarnya, cara kerja kamera digital juga sama dengan kamera mekanik, bahkan 
bukaan pada diafragma tidak ada perubahan. Pada kamera mekanik, masih bergantung 
sepenuhnya pada proses kimia dan mekanik, sedangkan kamera digital memanfaatkan 
teknologi canggih, yaitu dengan dilengkapi proses secara komputerisasi, seperti halnya 
komputer dalam skala kecil dengan tujuan spesifik. Perbedaan besar antara kamera mekanik 
dan kamera digital adalah cara menangkap gambar. Pada kamera digital menggunakan 
perangkat solid-state disebut sensor gambar. Setelah objek difoto dengan kamera digital, 
gambar disimpan pada kartu memori di mana gambar siap untuk dikopi ke komputer 
sebagai file digital, seperti JPEG dan TIFF.

Teknologi pada kamera terus berkembang. Saat ini, sebuah kamera digital telah 
ditambahkan fitur baru, seperti perekaman video (video recorder), bermain musik, bahkan 
GPS telah tertanam di dalamnya. Selain itu, kamera digital juga dijadikan fitur tambahan 
pada telepon selular (ponsel/handphone).

Sumber: www.circuitstoday.com 

Gambar 9.9 (a) Kamera digital dan komponen-komponennya (b) cara 
kerja kamera digital

(a)
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Mikroskop Sederhana (dari Setetes Air)

 Mikroskop dapat dibuat dari setetes air. Peserta didik dapat menemukan informasi cara 
membuatnya dari: http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2013/02/03/membuat-mikroskop-
sederhana-dari-tetes-air-530386.html

b. Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dan bagian kamera.
b) Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dan bagian mikroskop.
c) Peserta didik dapat membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi 

maksimum  pada mikroskop.
d) Peserta didik dapat menganalisis pembentukan bayangan pada mikroskop.
e) Peserta didik dapat menghitung perbesaran mikroskop.

2) Metode Pembelajaran
a) Pengamatan     c) Diskusi
b) Eksperimen    d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secara	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	menyiapkan	beberapa	alat	dan	bahan	untuk	percobaan	Fisika	Lab	9.1.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Menanyakan 
 Untuk memperoleh perhatian dan memotivasi peserta didik, guru meminta 

peserta didik untuk mengamati gambar penggunaan kamera dan mikroskop 
dalam kehidupan sehari-hari.

(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

gambar-gambar tersebut. 
(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik mencari informasi tentang cara kerja kamera dan mikroskop 

secara berkelompok. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat 
aktif dan tidak menyimpang dari tugasnya.Kemudian, peserta didik diminta 
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melakukan percobaan Fisika Lab 9.1 secara berkelompok. Guru membimbing 
peserta didik untuk melakukan prosedur percobaan dengan aman dan benar, 
tanpa takut salah. Guru mengarahkan agar semua peserta didik dapat terlibat 
aktif dalam kelompoknya. 

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diminta untuk mengolah hasil pengamatan dari Fisika Lab 9.1 

secara berkelompok. Kemudian, peserta didik mendiskusikan perbedaan 
pengamatan tanpa akomodasi dengan berakomodasi maksimum pada kamera 
dan mikroskop.  

(5) Mengomunikasikan 
 Setiap kelompok peserta didik membuat laporan tertulis percobaannya. Laporan 

itu dikumpulkan pada guru untuk dipresentasikan di depan kelas. Guru menilai 
jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Peserta	didik	melakukan	refleksi	serta	penugasan	mandiri	(tugas-tugas	dan	soal	

tantangan).
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: dua buah lensa positif berbeda fokusnya (fokusnya 5 cm dan 10 cm); 

sumber cahaya (bola lampu, senter, atau lilin); meja optik; dan layar yang transparan 
(seperti kertas minyak).

b) Media: lensa cekung, cembung, lilin, meja optik, gambar dalam ppt tentang bagian-
bagian  mikroskop, cara pembentukan bayangan pada mikroskop LCD, Laptop, CD/
DVD pembelajaran.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	peserta	didik	(Fisika	SMA/MA	Kelas	X	Bumi	Aksara).
•	 Sumber	 lain	 yang	 relevan	 (misalnya	buku	panduan	praktikum	fisika,	CD/DVD	

pembelajaran, dan internet).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).
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4. Pertemuan III: Teropong (3 JP)
a.  Materi untuk Guru

 Pertemuan III dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami tentang teropong,  
bagian-bagiannya, jenis-jenisnya, dan cara kerjanya.
 Berkaitan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini, ada beberapa hal atau materi 
yang sebaiknya dipahami oleh guru, antara lain sebagai berikut.
•	 Teropong	adalah	alat	optik	yang	dapat	digunakan	untuk	mengamati	benda	benda	yang	

jauh letaknya sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong ada bermacam-
macam, yaitu sebagai berikut.

