
SILABUS 

Mata Pelajaran   : FISIKA 

satuan pendidikan  : MAN 2 YOGYAKARTA 

Tahun Pelajaran  : 2020 - 2021 

Semester/ kelas   : Gasal dan Genap / XII IPA 

 

Kompetensi Inti :  

 

KI 1  :    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  : Menunjukkan perilaku 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. 

KI 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. 

KI 4 :     Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.1 Menganalisis 

prinsip kerja  peralatan 

listrik searah (DC) 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Rangkaian arus 

searah 

 

Fakta: 

Arus searah biasanya mengalir 

pada sebuah konduktor 

Konsep; 

-Kuat arus listrik adalah 

banyaknya muatan listrik yang 

mengalir pada suatu penghantar 

tiap satuan waktu. Simbol kuat 

arus listrik adalah I. 

-Beda Potensial adalah besarnya 

energy yang diperlukan untuk 

memindahkan muatan dari suatu 

titik berpotensial tinggi ke titik 

berpotensial rendah. 

Prinsip: 

Mengamati       Literasi  
Mengumpulkan Informasi 
(Experimenting) HOTS       
Kolaborasi  

• Mendiskusikan dan 

menganalisis prinsip kerja 

peralatan listrik searah (DC) 

dalam kehidupan sehari-hari 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Merancang dan melakukan 

percobaan tentang rangkaian 

listrik arus searah (DC) 
Mengasosiasikan       Kreatif 

• Menganalisis data hasil 

praktik, membuat grafik, 

menuliskan persamaan grafik 

Sikap:  

➢ Kedisiplinan 

➢ Pengetahu

an:  

➢ Tes tertulis 

➢ Diskusi 

➢ Penugasan: 

➢ Tugas Kelompok 

➢ Tugas Individu 

➢ Tugas Mandiri 

 

 

 

 

4 JTM 

 

 

 

 

 

 

4 JTM 

➢ Buku 
pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

 
 
 

4.1 Mempresentasikan 

hasil percobaan tentang 

prinsip kerja rangkaian 

listrik searah (DC). 



1. Hukum I Kirchhoff 

menyatakan bahwa 

jumlah arus yang masuk 

pada titik percbangan 

sama dengan jumlah 

arus yang keluar dari 

titik percabangan 

tersebut 

2. Hukum II Kirhhoff 

menyatakan di dalam 

sebuah rangkaian 

tertutup, jumlah aljabar 

gaya gerak listrik ( E ) 

dengan penurunan 

tegangan ( I.R ) sama 

dengan 0.Secara 

sistematis  

Prosedur: 

➢ Secara sistematis kuat 

arus listrik dituliskan 

dengan persamaan 

sebagai berikut. 

Ket : I  = kuat arus 

listrik (A) 

q = muatan listrik (C) 

t  = waktu (s) 

 

➢ Besarnya beda potensial 

dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

Ket :    V = beda 

potensial ( volt ) 

W = usaha ( joule ) 

q = muatan listrik ( 

coulomb)  

 

dan gradiennya, serta 

memprediksi nilai output 

untuk nilai input tertentu 
Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Membuat dan menyajikan 

hasil percobaan tentang 

rangkaian listrik searah baik 

lisan maupun tulisan secara 

sistematis 

➢ Keterampilan:  

➢ Portofolio 

 

 
➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  



3.2 Menganalisis 

muatan listrik, gaya 

listrik, kuat medan 

listrik, fluks, potensial 

listrik, energi  potensial 

listrik serta 

penerapannya pada 

berbagai kasus 

 

Listrik Statis 

(Elektrostatika) 

 

Fakta: 

Gaya tarik menarik bila kedua 

muatan tidak sejenis dan tolak 

menolak bila kedua muatan 

sejenis. 

Konsep; 

Pada jarak yang tetap, besarnya 

gaya berbanding lurus dengan 

hasil kali muatan dari masing –

masing muatan. 

 

* Besarnya gaya tersebut 

berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antara kedua 

muatan. 

 

* Gaya antara dua titik muatan 

bekerja dalam arah sepanjang 

garis penghubung yang lurus. 

