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Deskripsi Mata Pelajaran

Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Pada 
semester ini kita akan mempelajari tentang gaya yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan zat yang dapat 
memberikan perubahan bentuk, itu akan dijelaskan pada materi Kesetimbangan dan dinamika rotasi, Elastisitas, dan Fluida. 
Dengan mempelajari materi tersebut kita akan mengetahui titik kesetimbangan suatu benda, mengetahui proses mekanika 
fluida (fluida statis dan fluida dinamis) dan penerapan mekanika fluida dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

Pengetahuan

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif 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 konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut 
pada benda tegar (statis dan dinamis) dalam kehidupan sehari-hari misalnya 
dalam olahraga
3.2, Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari hari
3.3, Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari
3.4, Menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi
3.5, Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi 
karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada 
kehidupan sehari-hari

Keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

4.1, Membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan 
benda tegar
4.2, Menganalisi  percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut 
presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. (youtube)
4.3, Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida 
statik, berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya 
4.4, Membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika 
fluida
4.5, Merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu 
bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta 
presentasi hasil percobaan dan pemanfatannya

Rangkuman Materi dan Kegiatan Pembelajaran

Kita akan memecahkan masalah, menganalisis dan diskusi tentang materi dan soal-soal kesetimbangan, elastisitas, fluida 
(fluida statis dan fluida dinamis), suhu dan kalor.
dan kita juga menonton video media pembelajaran dan video praktikum dari beberapa materi diatas.



Halaman 2

SMA 1 PSKD 2020-2021

SILABUS    | TAHUN PELAJARAN 2020-2021 KODE FIS-XI-3-20/21

Fisika Classroom Code : kh5fcjf

Kelas : XI Semester : 3 Pertemuan : 19 x 60 Menit

Guru : Gonggom Pardamean Tampubolon, S.Pd gonggom.tampubolon@sma1pskd.com

Rancangan Pembelajaran

Materi Pokok Kegiatan dan Penilaian

1. Kesetimbangan dan Dinamika Rotasi
    a. Momen Gaya, Momen Inersia dan Kesetimbangan 
Benda Tegar
    b. Titik Berat
    c. Hukum Kekekalan Momentum Sudut pada Gerak 
Rotasi
2. Elastisitas dan Hukum Hooke
    a. Elastisitas dan Hukum Hooke
    b. Susunan Pegas
3. Susunan Pegas
    a. Pengertian Fluida, Massa Jenis dan Tekanan Fluida
    b. Hukum-hukum pada Fluida Statis
4. Fluida Dinamis
    a. Fluida Ideal
    b. Persamaan Kontinuitas dan Penerapannya
    c. Persamaan Bernoulli dan Penerapannya
5. Suhu dan Kalor
    a. Suhu dan Pemuaian
    b. Kalor
    c. Azaz Black
    d. Perpindahan Kalor

Penilaian 1 :
Mengerjakan soal latihan I
Penilaian 2 :
Penugasan malakah (mandiri dan bebas materi)
Penilaian 3 :
Mengerjakan soal latihan II
Penilaian 4 :
Penugasan mandiri

Sumber/Media Belajar

Buku dan bacaan fisik lainnya Media Internet

=> Douglas C., Giancoli,.,Fisika Jilid 1 Edisi kelima, 
(Jakarta: Erlangga, 2007)
=> Supiyanto,Fisika Untuk SMA Kelas XI, (Jakarta:PHiBETA,
2006)

Youtube :
https://youtu.be/kX4URQwhsJg
https://youtu.be/3hhJiFW3JFA
https://youtu.be/Ycji9Gw7a7U