•	 Berdasarkan	 jenis	 objektifnya,	 teropong	dapat	dibagi	menjadi	 dua	kelompok,	 yaitu	
teropong pantul dan teropong bias. 

•	 Teropong	pantul	merupakan	teropong	yang	objektifnya	menggunakan	sebuah	cermin	
cekung besar yang berfungsi memantulkan cahaya.

•	 Teropong	bias	merupakan	teropong	yang	objektifnya	menggunakan	lensa	yang	berfungsi	
untuk membiaskan cahaya. Teropong bias meliputi teropong bintang, teropong bumi, 
teropong prisma, dan teropong panggung.

Pengayaan

Teropong Prisma
 Teropong prisma menggunakan dua lensa positif sebagai objektif dan okuler serta 
sepasang prisma segitiga sama kaki yang diletakkan di antara lensa objektif dan okuler.
 Prisma-prisma itu berfungsi memantulkan cahaya dengan pemantulan sempurna, 
seperti ditunjukkan Gambar 9.10. Pada proses pembalikan itu sinar dari benda mengalami 
dua kali pembalikan kiri kanan dan atas bawah. Arah perambatannya juga mengalami dua 
kali pembalikan. Hal itulah yang memperpendek panjang teropong. Sebagai hasilnya, prisma 
membalikkan bayangan dari lensa objektif dan bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler 
terlihat tegak seperti keadaan benda yang sebenarnya. 
 Teropong prisma dibuat binokuler, yaitu meng gabungkan dua teropong secara 
berdampingan dengan jarak okuler yang disesuaikan dengan jarak mata pengamat.

Lensa okuler

Prisma

Lensa 
objektif

(a) (b)

Prisma

Jalannya 
sinar

Sumber: www.ode.ca 

Gambar 9.10 (a) Teropong prisma, (b) proses pembalikan sinar pada prisma
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Membuat Teropong Sederhana
Peserta didik dapat membuat teropong bintang sederhana sendiri. Untuk lebih jelas, 

peserta didik dapat mengunjungi laman internet: http://bosscha.itb.ac.id/in/materi-bantu-
ajar/193-membuat-teleskop-sederhana.html.

b.  Pembelajaran

1) Tujuan Esensial
a) Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dan bagian teropong.
b) Peserta didik dapat membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi 

maksimum pada teropong.
c) Peserta didik dapat menganalisis pembentukan bayangan pada teropong.
d) Peserta didik dapat menghitung perbesaran teropong.
e) Peserta didik dapat membedakan teropong bintang dengan teropong bumi.
f) Peserta didik dapat merancang dan membuat teropong sederhana secara 

berkelompok.

2) Metode Pembelajaran
a) Eksperimen    
b) Pengamatan   
c) Diskusi  
d) Tanya jawab

3) Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Pendahuluan

•	 Guru	mengajak	peserta	didik	berdoa	bersama	sebelum	pembelajaran	dimulai.
•	 Guru	menyiapkan	peserta	didik	secar	psikis	dan	fisik	untuk	mengikuti	proses	

pembelajaran.
•	 Guru	mengajukan	beberapa	pertanyaan	tentang	materi	yang	sudah	dipelajari	

peserta didik pada pertemuan sebelumnya.
•	 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	dan	cakupan	materi	pembelajaran-

nya.
•	 Guru	membagi	peserta	didik	dalam	beberapa	kelompok.

b) Kegiatan Inti
 Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Base Learning, Project Base Learning, atau Cooperative Learning. Selain itu, guru 
juga dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan.
(1) Mengamati
 Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan gambar-gambar 

penggunaan teropong dalam kehidupan sehari-hari. 
(2) Menanyakan 
 Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

teropong. Guru membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 
secara mandiri. 
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(3) Eksperimen/eksplorasi 
 Peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber tentang teropong dan 

penerapannya secara berkelompok. Guru mengarahkan agar semua peserta 
didik dapat terlibat aktif dalam kelompoknya.

(4) Mengasosiasikan atau mengolah informasi
 Peserta didik diskusi tentang cara kerja macam-macam teropong dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengarahkan peserta didik 
diminta untuk sampai menemukan kesimpulan. 

(5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan. Guru menilai 

jalan diskusi. Guru juga mengarahkan peserta didik pada kesimpulan mengenai 
percobaan yang telah dilakukan.

 c) Kegiatan Penutup
•	 Guru	dan	peserta	didik	menyimpulkan	 tentang	materi	yang	 telah	dipelajari	

pada pertemuan tersebut.
•	 Guru	dan	peserta	didik	melakukan	refleksi,	serta	memberi	penghargaan/pujian	

pada kelompok yang berhasil membuat teropong sederhana terbaik.
•	 Guru	menyampaikan	cakupan	besar	materi	yang	akan	diajarkan	pada	pertemuan	

berikutnya.