Prinsip: 

hukum Coulomb, secara 
matematis: 
k adalah tetapan perbandingan 
yang besarnya tergantung pada 
sistem satuan yang digunakan. 
Pada sistem SI, gaya dalam 
Newton(N), jarak dalam meter 
(m), muatan dalam Coulomb ( C 
), dan k mempunyai harga : 
sebagai konstanta permitivitas 
ruang hampa besarnya = 
8,854187818 x 10-12 C2/Nm2. 
Gaya listrik adalah besaran 
vektor, maka Hukum Coulomb 
bila dinyatakan dengan notasi 
vector menjadi. Dimana r12 

Mengamati       Literasi  

• Mengamati peragaan 

fenomena kelistrikan dan 

pemanfaatannya di 

kehidupan sehari-hari 

menggunakan alat dan bahan 

sederhana 
Mengumpulkan Informasi 
(Experimenting) HOTS       
Kolaborasi  

• Mendiskusikan  tentang 

fenomena kelistrikan, muatan 

listrik, fluks listrik dan 

interaksi antar muatan listrik, 

kuat medan listrik, potensial 

listrik, energi potensial, dan 

kapasitor. 
Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Melakukan dan melaporkan 

hasil percobaan tentang 

peristiwa kelistrikan, 

misalnya pengisian kapasitor 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Menganalisa gaya listrik, kuat 

medan listrik, fluks, potensial 

listrik, energi  potensial listrik 

serta penerapannya pada 

berbagai kasus 

Sikap:  
Gotong royong 

Pengetahuan
:  
➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
➢ Penugasan: 
➢ Tugas Kelompok 
➢ Tugas Individu 
➢ Tugas Mandiri 
 
➢ Keterampilan:  
➢ Proyek 
 

2 JTM 

 

 

 

 

 

4 JTM 

➢ Buku 
pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  
 

 

4.2 Melakukan 

percobaan berikut 

presentasi hasil 

percobaan kelistrikan 

(misalnya pengisian dan 

pengosongan kapasitor) 

dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 



adalah jarak antara q1 dan q2 
atau sama panjang dengan 
vektor r12, sedangkan r12 
adalah vektor satuan searah 
r12. Jadi gaya antara dua 
muatan titik yang masing-
masing sebesar 1 Coulomb pada 
jarak 1 meter adalah 9 x 109 
newton, kurang lebih sama 
dengan gaya gravitasi antara 
planet-planet. 
Prosedur: 

➢ F = k.q1.q2/r2, 

dengan; k = konstanta = 

9 x 109 N m2C-2, q1, 

q2 = muatan listrik 

(Coulomb, C), dan r = 

jarak pisah antara 

muatan q1 dan q2(m). 

 

3.3 Menganalisis medan 

magnetik, induksi 

magnetik, dan gaya 

magnetik pada berbagai 

produk teknologi 

 

Medan Magnet 

 

 

Fakta: 

Medan magnet yang dihasilkan 

oleh eketromagnetik mempunyai 

arah. 

Konsep; 

Untuk menentukan arah medan 

magnet dapat digunakan kaidah 

tangan kanan, yaitu arah ibu jari 

menunjukkan arah arus listrik 

(I), sedangkan arah lipatan jari 

menunjukkan arah medan 

magnet (B). 

Prinsip: 

Pada sumbu 
koordinat x, y, z kawat berarus 
listrik berada pada bidang xoz 
dan bersilangan dengan sb. Z 

Mengamati       Literasi  

• Mengamati berbagai 

fenomena kemagnetan dalam 

kehidupan sehari-hari, misal 

bel listrik, kereta cepat dan 

atau penelusuran studi 

literatur fenomena 

kemagnetan dari berbagai 

sumber 
Mengumpulkan Informasi 
(Experimenting) HOTS       
Kolaborasi  

• Mendiskusikan tentang 

fenomena kemagnetan,  fluks 

magnetik, induksi magnetik 

dan gaya magnetik dan 

Sikap:  
Rasa Percaya Diri 

➢ Pengetahu
an:  

➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
➢ Penugasan: 
➢ Tugas Kelompok 
➢ Tugas Individu 
➢ Tugas Mandiri 

 
➢ Keterampilan:  
➢ Portofolio 
 

 
4 JTM 
 

 

 

 

 

 

2 JTM 

➢ Buku 
pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  

4.3 Melakukan 

percobaan tentang  

induksi magnetik dan 

gaya magnetik disekitar 

kawat berarus listrik 

berikut presentasi 

hasilnya 



negative. Arah arus listrik 
searah dengan sumbu x positif.  
Jarak antara kawat I dengan titik 
pusat koordinat (O) 
adalah a maka besarnya medan 
magnet dititik (O) tersebut 
searah dengan sumbu y 
negative. 

