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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 peristiwa-peristiwa yang terdapat di dunia ke-listrikan dan ke-magnetan. Dan 
akan dijelaskan pada materi Listrik arus searah, Listrik statis, Magnet. Dengan mempelajari materi tersebut kita akan 
mengetahui tentang muatan-muatan listrik berada dalam keadaan diam dan bergerak, bagaimana proses medan magnet 
dapat menimbulkan arus listrik.

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, Menganalisis prinsip kerja  peralatan listrik searah (DC) dalam kehidupan 
sehari-hari
3.2, Menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial 
listrik, energi  potensial listrik serta penerapannya pada berbagai kasus
3.3, Menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada 
berbagai produk teknologi
3.4, Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik  dalam 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, Menganalisis prinsip kerja  peralatan listrik searah (DC) dalam kehidupan 
sehari-hari
4.2, Melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan (misalnya 
pengisian dan pengosongan kapasitor) dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-
hari
4.3, Melakukan percobaan tentang  induksi magnetik dan gaya magnetik disekitar 
kawat berarus listrik berikut presentasi hasilnya
4.4, Melakukan  percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi 
hasilnya dalam kehidupan sehari-hari

Rangkuman Materi dan Kegiatan Pembelajaran

"Kita akan memecahkan masalah, menganalisis dan diskusi tentang materi dan soal-soal listrik arus searah, listrik statis, 
medan magnet dan induksi elektromagnetik.
dan kita juga menonton video media pembelajaran dan video praktikum dari beberapa materi diatas."
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Rancangan Pembelajaran

Materi Pokok Kegiatan dan Penilaian

1. Listrik Arus Searah
    a. Arus Listrik, Kuat Arus dan Beda Potensial
    b. Hukum Ohm,  Hambatan dan Rangkaian Hambatan
    c. Hukum Kirchoff
2. Listrik Statis
    a. Listrik Statis dan Hukum Coulomb
    b. Medan Listrik dan Hukum Gauss
    c. Energi Potensial, Potensial Listrik dan Kapasitor
3. Medan Magnet 
    a. Medan Magnet di Sekitar Kawat Berarus Listrik
    b. Medan Magnet di Sekitar Kawat Berarus Listrik
    c. Penerapan gaya magnetik
4. Induksi Elektromagnetik  
    a. Potensial (GGL) Induksi
    b. Hukum Lenz dan Induktansi diri
    c. Terapan induksi elektromagnetik pada produk 
teknologi

Penilaian 1 :
Mengerjakan soal latihan I
Penilaian 2 :
Penugasan makalah (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)
=> Siswanto,Kompetensi Fisika, (Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional, 2009)

Youtube :
https://youtu.be/FF2V_g9ClrU
https://youtu.be/2QOJO7vkueA
https://youtu.be/Gvv574Rgbd8