4) Alat, Bahan, dan Media
a) Alat dan bahan: disesuaikan dengan alat optik yang sedang dipelajari.
b) Media: LCD dan laptop.

5) Sumber Belajar
•	 Buku	pegangan	bagi	peserta	didik.
•	 Sumber	lain	yang	relevan	(misalnya	internet,	buku	panduan	praktikum	SMA,	CD/

DVD pembelajaran).

6) Penilaian
•	 Penilaian	kompetensi	pengetahuan	melalui	ulangan	harian	dalam	bentuk	uraian.	Soal-

soal yang diberikan dapat bervariatif. Selain itu, soal uraian dapat mengembangkan 
kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah.

•	 Penilaian	sikap	waktu	mengemukakan	pendapat,	berdiskusi,	presentasi,	dan	hasil	
mengerjakan tugas (mandiri dan kelompok).

5. Pertemuan V: Ulangan Harian dan Proyek (3 JP)
 Guru mengadakan ulangan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi 
yang sudah diajarkan. Untuk soal-soal tes tertulis, dapat dibuat baru oleh guru atau diambil 
dari soal latihan akhir bab halaman 225 – 258.
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D. Rangkuman

 Guru dapat menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman dan ringkasan sendiri 
dari bab ini, seperti berikut.
1. Beberapa alat-alat optik, antara lain: mata, mikroskop, dan kacamata, dan teropong.
2. Mata normal dapat melihat benda dengan jelas untuk setiap objek yang terletak antara 

jarak ± 25 cm di depan mata sampai jarak tak terhingga.
3. Mata yang mengalami gangguan penglihatan disebut cacat mata. Cacat mata ada 

beberapa jenis, di antaranya miopi (rabun jauh), hipermetropi (rabun dekat), presbiopi, 
dan astigmatisma.

4. Lup digunakan untuk mengamati benda-benda berukuran kecil agar terlihat lebih besar 
sehingga lebih jelas dilihat.

5. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda renik atau benda-benda 
mikro.

6. Teropong adalah alat untuk mengamati benda-benda yang berada pada jarak yang jauh 
sehingga tampak lebih dekat. 

E. Penilaian

1.  Penilaian oleh Guru

No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

1. KD KI 1 Observasi perilaku Lembar observasi

2. KD KI  2 Observasi perilaku Lembar observasi

3. KD pada KI 3 Menje laskan  pembentukan 
bayangan pada mata dan kaca-
mata.

Tes Tertulis Lembar tes tertulis

Menjelaskan jenis-jenis cacat 
mata.

Menjelaskan lup (kaca pembesar) 
dan pembentukan bayangannya.

Menjelaskan kamera dan pem-
bentukan bayangannya.

Menjelaskan mikroskop dan 
pembentukan bayangannya.

Menje laskan teropong dan 
pembentukan bayangannya.
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No. KD Indikator Esensial Teknik Keterangan

4. KD pada KI 4 Melakukan percobaan tentang 
prinsip kerja mikroskop.

Penilai unjuk kerja 
dan sikap

Lembar penilaian 
produk

Menyajikan hasil kerja ilmiah 
pengamatan,  inferensi ,  dan 
mengomunikasikan hasil per-
cobaan.

Penyajian hasil proyek Penilaian proyek 
dan portofolio

Membuat laporan dalam bentuk 
tulisan ilmiah proyek. Penilaian produk

2.  Penilaian Sikap
KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2  :  Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

No. Nama
Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab Peduli Kerja 
Keras Skor Nilai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.

2.

3.

Dst
 
Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N <15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N <11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N <7    C

3.  Refleksi Diri
a. Peserta  didik  diminta  melakukan  refleksi  diri  dengan  memberi  tanda  centang  pada 

kotak dianggap sesuai.

No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

1. Menjelaskan prinsip pembentukan 
bayangan oleh mata.  

2. Menjelaskan prinsip pembentukan 
bayangan oleh lup.  
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No. Materi Tidak 
Menguasai Menguasai Sangat 

Menguasai

3. Menjelaskan prinsip pembentukan 
bayangan oleh kamera.  

4. Menjelaskan prinsip pembentukan bayangan 
oleh mikroskop.  

5. Menjelaskan prinsip pembentukan bayangan 
oleh teropong dan mampu merancang 
sebuah teropong sederhana.  

b. Guru  memberikan  jam  tambahan  untuk  peserta  didik  yang  tidak  menguasai  materi 
yang telah dibahas.