 

Keterangan gambar:  
I = arus listrik  
B = medan magnet  
Tanda panah biru menunjukkan 
arah arus llistrik 
Prosedur: 

Berdasarkan perumusan 
matematik oleh Biot-Savart 
maka besarnya kuat medan 
magnet disekitar kawat berarus 
listrik dirumuskan dengan : 

peranannya pada berbagai 

produk teknologi 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Merancang dan melakukan 

percobaan  tentang induksi 

magnetik dan gaya magnetik 

di sekitar kawat berarus listrik 
Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Melakukan percobaan 

membuat motor listrik 

sederhana, serta 

mempresentasikan hasilnya 

 
➢ Buku 

pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  
 
 



 

B = Medan magnet dalam tesla ( 
T ) 
μo = permeabilitas ruang 
hampa 

=  
I = Kuat arus listrik dalam 
ampere ( A ) 
a = jarak titik P dari kawat 
dalam meter (m) 
 

3.4 Menganalisis 

fenomena induksi 

elektromagnetik  dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Induksi 

Elektromagnetik  
 

Fakta: 

Magnet dapat menghasilkan 

listrik  

Konsep; 

Arus listrik hanya timbul pada 

saat magnet bergerak. Jika 

magnet diam di dalam 

kumparan, di ujung kumparan 

tidak terjadi arus listrik. 

Ketika kutub utara magnet 

batang digerakkan masuk ke 

dalam kumparan, jumlah garis 

gaya-gaya magnet yang terdapat 

di dalam kumparan bertambah 

banyak. Ketika kutub utara 

magnet batang digerakkan 

keluar dari dalam kumparan, 

jumlah garis-garis gaya magnet 

yang terdapat di dalam 

kumparan berkurang. Jika kutub 

utara didekatkan ke kumparan, 

Mengamati       Literasi  

• Mengamati tentang berbagai 

produk teknologi yang 

menggunakan induksi 

Faraday dari berbagai sumber 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Melakukan percobaan tentang 

induksi elektromagnetik 

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan  tentang 

Potensial Induksi, hukum  

Lenz, dan pemanfaatan 

Potensial induksi pada 

berbagai produk teknologi 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Merancang, membuat alat 

sederhana yang menggunakan 

prinsip Potensial induksi 

(hukum Faraday) 

➢ Sikap:  
➢ Kejujuran 
 
➢ Pengetahuan:  
➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
 
➢ Penugasan: 
➢ Tugas Kelompok 
➢ Tugas Individu 
➢ Tugas Mandiri 

 
➢ Keterampilan:  

➢ Portofolio 

 

4 JTM 

 

 

 

 

 

 

4 JTM 

➢ Buku 
pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  
 

4.4 Melakukan  

percobaan tentang 

induksi elektromagnetik 

berikut presentasi 

hasilnya dalam 

kehidupan sehari-hari 



jumlah garis gaya yang masuk 

kumparan makin banyak. 

Perubahan jumlah garis gaya 

itulah yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan jarum 

galvanometer. 

Prinsip: 
cara untuk membangkitkan GGL 

induksi yaitu: 

a. Menggerak-gerakkan magnet 

keluar masuk kumparan 

b. Memutar magnet di dekat 

kumparan 

c. Memutar kumparan dalam 

medan magnet 

d. Memutus-sambungkan arus 

listrik searah yang melalui 

kumparan untuk menginduksi 

kumparan yang ada di dekatnya. 

Prosedur: 
dinyatakan dalam bentuk 

persamaan seperti berikut. 

 

 
Keterangan: 

Φ = fluks magnetik dengan satuan 

Weber (Wb) 

B = induksi atau kuat medan 

magnet dengan satuan Tesla (T) 

A = luas bidang dengan satuan 

m2 (m pangkat 2) 

 

Makin cepat perubahan garis gaya 

magnet, makin besar fluks 
magnetiknya dan kekuatan 

magnetnya juga makin besar. 

