
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 78 Jakarta
Mata Pelajaran : Fisika 4 (4 sks)
Alokas Waktu : 16 jam pelajaran (8 jam pelajaran tatap muka dan 8 jam pelajaran 

penugasan terstruktur)

Standar Kompetensi:
2. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya 
relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern

Kompetensi Dasar:
2.1 Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan sifat-sifat 

radiasi benda hitam serta penerapannya

Indikator
 Menjelaskan enegi radiasi gelombang elektromagnetik
 Menerapkan rumusan radiasi energi
 Menafsirkan data radiasi benda hitam berdasarkan hukum pergeseran Wien
 Menjelaskan alas an mnculnya postulant Planck
 Menghitung energi foton
 Menjelaskan peristiwa efek Compton dan Efek fotolistrik
 Menghitung panjang gelombang deBroglie
 Menyimpulkan karakter cahaya sebagai dualisme partikel-gelombang
 Menjelaskan hasil kajian literatur tentang perilaku radiasi benda hitam yang berkaitan 

dengan gejala pemanasan global

Tujuan Pembelajaran:
Setelah proses belajar diharapkan siswa dapat menjelaskan cara pandang yang berbeda 
antara fisika klasik dan modern; menerapkan rumusan radiasi benda hitam; menjelaskan 
pandangan klasik dan modern dan cahaya; dan menjelaskan ciri-ciri partikel pada cahaya; 
serta menyadari keteraturan alam dan keagungan pencipta dari fenomena cahaya dan 
dualismenya

Materi Ajar
 Radiasi termal = .s. .
 Pergeseran Wien: distribusi frekuensi dominan makin tinggi suhu makin pendek 

panjang gelombang radiasi l. =  
 Kelemahan teori gelombang tentang radiasi benda hitam adalah energi makin besar 

jika panjang gelombang makin besar. Teori gelombang tentang cahaya didukung 
sifat cahaya yang merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi dan 
difraksi serta polarisasi

 Postulat Plank: energi radiasi terkuantisasi dengan energi = ℎ. atau = ℎ
l
; 

cahaya memiliki sifat partikel

 Sifat partikel cahaya antara lain memiliki momentum



 Bukti dukungan sifat partikel cahaya adalah hasil percobaan efek fotolistrik dan 
efek Compton

 Efek fotolistrik mendeskripsikan bahawa energi foton tidak bergantung pada 
intensitas cahaya tetapi bergantung pada frekuensinya

o Arus listrik terjadi tidak bergantung pada intensitas tetapi frekuensi

o Besar energi kinetik (Ek): = − = ℎ. − ℎ.
o Jika frekuensi cahaya lebih kecil dari frekuensi ambang tidak terjadi arus 

listrik

 Efek Compton menunjukan bahwa cahaya memiliki momentum (p): =  
l

o Energi kinetik elektron berasal dari selisih energi foton yang hilang karena 
terjadi penurunan frekuensi atau kenaikan panjang gelombang foton: = −

o Perubahan panjang gelombang ( l): l = l − l = . (1 − f)
 Hipotesis de Broglie memungkinkan sifat gelombang pada partikel. Panjang 

gelombang prtikel (de Broglie) l =
Metode

 Diskusi-presentasi
 Penugasan

Alat/Media/Bahan
 Media: smarttboard, LCD projector, CD Pembelajaran
 Bahan ajar: buku fisika jilid 3

Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Setelah mengkonfirmasi hasil ulangan harian, siswa diminata mengekspresikan 
pengetahuan tentang cahaya yang dipelajarai kaitannya dengan teknologi cahaya dalam 
kehidupan modern dan arti penting bagi kehidupan. Selanjutnya siswa dilibatkan dalam 
disksui perkembangan cahaya sejak socrates, Al Haasan hingga Einstein. Diskusi silalukan 
pada kegiatan tatap muka dan penugasan terstruktur terkait tentang hipotesis Planck, 
postulet Einstein hingga hipotesis de Broglie. Kegiatan mandiri digunakan untuk 
pengembangan kompetensi dan eksplorasi lebih luas tentang duaisme cahaya. Pada 
kegiatan penugasan terstruktur ke empat dilakukan penilaian hasil melalui tes tertulis



A. Tatap Muka dan Penugasan Terstruktur

Kegiatan
Langkah Kegiatan

Pendahuluan Kegiaan Inti Penutup
TM Pertama  Membagikan hasil ulangan 

harian
 Membahas soal yang 

dianggap sulit

 Meminta siswa menyampaikan pengetahuan awal 
tentang cahaya

 Berserita sejarah perkembangan teori tentang 
cahaya

 Meminta cahaya menyampaikan pengalaman 
tentang perkembangan teknologi tata cahaya dalam 
dunia entertainmen

 Mengunkap kembali tentang radiasi cahaya

 Memberikan tugas baca 
tentang postulat Planck 
tentang cahaya dan 
teoripergeseran Wien 

PT Pertama  Meminta satu orang siswa 
mengungkapkan 
pendapatnya tentang 
postulat Planck dan teori 
prgeseran Wien