4.  Penilaian Teman
 Guru meminta peserta didik untuk menilai rekan satu kelompoknya saat melakukan 
kerja berkelompok. Tabel berikut memberikan contoh penilaian teman.

No.
Nama 

Anggota 
Kelompok

Penilaian
Skor Nilai

Kreativitas Inisiatif Kerja 
Sama

Menghargai 
Teman

Suka 
Menolong

1.

2.

3.

4.

Petunjuk penilaian:    Rentang nilai (N):
3 = AB (amat baik)    12 ≤ N < 15    AB
2 = B (baik)         8 ≤ N < 11    B
1 = C (cukup)       5 ≤ N < 7    C

F. Bentuk Komunikasi dengan Orang Tua/Wali

 Bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dapat berupa:
1. Deskripsi. Mintalah orang tua/wali membaca dan menandatangani hasil tugas peserta 

didik.
2. Berikan informasi secepatnya apabila peserta didik bermasalah dalam belajar fisika di 

kelas.
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G. Remedial dan Pengayaan

 Guru akan melakukan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai Kompetensi 
Ketuntasan Minimal (KKM) dalam belajar menurut penilaian guru. Sedangkan untuk 
peserta didik yang telah mencapai KKM dalam belajar menurut penilai guru, guru akan 
memberikan materi atau soal-soal pengayaan. Guru dapat membuat soal remedial dan 
pengayaan sendiri.

Remedial
1. Seorang bapak tidak dapat melihat benda yang jaraknya lebih dari 5 m atau kurang 

dari 25 cm. Ia hanya dapat melihat dengan jelas jika benda berada pada jarak 40 cm. 
Bagaimanakah caranya agar ia dapat melihat benda yang jaraknya kurang dari 25 cm 
atau lebih dari 5 m? (kacamata bifokal, dengan kekuatan lensa +1,5 dioptri dan –0,5 
dioptri)

2. Sebuah benda diletakkan 8 mm di depan lensa objektif sebuah miskroskop yang 
memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 4 mm dan 1,5 mm. 
Tentukan perbesaran miskroskop tersebut jika mata berakomodasi maksimum dan tak 
berakomodasi! (mata berakomodasi maksimum 167,67 kali; mata tidak berakomodasi 
166,67 kali)

3. Sebutkan sifat bayangan yang dibentuk lensa objektif pada sebuah miskroskop!
4. Sebuah lup yang mempunyai jarak fokus 5 cm dipakai melihat sebuah benda kecil yang 

berjarak 5 cm dari lup. Tentukan perbesarannya! (5 kali)
5. Jelaskan perbedaan periskop dengan teropong bintang!
 Priskop menggunakan 2 lensa dan 2 cermin, dengan cermin sebagai komponen utamanya. 

Sedangkan komponen utama teropong adalah lensa.

Pengayaan
1. Tentukanlah perubahan panjang focus mata apablia benda yang semula berjarak 4 m di-

pindahkan ke jarak 40 cm dari mata! (anggap jarak dari kornea ke retina 2,5 cm) (0,13 m)

2. Berapakah diameter lensa f
1 4,

 jika panjang fokusnya 50 mm? (35,7 mm)

3. Jelaskanlah prinsip kerja mikroskop! 
 Prinsip kerja mikroskop elektron:
 Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop elektron yang prinsip kerjanya mirip 

dengan prinsip kerja proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam obyek 
pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Mikroskop elektron 
adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 
2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol 
pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta 
resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini 
menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek 
dibandingkan mikroskop cahaya. 
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H. Kunci Jawaban

 Berikut kunci jawaban dari soal-soal Tantangan dan Latihan pada buku siswa.

Tantangan (hal. 233)
Awalnya, penutup kornea mata dibuka lalu dilakukan penyinaran laser. Kemudian, penutup 
kornea dikembalikan lagi pada kedudukan awalnya tanpa dijahit.

Bola mata

(a) (b) (c)

Penutup 
kornea 
dibuka

Penutup 
kornea 
ditutup 
kembali

 
Tantangan (hal. 236)
1.  a) 5,5 kali; b) 4,5 kali; c) 4,8 kali
2. Lup dapat dimanfaatkan oleh tukang reparasi jam atau arloji dan petugas elektronika.

Tantangan (hal. 238)
1. Nyata, terbalik, dan diperkecil.
2. Megapixel (MP) terdiri dari gabungan kata ‘mega’ berarti satuan juta, dan kata ‘pixel’ 

menunjukkan titik elemen gambar. Pixel merupakan unsur gambar atau representasi 
sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci. Pixel (picture 
element) digunakan untuk mengekspresikan resolusi layer digital, 1 pixel adalah unit 
terkecil dari sebuah gambar. 1 megapixel = 220 pixel = 1.048.576 pixel. Jadi, 5 megapixel 
= 5.242.880 pixel.