Pernyataan Michael Faraday lebih 

dikenal dengan hukum Faraday, 

Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Mempresentasikan pembuatan 

alat sederhana yang 

menggunakan prinsip 

Potensial induksi (hukum  

Faraday) 

https://2.bp.blogspot.com/-1IaBJY0Msu4/V_YLMrZ5FeI/AAAAAAAACFA/bTL9CWWpq3AVyycWLksHGhDU4vBnvS9xACLcB/s1600/1-min.jpg


secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

 

 
Keterangan: 

Ei  = GGL induksi dengan satuan 

volt (V) 

N = banyak lilitan 

ΔΦ = perubahan garis gaya 

magnet dengan satuan weber 

(Wb) 

Δt = selang waktu dengan satuan 

sekon (s) 

 

Tanda ( - ) menunjukkan arah 

arus induksi berlawanan dengna 

arah penyebabnya. 

3.5 Menganalisis 

rangkaian arus bolak-

balik (AC) serta 

penerapan-nya 

 

4.5 Mempresentasi-kan 

prinsip kerja penerapan 

rangkaian arus bolak-

balik (AC) -dalam 

kehidupan sehari-hari 

Rangkaian Arus 

Bolak-Balik  

 

Fakta: 

Generator sebagai arus bolak 

balik yang menghasilkan 

sumber tenaga listrik yang 

mempunyai GGL (Gaya Gerak 

Listrik). 

Konsep; 

GGL yang dihasilkan berubah 

secara sinusoidal 

Prinsip: 

Tegangan sesaat : Yaitu 
tegangan pada suatu saat t yang 
dapat dihitung dari 

persamaan E = Emax sin 2
ft jika kita tahu Emax, f dan t. 

Amplitudo tegangan Emax : Yaitu 
harga maksimum tegangan. 

Dalam persamaan : E = Emax sin 

 

• Mengamati       Literasi  

• Menggali informasi tentang 

karakteristik arus, tegangan 

dan sumber arus bolak balik 

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan tentang arus 

dan tegangan dengan sumber 

arus bolak-balik, rangkaian 

RLC dengan sumber arus 

bolak-balik, daya pada 

rangkaian arus bolak-balik 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Mengeksplorasi rangkaian 

resonansi dan 

pemanfaatannya untuk 

pencarian frekuensi pada 

radio 

 

Sikap: 

 

➢ Tanggung 
jawab 

Pengetahuan:  
➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
 
➢ Penugasan: 

-Tugas Kelompok 
-Tugas Individu 
-Tugas Mandiri 
 

Keterampilan:  
Proyek 

2 JTM 

 

 

 

 

 

 

4 JTM 

 

➢ Buku 
pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  
 

https://1.bp.blogspot.com/-fAKXXjsfluI/V_YLnosSq9I/AAAAAAAACFE/9CcLV09Kjf4-U-NvCNkYuKhnEEGiBcLUACLcB/s1600/ggl-induksi-min.jpg
http://lh5.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnuVu1lFrI/AAAAAAAABmA/18i9djhfT7g/s1600-h/clip_image004%5b2%5d.gif
http://lh5.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnuVu1lFrI/AAAAAAAABmA/18i9djhfT7g/s1600-h/clip_image004%5b2%5d.gif
http://lh5.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnuVu1lFrI/AAAAAAAABmA/18i9djhfT7g/s1600-h/clip_image004%5b2%5d.gif
http://lh5.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnuVu1lFrI/AAAAAAAABmA/18i9djhfT7g/s1600-h/clip_image004%5b2%5d.gif
http://lh5.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnuVu1lFrI/AAAAAAAABmA/18i9djhfT7g/s1600-h/clip_image004%5b2%5d.gif


2 ft, amplitudo tegangan 
adalah Emax. 
Tegangan puncak-kepuncak 
(Peak-to-peak) yang dinyatakan 
dengan Epp ialah beda antara 
tegangan minimum dan 
tegangan maksimum. Jadi Epp = 
2 Emax. 
Tegangan rata-rata (Average 
Value). 
Tegangan efektif atau tegangan 
rms (root-mean-square) yaitu 
harga tegangan yang dapat 
diamati langsung dalam skala 
alat ukurnya. 
Prosedur: 

Dalam generator, kumparan 

persegi panjang yang diputar 

dalam medan magnetik akan 

membangkitkan Gaya Gerak 

Listrik (GGL) sebesar : 

E = Em sin t 

Dengan demikian bentuk arus 

dan tegangan bolak-balik seperti 

persamaan di atas yaitu : 

i = Im sin t 

v = vm sin t 

im dan vm adalah arus 

maksimum dan tegangan 

maksimum. 

