
Mata Pelajaran : Fisika 1 (3 sks)
Program : MIA

MATERI POKOK
INDIKATOR SOAL

BENTUK
NOMOR

SOAL
Siswa dapat menjelaskan langkah
kerja ilmiah

PG 1

Siswa dapat membedakan variabel
penelitian (variabel bebas, terikat,
dan terkontrol) dalam fisika

PG 2

Siswa dapat menunjukan contoh
kajian fisika dengan benar

PG 3

Disajikan gambar alat ukur panjang,
siswa dapat menunjukan hasil
pengukuran

PG 4,5,6

Disajikan alat ukur massa, siswa
dapat menunjukkan hasil
pengukuran dengan benar

PG 7

Disajikan data hasil pengukuran,
siswa dapat menghitung kesalahan
pengukuran

PG 8

Siswa dapat menentukan jumlah
angka penting dengan benar PG 9

Disajikan grafik hasil pengukuran,
siswa dapat menafsirkan grafik
dengan benar

PG 10
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KOMPETENSI DASAR

Hakikat Fisika
dan Pengukuran

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

3,1

Menyajikan hasil
pengukuran besaran
fisis dengan
menggunakan
peralatan dan teknik
yang tepat untuk
suatu enyelidikan
ilmiah

4,1

Menerapkan prinsip
penjumlahan vektor
(dengan pendekatan
geometri)

Penjumlahan
Vektor

Disajikan grafik hasil pengukuran,
siswa dapat menafsirkan grafik
dengan benar

PG 10

3,2 Siswa dapat membedakan contoh
besaran vektor dan besaran skalar PG 11

Disajikan data tentang vektor, siswa
dapat menunjukan gambar vektor
dengan benar

PG 12

Disajikan dua vektor, siswa dapat
menghitung resultan vektor dengan
benar

PG 13

Disajikan dua vektor, siswa dapat
memprediksi resultan dengan benar PG 14

Disajikan tiga vektor, siswa dapat
menentukan besar resultan dan
arahnya

PG 15, 16

4,2 Disajikan data dan ilustrasi
percobaan, siswa dapat
mengidentifikasi beberapa masalah
terkait dengan percobaan

PG 17, 18

Hakikat Fisika
dan Pengukuran

Menyajikan hasil
pengukuran besaran
fisis dengan
menggunakan
peralatan dan teknik
yang tepat untuk
suatu enyelidikan
ilmiah

4,1

Menerapkan prinsip
penjumlahan vektor
(dengan pendekatan
geometri)

Merencanakan dan
melaksanakan
percobaan untuk
menentukan resultan
vektor

Penjumlahan
Vektor



Disajikan data hasil percobaan
tentang vektor, siswa dapat
menunjukkan tafsiran hasil
percobaan dengan benar

PG 19, 20

3,3 Siswa dapat membedakan jarak dan
perpindahan

PG 21

Disajikan ilustrasi gerak, siswa dapat
menentukan laju dan kecepatan rata-
rata

PG 22,23

Disajikan data grafik gerak, siswa
dapat menentukan jarak dan
percepatan

PG 24,25

Disajikan datan dan ilustrasi gerak
kendaraan, siswa dapat menerapkan
persamaan gerak lurus dengan
percepatan tetap

PG 26

Siswa dapat menerapkan
persamaan gerak jatuh bebas yang
dilepas

PG 27

4,3 Siswa dapat menerapkan
persamaan gerak jatuh bebas yang
dilempar ke atas

PG 28

Disajikan data hasil percobaan gerak
lurus dengan percepatan konstan,
siswa dapat menafsirkan hasil
percobaan

PG 29, 30

Siswa dapat menunjukan contoh
penerapan hukum Newton

31

Siswa dapat menerapkan hukum II
Newton

32

Hukum Newton
tentang Gerak

Merencanakan dan
melaksanakan
percobaan untuk
menentukan resultan
vektor

Menganalisis besaran-
besaran fisis pada
gerak lurus dengan
kecepatan konstan
dan gerak lurus
dengan percepatan
konstan
Menyajikan data dan
grafik hasil percobaan
untuk menyelidiki
sifat gerak benda yang
bergerak lurus

Penjumlahan
Vektor

Gerak Lurus
dengan
Kecepatan
Konstan dan
Gerak lurus
dengan
Percepatan
Konstan

Siswa dapat menunjukan contoh
penerapan hukum Newton

31

Siswa dapat menerapkan hukum II
Newton

32

Siswa dapat menjelaskan pengaruh
gesekan terhadap gerak 33

Siswa dapat menghitung gaya
tegang tali pada sistem benda yang
terhubung tali

34

Siswa dapat menghitung gaya
normal dalam sistem benda

35

Hukum Newton
tentang Gerak