Tantangan (hal.243)
1. Prinsip kerja mikroskop elektron:
 Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop elektron yang prinsip kerjanya mirip 

dengan prinsip kerja proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam obyek 
pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Mikroskop elektron 
adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 
2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol 
pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta 
resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini 
menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek 
dibandingkan mikroskop cahaya.

2. Untuk meningkatkan kemampuan pembesaran objek pada mikroskop, khususnya 
mikroskop cahaya, dilakukan penggunaan cahaya dengan sinar biru (UV) yang memiliki 
panjang gelombang terpendek. Cara lain, dengan pemanfaatan beberapa zat-zat yang 
mempunyai indeks bias tinggi, seperti minyak.
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Latihan (hal. 255 – 258) 
A.   Pilihan Ganda

B.   Esai 

1. –0,2 dioptri
2.    4,125 kali
3.     a.  d = 170 mm;  
 b.  d =136,67 mm, digeser 33,33 mm ke  arah dalam (memendek) 
 c.

4.     a.    3.030 mm;  b.  20 mm
5.    a.  –7,5 cm;   b.  5 cm

Fob

Fob

Fok

Fok

sob

s′ob
sok

so

136,67 cm

Objektif

Okuler

Mata

1. C
2. E
3. D
4. C
5. E

  6. C
  7. D
  8. E
  9. D
10. A

11. D
12. E
13. C
14. A
15. C

Kunci Jawaban Latihan Ulangan Semester 2 (hal. 259 – 263)
Pilihan Ganda
 

1. A
2. A
3. E
4. E
5. E
6. B
7. C
8. B
9. D

10. D

11. B
12. B
13. A
14. D
15. C
16. B
17. B
18. A
19. E
20. E

21. D
22. B
23. A
24. C
25. C
26. A
27. B
28. E
29. C
30. E

31. C
32. C
33. E
34. D
35. D
36. C
37. C
38. D
39. C
40. C



Glosarium

asas Black
kalor yang diserap sama dengan kalor 
yang dilepas

barometer
alat untuk mengukur tekanan udara, 
dipakai untuk meramalkan keadaan 
cuaca dan mengetahui ketinggian suatu 
tempat dari permukaan laut

batas elastisitas
tegangan maksimum yang dapat 
ditahan oleh bahan tanpa menimbulkan 
deformasi

batas linearitas
penyimpangan diagram dalam bentuk 
lurus

benda melayang
seluruh benda berada di dalam zat cair, 
tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Hal 
ini terjadi jika massa jenis benda sama 
dengan massa jenis air

benda mengapung
sebagian benda tercelup di dalam zat cair. 
Hal ini terjadi jika massa jenis benda 
lebih kecil daripada massa jenis zat cair

benda tenggelam
benda berada di dasar zat cair. Hal ini 
terjadi jika massa jenis benda lebih besar 
daripada massa jenis zat cair

besaran pokok
besaran yang satuannya telah ditetapkan 
terlebih dahulu untuk menetapkan 
satuan besaran-besaran yang lain 

besaran turunan
besaran yang satuannya diturunkan atau 
dijabarkan dari satuan besaran pokok

daya akomodasi
kemampuan  mata untuk memperbesar 
kekuatan lensanya 

diagram fase
diagram tekanan terhadap suhu, 
digunakan untuk melihat karakteristik 
air dan zat lainnya

elastisitas
sifat bahan yang dengan sendirinya akan 
kembali ke bentuk semula, bila gaya yang 
meregangnya sudah tidak bekerja lagi

fluida
zat yang dapat mengalir, contohnya yaitu 
zat cair dan gas

fluida statik
f luida dalam keadaan diam tidak 
mengalir

gaya gesek
gaya yang menentang gerak relatif pada 
permukaan yang saling bersentuhan

gerak lurus beraturan
gerak suatu benda yang lintasannya 
berupa garis lurus dan kelajuannya 
tetap 

gerak lurus berubah beraturan
gerak suatu benda yang lintasannya 
berupa garis lurus dan kecepatannya 
setiap saat berubah secara beraturan 
(percepatannya tetap)

gerak melingkar
gerak suatu benda yang lintasannya 
berupa lingkaran

hidrometer
alat untuk mengukur massa jenis air
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hukum Hooke
pada daerah elastisitas suatu benda, 
besar nya pertambahan panjang seban-
ding dengan gaya yang bekerja pada 
benda itu