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan dan 

mempresentasikan 

penerapan arus listrik bolak-

balik dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

http://lh4.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnubX4l-3I/AAAAAAAABmI/kMNP6rT7jQQ/s1600-h/clip_image004%5b5%5d.gif
http://lh4.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnubX4l-3I/AAAAAAAABmI/kMNP6rT7jQQ/s1600-h/clip_image004%5b5%5d.gif
http://lh4.ggpht.com/_p0mMiAb9_c4/SrnubX4l-3I/AAAAAAAABmI/kMNP6rT7jQQ/s1600-h/clip_image004%5b5%5d.gif


3.6 Menganalisis 

fenomena radiasi 

elektromagnetik, 

pemanfaatannya dalam 

teknologi, dan 

dampaknya pada 

kehidupan 

 

Radiasi 

Elektromagnetik  

Fakta: 

Setiap muatan listrik yang 

memiliki percepatan 

memancarkan radiasi 

elektromagnetik. 

Konsep; 

Gelombang elektromagnetik 

dapat bersifat sebagai 

gelombang dan sebagai partikel 

tergantung situasi atau dicirikan 

dengan kecepatan cahaya bila 

bersifat gelombang dan dicirikan 

dengan foton apabila dicirikan 

sebagai partikel. 

Prinsip: 
Gelombang radio (MF dan HF) 

Gelombang radio (UHF dan 

VHF) 

Gelombang mikro 

Sinar Inframerah 

Sinar tampak 

Sinar ultraviolet 

Sinar x 

Sinar gamma 

Prosedur: 
Teori Planck E = Hf, di 

mana E adalah energi 

foton, h ialah konstanta Planck — 

6.626 × 10 −34 J·s — dan f adalah 

frekuensi gelombang. 

Einstein kemudian memperbarui 

rumus ini menjadi Ephoton = hf 

 

Mengamati       Literasi  

• Menggali informasi tentang 

spektrum radiasi 

elektromagnetik dan 

pemanfaatannya dalam 

kehidupan manusia 

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan  tentang 

spektrum elektromagnetik, 

manfaat dan bahaya radiasi 

elektromagnetik bagi manusia 

Mengkomunikasikan        

HOTS 

• Presentasi hasil eksplorasi 

secara audio visual dan/atau 

media lain 

Sikap: 

 

➢ Kejujuran 

 

Pengetahuan:  

 
➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
 
➢ Penugasan: 

 
-Tugas Kelompok 
-Tugas Individu 
-Tugas Mandiri 
 

Keterampilan: 
  
➢ Portofolio 
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2 JTM 

➢ Buku 
pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  

 

4.6 Mempresentasikan 

manfaat radiasi 

elektromagnetik dan 

dampaknya pada 

kehidupan sehari-hari. 

3.7 Menganalisis 

fenomena perubahan 

panjang, waktu, dan 

massa dikaitkan dengan 

kerangka acuan, dan 

Teori Relativitas 

Khusus 

 

Fakta: 

Menurut Eisnten kecepatan itu 

relatif bergantung pada 

pengamat. 

Konsep;  

Mengamati       Literasi  

• Mengamati bahan bacaan atau 

video tentang teori relativitas 

khusus 

 

Sikap:  

➢ Kedisiplinan 

➢ Pengetahu

an:  

2 JTM 

 

 

 

 

 
➢ Buku 

pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_Planck
http://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


kesetaraan massa 

dengan energi dalam 

teori relativitas khusus 

4.7  Menyelesaikan 

masalah terkait dengan 

konsep relativitas 

panjang, waktu, massa, 

dan kesetaraan massa 

dengan energy 

Hasil percobaan Michelson dan 

Morley mencakup dua hal yang 

penting. 

1. Hipotesa tentang 

medium eter tidak dapat 

diterima sebagai teori yang 

benar, sebab medium eter tidak 

lulus dari ujian pengamatan. 

2. Kecepatan cahaya 

adalah sama dalam segala arah, 

tidak bergantung kepada gerak 

bumi. 

Prinsip: 

a. Relativitas penjumlahan 
kecepatan. 
b. Dilatasi waktu (Perpanjangan 

waktu) 

c. Kontraksi Lorentz. 
d. Massa dan energi. 