 Mendiskusikan tiga contoh pembahasan soal tentang 
radiasi benda hitam

 Mengajak siswa mennelaah fenomena warna api dan 
kemunginan tingkat suhunya

 Mendiskusikan teori pergeseran Wien dan data Jean-
Reyleigh

 Memberikan empat buah 
soal pengembangan

 Membuat tugas mandiri, 
yaitu skema sejarah dan 
perkembangan teori 
cahaya dari masa ke masa

TM Ke dua  Menagih dan memeriksa 
tugas mandiri

 Mengapresiasi dua tugas 
siswa secara random

 Mendiskusikan postulat Planck tentang energy 
kuantum Cahaya

 Mendiskusikan dua contoh energy kuantum

 Memberikan tugas baca 
peristiwa efek fotolistrik

PTKe dua  Meminta siswa berkomentar 
tentang grafik Ek-f 
peristiwa efek fotolistrik

 Mengapresiasi keberanian 
siswa berkomentar

 Mempresentasikan simulasi peristiwa efek fotolistrik
 Mendiskusikan karakteristik foton pada peristiwa 

efek fotolistrik
 Mendiskusikan tiga contoh soal efek fotolistrik 

 Menyimpulkan kembali 
karakteristik foton pada 
peristiwa efek fotolistrik

 Memberikan tugas empat 
soal pengembangan 
sebagai PR

TM Ke tiga  Meminta siswa untuk 
mengungkap kembali teori 
cahaya sebagai gelombang

 Meminta siswa 
mengungkapkan kembali 
karakteristik foton sesuai 
efek fotolistrik

 Mendiskusikan peristiwa efek Compton
 Mendiskusikan karakteristik foton sesuai percobaan 

efek Compton
 Mendisuksikan dua contoh soal pembahasan

 Memberikan tugas mandiri 
perkembangan teknologi 
tatacahaya dalam dunia 
modern

 Memberikan tiga soal 
pengembangan



Kegiatan
Langkah Kegiatan

Pendahuluan Kegiaan Inti Penutup
PT Ke tiga  Bertanya bagaimana kesan 

tatacahaya saat penutupan 
olimpiade London dan/atau 
piala eropa 2012

 Bertanya pengalaman siswa 
menyaksikan filme time 
jump atau sejenisnya

 Meminta satu orang siswa bercerita bagaiman 
perkembangan teknologi tatacahaya dalam dunia 
entertainment

 Memotivasi siswa berimajinasi tentang kemungkinan 
teknologi mengubah jasmaniah menjadi gelombang 
cahaya

 Mendiskusikan hipotesis de Broglie tentang teori 
gelombang pada partikel

 Mendiskusikan dua contoh soal pembahasan

 Memberikan tugas mandiri 
hal 205

TM Ke empat  Menagih dan memeriksa 
tugas mandiri

 Mengapresiasi hasil tugas 
mandiri

 Meminta siswa menampilkan satu nomor hasil 
jawaban sesuai dengan kepercayaandiri di papan 
tulis

 Mengkonformasi pekerjaan siswa

 Memberikan tugas mandiri 
latihan uji kompetensi 
radiasi benda hitam

PT Ke empat  Menagih tugasn mandiri 
latihan uji kompetensi

 Menyiapkan kondisi siswa agar siswa berperilaku 
jujur, sabar, dan teliti dalam menjawab soalulangan 
harian

 Mengingatkan kembali 
tugas mandiri membuat 
model homson, 
Rutherford, dan Niels Bohr



B. Kegiatan Tugas Mandiri
1. Membuat skema sejarah dan perkembangan teori cahaya dari masa ke masa
2. Membuat deskripsi teknologi pencahayaan dalam kehidupan modern
3. Menjawab latihan hal 205 nomor 1 s.d 15
4. Menjawab latihan uji kompetensi radiasi benda hitam

Penilaian
Aspek yang dinilai
 Penilaian sikap: kedisiplinan dan partisipasi dalam kegiatan
 Penilaian tugas: kelengkapan dan ketepatan waktu
 Penilaian hasil: skor dan nilai ulangan harian
Indikator Ulangan harian
1. Siswa dapat membandingkan radiasi benda hitam
2. Siswa dapat memprediksi suhu bintang berdasarkan data radiasi
3. Siswa dapat menjelaskan karakteristik cahaya berdasarkan peristiwa efek fotolistrik
4. Siswa dapat menentukan energy kinetic electron pada peristiwa efek fotolistrik/ efek 

Compton
5. Siswa dapat menentukan panjang gelombang de Brohlie
Contoh instrument tertulis
1. Dua bola identik masing-msing suhunya 500K dan 1000 K. Jika jari-jari masing-masing 2 

: 1, berapa perbandingan radisi keduanya?
2. Berapa suhu bintang yang terdeteksi memancarkan radiasi dengan panjang gelombang 

580 nm?
3. Jelaskan sifat partikel cahaya yang dibuktikan pada peristiwa efek fotolistrik
4. Foton dengan energy 2,4 eV datang pada plat logam dengan energy ambang 1,6 eV 

pada peristiwa efek fotolistrik. Berapa energy kinetic elektron?
5. Berapa panjang gelombang elektron yang bergerak dengan kecepatan 2 x 107 m.s-1?
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