iris
 selaput yang berfungsi sebagai diafragma 

yang mengatur lebar celah mata (pupil)
jigsaw
  model pembelajaran yang terdiri dari 

kelompok-kelompok ahli, tiap kelompok 
ahli dalam penyelesaian satu buah 
masalah, kemudian kelompok tersebut 
menjelaskan materi yang dipahaminya 
dalam kelompok ahli lainnya

kalor 
energi yang diberikan karena perbedaan 
suhu, atau energi yang ditransfer dari 
suatu benda ke benda yang lainnya 
karena adanya perbedaan suhu

kalor jenis
banyaknya kalor yang diperlukan atau 
dilepas tiap satu kilogram massa, untuk 
menaikkan atau menurunkan suhu 
sebesar satu Kelvin

kalor laten 
besar kalor yang diserap tiap satuan 
massa

kalor lebur
banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 
kilogram zat untuk melebur pada titik 
leburnya

kalor uap (kalor didih)
banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 
kilogram zat untuk menguap pada titik 
didihnya

kalorimeter 
alat yang digunakan untuk proses 
pengukuran kalor

kapasitas kalor
kemampuan suatu benda dalam me-
ne rima atau melepas kalor untuk 
menaikkan atau menurunkan suhu 
benda itu sebesar 1°C atau 1K

kapilaritas 
gejala naik/turunnya zat cair di dalam 
pipa yang sangat kecil (pipa kapiler)

kecepatan rata-rata
hasil bagi antara perpindahan dan selang 
waktu

kecepatan sesaat (laju)
jarak yang ditempuh per satuan waktu. 
Laju adalah kuantitas skalar, sedangkan 
vektornya dinamakan kecepatan, yaitu 
pergeseran per satuan waktu

konduksi  
proses perpindaan kalor melalui suatu 
zat, tanpa disertai dengan perpindahan 
partikel-partikel zat itu

konstanta pegas
perbandingan antara gaya pegas dengan 
besarnya perubahan panjang

konveksi
proses perpindahan kalor melalui suatu 
zat yang disertai dengan perpindahan 
partikel-partikel zat  itu

melebur (mencair)  
perubahan wujud dari padat menjadi 
cair

membeku  
perubahan wujud dari cair menjadi 
padat

mengembun  
perubahan wujud dari gas menjadi cair

menguap 
perubahan wujud dari cair menjadi uap 
atau gas
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meniskus 
gejala melengkungnya permukaan zat 
cair di dalam bejana

menyublim
peristiwa perubahan wujud dari padat 
menjadi gas

mikroskop
alat optik untuk mengamati benda-
benda renik atau benda mikro

modulus Young 
perbandingan antara tegangan dan 
regangan benda

NHT (Number Head Together)
model pembelajaran yang melibatkan 
peserta didik untuk mengulas materi yang 
dipelajari dan memantau pemahaman 
peserta didik mengenai materi tersebut

pendekatan ilmiah (scientific approach)
salah satu metode atau strategi pem-
belajaran yang menerapkan karakteristik 
yang ilmiah, yang meliputi mengamati 
(observing), menanya (questioning), 
mengasosiasi  atau menalar (associating), 
mengumpulkan data (experimenting/
explorating), dan mengomunikasikan 
atau membentuk jejaring (networking)

penguatan (reinforcement)
segala bentuk respon, apakah bersifat 
verbal  ataupun nonverbal ,  yang 
merupakan bagian dari modifikasi 
tingkah laku guru terhadap tingkah 
laku peserta didik, yang bertujuan untuk 
memberikan informasi atau umpan 
balik  (feet back) bagi  peserta didik atas 
perbuatannya sebagai suatu  tindakan 
dorongan ataupun koreksi

percepatan rata-rata
perubahan kecepatan dibagi dengan 
selang waktu

percepatan sesaat
harga limit dari percepatan rata-rata 
untuk perubahan waktu mendekati nol

perubahan wujud
peristiwa perubahan zat dari suatu fase 
ke fase yang lain

problem base learning
model pembelajaran yang menggunakan 
permasalahan nyata dalam kehidupan 
sehari-hari peserta didik (bersifat 
kontekstual) sebagai bahan untuk 
mengembangkan cara berpikir kritis, 
keterampilan menyelesaikan masalah, 
serta memperoleh pengetahuan dan 
konsep esensial dari suatu materi 
pelajaran

project base learning
model pembelajaran yang menggunakan 
proyek/kegiatan sebagai langkah 
awal dalam mengumpulkan dan 
mengintegrasikan pengetahuan baru 
berdasarkan pengalaman atau aktifitas 
peserta didik itu sendiri

pupil
bagian mata yang berfungsi sebagai 
pengatur jumlah cahaya yang masuk 
ke mata

radiasi
proses  p er pindahan ka lor  dar i 
permukaan semua benda dalam bentuk 
gelombang energi

regangan (strain)
perbandingan antara pertambahan 
panjang dan panjang mula-mula

retina
bagian mata yang berisi ujung-ujung 
saraf yang berasal dari urat saraf optik

snowball throwing
model pembelajaran yang melibatkan 
kelompok-kelompok kecil, tiap-tiap 
ketua kelompok kecil mewakili satu 
persoalan yang akan dilemparkan 
kepada kelompok lain yang menerima 
lemparannya