Prosedur: 

𝐸 = 𝑚𝑐2 

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan hasil dari 

percobaan Michelson-Morley 

dan perbedaan antara 

fenomena yang terjadi pada 

benda yang bergerak relatif 

terhadap pengamat diam dan 

pengamat bergerak 
Mengasosiasikan      Kreatif 

• Menganalisis besaran panjang, 

waktu, massa, dan energi 

dikaitkan dengan teori 

relativitas khusus 
Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Presentasi hasil penalaran 

tentang besaran panjang, 

waktu, massa, dan energi 

dikaitkan dengan teori 

relativitas khusus dalam 

bentuk peta konsep 

➢ Tes tertulis 

➢ Diskusi 

➢ Penugasan: 

➢ Tugas Kelompok 

➢ Tugas Individu 

➢ Tugas Mandiri 

 

 

 

 
➢ Keterampilan:  

➢ Portofolio 
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relevan 
➢ Sumber 

belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
Internet  

3.8 Menganalisis 

secara kualitatif gejala 

kuantum yang 

mencakup sifat radiasi 

benda hitam, efek 

fotolistrik, efek 

Compton, dan sinar X 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Konsep dan 

Fenomena 

kuantum 

  

Fakta: 

Dasar dimulainya mekanika 

kuantum adalah ketika mekanika 

klasik tidak bisa menjelaskan 

gejala-gejala fisika yang bersifat 

mikroskofis dan bergerak 

dengen kecepatan mendekati 

kecepatan cahaya. 

Konsep; 

terjadinya efek fotolistrik adalah 

bahwa satu elektron menyerap 

satu kuantum energi. Satu 

kuantum energi yang diserap 

elektron digunakan untuk lepas 

Mengamati       Literasi  

• Menggali informasi tentang 

konsep foton, fenomena efek 

fotolistrik, efek Compton, 

sinar-X, aplikasi dalam 

kehidupan manusia 

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan tentang foton, 

efek fotolistrik, cara kerja 

mesin fotokopi, dan mesin 

foto Rontgen 

 

 

Sikap:  
Rasa Percaya Diri 

➢ Pengetahu
an:  

➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
➢ Penugasan: 
➢ Tugas Kelompok 
➢ Tugas Individu 
➢ Tugas Mandiri 

 
➢ Keterampilan:  
➢ Portofolio 
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➢ Buku 

pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 

4.8  Menyajikan laporan 

tertulis dari berbagai 

sumber  tentang 

penerapan efek 

fotolistrik, efek 



Compton, dan sinar X 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

dari logam dan untuk bergerak 

ke pelat logam yang lain.  

Prinsip: 

Efek foto listrik 

Efek Compton 

Gelombang De Broglie 

Prosedur: 

Energi cahaya = Energi ambang 

+ Energi kinetik maksimum 

elektron 

E = W0 + Ekm 

hf = hf0 + Ekm 

Ekm = hf – hf0 

 

Mengasosiasikan      Kreatif 

• Menganalisis hasil diskusi 

yang berhubungan dengan 

foton, efek fotolistrik, efek 

Compton, dan sinar-X 
Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Presentasi hasil eksplorasi 

secara audio visual dan/atau 

media lain tentang konsep 

foton, fenomena efek 

fotolistrik, efek Compton, 

dan sinar-X 

 

 

➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  

3.9 Memahami 

konsep penyimpanan 

dan transmisi data 

dalam bentuk analog 

dan digital serta 

penerapannya dalam 

teknologi informasi dan 

komunikasi yang nyata 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.9  Menyajikan 

karya hasil penelusuran 

informasi tentang 

transmisi dan 

penyimpanan data 

dalam bentuk analog 

dan digital serta 

penerapannya dalam 

teknologi informasi dan 

komunikasi (misalnya 

poster banner) 

Teknologi digital  
 

Fakta: 

Teknologi terus berkembang 

seiring dengan perubahan 

zaman. 