184 Buku Guru Fisika SMA/MA Kelas X

suhu
tingkat panas dan dinginnya suatu 
benda

tegangan (stress)
perbandingan antara gaya yang bekerja 
pada benda dan luas penampang 
benda

tegangan permukaan
besarnya gaya yang dialami oleh 
permukaan zat cair tiap satuan panjang

termometer
 alat untuk mengukur suhu suatu benda
teropong

alat optik untuk mengamati benda-
benda yang jauh letaknya sehingga 
tampak lebih dekat dan jelas

titik beku air
kondisi pada suhu 0 °C dengan tekanan 
1 atmosfer, disebut juga kesetimbangan 
fase cair dan padat

titik dekat (punctum proximum)
jarak terdekat suatu benda yang dapat 
dilihat jelas oleh mata normal

titik didih
kondisi pada suhu 100 °C dengan tekanan 
1 atmosfer, disebut juga kesetimbangan 
fase cair dan uap

titik jauh (punctum remotum)
jarak terjauh suatu benda yang masih 
dapat dilihat jelas oleh mata normal

titik lebur/leleh
suhu di mana zat padat melebur menjadi 
zat cair

titik tripel
suatu titik pada diagram fase di mana 
ketiga fase (padat, cair, dan gas) berada 
dalam kesetimbangan bersama

uap
suatu zat di bawah temperatur kritis pada 
diagram fase, berupa fase gas 
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Daftar Pustaka



Konstanta Fisika

Konstanta gravitasi     G 6,672 × 10 –11 Nm2kg2  
Kelajuan cahaya    c  2,997 924 58 × 10 8  m/s  
Muatan elektron   e  1,602 177 × 10–19 C   
Bilangan Avogadro   NA  6,022 137 × 1023 partikel/mol  
Konstanta gas    R    8,312 51 J/mol K
       1,987 22 kal/mol K  
       8,205 78 × 10–2 L atm/mol K 
Konstanta Boltzman    k =R/NA  1,380 658 × 10–23 J/K       
        8,617 385 × 10–5 eV/ K  
Satuan massa terpadu   u = (1/NA) g   1,660 540 × 10–24 g  
Konstanta Coulomb    k = ¼ πε0 8,987 551 788 × 109 Nm2/C2 
Permitivitas ruang hampa   ε0   8,854 187 817 × 1012 C2/Nm2 
Permeabilitas ruang hampa  µ0  4π × 10–7 N/ A2 
       1,256 637 × 10–6 N/A2 
Konstanta Planck      6,626 076 × 10–34 Js   
       4,135 669 × 10–15 eV s
       6,582 122 × 10–16 eV s   
Massa elektron     me  9,109 390 × 10–31 kg   
       510,999 1 keV/c2  
Massa proton    mp  1,672 623 × 10–27 kg  
       938,272 3 MeV/c2  
Massa neutron    mn  1,674 925 × 10–27 kg      
        939,565 6 MeV/c2 
Magneton Bohr    mB = e /12me   9,274 015 4 × 10–24 J/T   
       5,788 382 63 × 10–5 eV/T 
Magneton nuklir   mn = e /2mp  5,050 786 6 × 10–27 J/T   
       3,152 451 66 × 10–8 eV /T 
Fluks kuantum magnetik  Φo = h/2e  2,067 834 6 × 10–15 Tm2   
Tahanan Hall terkuantisasi  RK = h/2  2,581 280 7 × 104 Ω   
Konstanta Rydberg    RH   1,097 373 153 4 × 10–7 /m  
Rasio frekuensi-tegangan   2e/h  4,835 979 × 1014 Hz/V
 Josephson          
Panjang gelombang  Compton  λC = h/mec  2,426 310 58 × 10–12 m

Sumber: Tipler, Fisika

Tabel Konstanta



187Bab VI Elastisitas Bahan

Data Terestrial

Percepatan gravitasi, g   9,80665 m/s2   
 Nilai standar    32,1740 kaki/s2    
 Pada permukaan laut, di khatulistiwa*  9,7804 m/s2  
 Pada permukaan lau , di kutub   9,8322 m/s2  
 Massa bumi MB    5,98 × 1024 kg  
Jari-jari bumi, RB, rata-rata   6,37 × 106 m   
    3.960 mil 
Kelajuan lepas 2 2R g     1,12 × 104 m/s  
Konstanta matahari**   1,35 KW/m2   
Suhu dan tekanan standar (STP)       
 Temperatur   273,15 K  
 Tekanan   101,325 kPa  
    1,00 atm 
Massa molar udara   28,97 g/mol   
Massa jenis udara (STP), ρudara   1,293 kg/m3   
Kelajuan suara (STP)   331 m/s  
Kalor didih air (0 °C, 1 atm)   333,5 kJ/kg   
Kalor penguapan air (100 °C, 1 atm)   2,257 MJ/kg 

Data Astronomi

Bumi
 Jarak ke bulan*   3,844 × 108 m 
    2,389 × 105 mil 
 Jarak ke matahari, rata-rata*     1,496 × 1011 m
    9,30 × 107 mil  
    1,00 AU
 Kelajuan orbit, rata-rata    2,98 × 104 m/s 

Bulan 
 Massa    7,35 × 1022 kg 
 Jari-jari   1,738 × 106 m 
 Periode   27,32 hari 
 Percepatan gravitasi pada permukaan   1,62 m/s2  

Matahari 
 Massa   1,99 × 1030 kg 
 Jari-jari    6,96 × 108 m 

* diukur relatif terhadap permukaan bumi
** daya rata-rata yang terjadi pada 1 m2 di luar atmosfir bumi pada jarak rata-rata 
antara bumi dan matahari 

* pusat ke pusat

Tabel Konstanta



A
accelerometer 62
alat optik 161
angka penting 31
asas Black 150
astigmatisma 165

B
barometer 127
benda elastis 111, 120
benda plastis 111, 120
besaran pokok 27
besaran skalar  43
besaran turunan 28
besaran vektor 43
buta warna 165

C
cacat mata 165
cermin cekung 163
cermin cembung 163
cermin datar 163

D
dimensi besaran 28

E
elastisitas 111

F
fluida 125, 136
fluida statik 125
frekuensi 95

G
gaya apung 130
gaya Archimedes 130
gaya gesek 83
gaya gesek kinetik 83
gaya gesek statik 83
gaya kohesi 134
gaya sentripetal 100
gaya Stokes 134
gerak lurus beraturan 64, 69
gerak lurus berubah 
beraturan 64, 69
gerak melingkar 95, 104
glaukoma 165
GPS 44
grafik 32 

H
hakikat fisika 23
hidrometer 131
hipermetropi 165
hukum Archimedes 130, 
136
hukum Hooke 114
hukum I Newton 77, 83
hukum II Newton 77, 83
hukum III Newton 77, 83
hukum inersia 77
hukum kelembaman 77
hukum Pascal 136 
hukum Stokes 134
hukum utama hidrostatika 
127 

I
iris 164

J
jangka sorong 28
jarak tempuh 59
Jigsaw 6

K
kaca pembesar 161, 165
kalibrasi 28
kalor 145, 155
kalor jenis 145, 155
kalorimeter 150
kalorimeter bom 150
kalorimeter sederhana 150
kamera 167
kamera digital 169
kapasitas kalor 156
kapilaritas 134
katarak 165
kecepatan 59
kelajuan 59
kesalahan acak 28
kesalahan sistematik  28
ketidakpastian 24
konduksi 152
konveksi 152
kornea 164

L
laju 59
laju rata-rata 69
lup 161, 165

Indeks
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M
manometer 127
mata 164
mesin tetas telur 153
mikrometer sekrup 28
mikroskop 168
miopi 165
modulus Young 111

N
notasi ilmiah 31
notasi vektor 43

P
pemuaian 148
pendekatan ilmiah 5, 7
pengukuran berulang 24
pengukuran langsung 31
pengukuran tidak langsung 
31

pengukuran tunggal 24
percepatan 61, 65
percepatan sentripetal 97
perlambatan 62
perpindahan 59
presbiopi 165
Problem Base Learning 6
Project Base Learning 6
pupil 164

R
radiasi 152
reinforcement 21, 41, 57, 75, 
93, 109, 125, 143, 161
resultan vektor 52
retina 164

S
satuan pokok 27
satuan turunan 27

sistem transmisi 98
snowball throwing 6
suspensi 117
susunan paralel 117
susunan seri 117

T
tegangan pemukaan 133
tekanan gauge 127
tekanan hidrostatik 127
teropong 172
teropong bias 172
teropong pantul 172
teropong prisma 172
tekanan hidrostatik  127

V
vektor 43
viskositas 134

Indeks