Konsep; 

Perubahan analog menjadi 

digital 

Prinsip: 

Transmisi data  
Penyimpanan data 
Prosedur: 

Cara kerja ponsel 

Mengamati       Literasi  

• Menggali informasi dari 

berbagai sumber tentang 

teknologi digital dan 

aplikasinya dalam kehidupan 

manusia  

Mengumpulkan Informasi 

(Experimenting) HOTS       

Kolaborasi 

• Mendiskusikan tentang 

konsep teknologi digital, 

transmisi, penyimpanan data 

secara digital, dan prinsip 

kerja sistem digital misalnya 

telepon seluler, CD, USB, 

flasdisk, hardisk 
Mengkomunikasikan        
HOTS 

• Membuat laporan dan 

presentasi tentang manfaat 

teknologi digital 

Sikap:  

 
➢Tanggung Jawab 
 

Pengetahuan:  
➢ Tes tertulis 
➢ Diskusi 
➢ Penugasan: 

-Tugas Kelompok 
-Tugas Individu 
-Tugas Mandiri 
 

Keterampilan:  
Portofolio 
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➢ Buku 

pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  



3.10 Menganalisis 

karakteristik inti atom, 

radioaktivitas, 

pemanfaatan, dampak, 

dan proteksinya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Inti Atom  

 

Fakta: 

Partikel Penyusun Inti atom 

adalah neutron dan proton. 

Konsep; 

• Massa 1 proton = 

1,6726486 x 10-24 gram 

= 1 sma 

• Muatan 1 proton = +1 = 
+1,6 x 10-19 Csimpulan. 

• Massa 1 neutron = 

1,6749544 x 10-24gram 

= 1 sma 

• Neutron tidak 

bermuatan (netral) 

Prinsip: 

Radioaktivitas 

Teknologi nuklir 

Prosedur: 

Pelindung atau perisai radiasi, 

jaga jarak, batas waktu/time 

limitation 

• Mencari informasi dari 

berbagai sumber tentang 

aplikasi radioaktivitas dalam 

berbagai bidang 

teknologiyang bermanfaat 

dan merugikan bagi 

kehidupan manusia. 

• Mendiskusikan manfaat  

nuklir yang sudah digunakan 

saat ini dalam berbagai 

kehidupan misalnya bidang 

kesehatan,  industri dan 

pertanian 

• Mengeksplorasi tentang 

dampak radioaktivitas bagi 

mahluk hidup, lingkungan, 

iklim, ekonomi, politik dan 

sosial 

• Mengeksplorasi tentang 

prinsip Proteksi Radiasi 

meliputi pelindung atau 

perisai radiasi, jaga jarak, 

batas waktu/time limitation 

• Mempresentasikan temuan 

tentang radioaktivitas, nuklir, 

dan pemanfaatannya dalam 

berbagai bidang 
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➢ Buku 

pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 
cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  

 

4.10 Menyajikan 

laporan tentang sumber 

radioaktif, 

radioaktivitas, 

pemanfaatan, dampak, 

dan proteksinya bagi 

kehidupan 

 

3.11 Menganalisis 

keterbatasan sumber 

energi dan dampaknya 

bagi kehidupan 

4.11  Menyajikan 

ide/gagasan 

penyelesaian masalah 

keterbatasan sumber 

energi, energi alternatif, 

Sumber-sumber 

Energi 

Fakta: 

Energi tidak dapat dilihat oleh 

mata manusia. Namun, energi 

dapat diamati dari akibat yang 

ditimbulkannya. 

Konsep; 

Sumber energy primer 

Sumber energy sekunder 

Prinsip: 

Energy panas 

• Menggali informasi dan 

mendiskusikan dari berbagai 

sumber tentang sumber 

energi terbarukan dan tak 

terbarukan serta dampaknya 

bagi kehidupan manusia 

• Membuat laporan dan 

presentasi tentang sumber  

energi, energi alternatif, 

energi terbarukan, energi tak 

Tes tulis: 

-Pilihan Ganda 

-Uraian 

Tes Lisan 

Proyek, pengamatan 

wawancara 

Unjuk kerja 
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➢ Buku 

pelajaran  
Fisika atau 
lainnya 
yang 
relevan 

➢ Sumber 
belajar lain 
yang 
relevan 
(media 



dan dampaknya bagi 

kehidupan  

Energy gerak  

Energy getaran 

Energi listrik 

Energy cahaya 

Prosedur: 

PLTA 

PLTU 

PLTD 

PLTS 

terbarukan, dan dampaknya 

bagi kehidupan 

cetak dan 
elektronik, 
serta alam 
sekitar) 

➢ Hand Out 
➢ LKS   
➢ White 

Board 
➢ Internet  
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