
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:
1. Menerapkan  konsep termodinamika dalam mesin kalor

Kompetensi Dasar:
1.1 Mendeskripsikan sifat-sifat gas ideal  monoatomik 

Indikator
 Membedakan ciri-ciri gas ideal dan gas real
 Menerapkan hukum Boyle-Gay Lusac dalam permasalahan gas
 Memformulasikan hubungan besaran-besaran dalam persamaan gas
 Menggunakan persamaan umum gas PV = n.R.T dan P.V = N k T
 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas
 Menjelaskan teori ekipartisi energi

Tujuan Pembelajaran:
Setelah proses belajar Siswa dapat menjelaskan menjelaskan fenomena gas melalui 
percobaan berdasarkan hukum Boy-Gay Lussac;  menjelaskan karakteristik gas ideal; 
menggunakan persamaan umum gasideal; menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
energi kinetik gas; dan menggunakan teori kinetik gas untuk memprediksi kecepatan, 
tekanan, dan/atau suhu gas; serta menyadari keteraturan alam dan keagungan pencipta 
dari fenomena gas

Materi Ajar

 Hukum Boyle-Gay Lussac =

 Persamaan Keadaan Gas  P.V = n.R.T dan P.V = N.k.T
 Ciri-ciri gas ideal

o Terdiri dari pertikel yang sangat kecil sehingga ukurannya diabaikan 
o Selalu bergerak dengan peluang sama ke segala arah
o Terdistribusi merata dalam ruang
o Tidak terjadi tumbukan antar partikel
o tumbukan terjadi antara partikel dengan dinding ruang secara lenting 

sempurna
o Tidak terdapat gaya gravitasi dan gaya elektrostatik antar partikel
o Berlaku hukum Newton tentang gerak

 Tekanan gas berdasarkan teori kinetik
o Tekanan timbul karena gas selalu menumbuk dinding, jika tumbukan sering 

atau impuls besar maka tekanan gas besar
o Jika gas dipanaskan akan menambah energi kinetik partikel gas. Akibatnya 

kecepatan gas naik, makin kuat menumbuk dinding atau gas makin sering 
menumbuk dinding. Tekanan gas akan meningkat



o Jika volume diperkecil, jarak tempuh gas memendek, makin sering 
menumbuk dinding, tekanan gas meningkat

o Jika gas ditambah, partikel smakin banyak, makin banyak terjadi tumbukan, 
tekanan gas meningkat

 Pada gas ideal berlaku persamaan

o . = .
o = . . = . .
o = . . = . . = .

r

o   ( ) = 32 . . =32 . .
 Gas ideal berlaku pada gas monoatomik dan gas diatomik pada suhu rendah
 Khusus gas diatomik berlaku

o Suhu rendah (T sekitar 300K) = . . = . .
o Suhu sedang (T sekitar 500 K) = . . = . .
o Suhu tinggi (T sekitar 100 K) = . . = . .

 Teori ekipartisi energi menjelaskan derajat kebebasan dan kontribusi energi kitetik 
terhadap energi dalam (total energi kinetik

o Gas mono atomik dan diatomik suhu rendah hanya mengelamai gerak 
translasi pada berbagai keadaan suhu, sehingga derajat kebebasan 3

o Gas diatomik suhu sedang mengalami gerak translasi dan rotasi yang 
menyumbang 5 derajat kebebasan

o Gas diatomik suhu tinggi mengalami gerak translasi, rotasi, dan vibrasi yang 
menyumbang 7 derajat kebebasan

Metode
 Eksperimen
 Diskusi-presentasi
 Penugasan

Alat/Media/Bahan
 Alat: sedotan minuman, gelas plastik, spidol, mistar
 Media: smarttboard, LCD projector, CD Pembelajaran
 Bahan praktik: lima jenis zat cair sebagai pembatas ruang gas
 Bahan ajar: buku fisika jilid 2 dan praktikum terpilih fisika jilid 2

Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Setelah pengantar pertemuan awal semester, siswa diminta melakukan persobaan secara 
mandiri dengan menggunakan sedotan minuman dan beberapa cairan. Hasil percobaan 
ditulis dalam bentuk essay sebagai laporan untuk mengungkap kemampuan berpikir kritis 
dan menulis ide/gagasan serta usul dan rekomendasi hasil percobaan. Selanajutnya 
dibahas dalam pertemuan di kelas serta disksui pengembangan dan latihan pemecahan 
masalah dalam kegiatan tatap muka dan penugasan terstruktur, serta tugas mandiri yang 
sudah disiapkan. 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  Memperkenalkan diri dan 

mengecek daftar nama 
siswa

 Meminta siswa
menyampaikan harapan 
dari pembelajaran fisika 4

 Menjelaskan komptensi (SK-KD) dalam pembelajaran 
fisika 4 selama satu semester

 Menjelaskan design kegiatan dan penilaian secara 
umum

 Memeragakan eksperimen dengan menggunakan 
sedotan minuman dan air dalam gelas

 Bertanya untuk mengungkap prediksi siswa dalam 
ekspreimen dengan mengubah posisi sedotan

 Membagi siswa dalam kelompok dengan anggota 
maksimal 2 orang

 Memberikan tugas 
terstruktur untuk 
melakukan eksperimen

 Memberikan tugas baca 
tentang cirri-ciri gas ideal

PT Pertama  Bertanya untuk 
mengingatkan kembali 
sifat-sifat gas

 Bertanya tentnag hokum 
Boyle-Gay Lussac yang 
pernah dipelajari

 Mengajak siswa untuk mendalami fenomena 
gelembung gas yang keluar dari kedalaman 
tertentu, misalnya dari hasil buang pernapasan 
seorang penyelam

 Memberikan beberapa pertanyaan: bagaimana 
bentuk gelembung gas? Mengapa terjadi? Apakah 
gelembung gas diam atau bergerak? Bergerak 
kemana? Mengapa demikian? Bagaimana volume gas 
itu, makin besar, maikin kecil, atau tetap? Mengapa
demikian?

 Membahas dua contoh pembahasan soal yang 
berkaitan dengan hokum Boyle-Gay Lussac

 Memberikan tiga buah soal 
pengembangan

 Mengingatkan tugas 
laporan

TM Ke dua  Menagih tugas menjawab 
tiga soall

 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran, yaitu 
mendalami persamaan 
umum gas sebagai bentuk 
pengembangan hokum 
Boyle-Gay Lussac

 Meminta tiga orang siswa untuk menuliskan hasil 
pekerjaan menjawab soal

 Memberikan apresiasi kepada tiga orang siswa yang 
berani tampil ke depan

 Menjelasnkan bentuk persamaan umum gas P.V = 
n.R.T dan P.V = N.k.T

 Membahas dua contoh soal penerapan persamaan 
umum gas P.V = n.R.T dan P.V = N.k.T

 Memberikan tugas 
menjawab tiga soal PR



Kegiatan
Langkah Kegiatan

Pendahuluan Kegiaan Inti Penutup
PTKe dua  Menagih laporan praktikum 

yang belum
 Mengapresiasi laporan 

praktikum yang sudah 
diterima

 Meminta dua orang siswa menyampaikan laporan 
secara lisan

 Memdiskusikan hasil eksprimen
 Membahas dua contoh soal pengembangan

 Memberikan tugas baca 
tentang hokum Newton, 
energy kinetic, dan 
momentum-impuls

TM Ke tiga  Menagih tugas baca cirri-
ciri gas ideal

 Meminta satu orang siswa 
membacakan lima cirri gas 
ideal

 Mempresentasikan animasi gerak partikel yang 
terkurung dalam ruang tertutup

 Mendiskusikan konsep tekanan dan hubungannya 
dengan peristiwa tumbukan

 Mendiskusikan factor-faktor yang mempengaruhi 
energy kinetic gas

 Memberikan tugas untuk 
mempelajari empat 
contoh soal dan 
pembahasannya

PT Ke tiga  Menagih tugas empat 
contoh soal

 Membahas dua contoh soal pengembangan
 Memberikan tiga soal pengembangan
 Meminta tiga orang mencoba menjawab langsung 

dan menuliskan jawabannya di papan tulis

 Memberikan apresiasi tiga 
orang siswa yang berani 
mencoba

 Memberikan tugas 
PR/tugas mandiri ke 3

TM Ke empat  Menagih tugas PR  Menjelaskan kembali tiga kemungkinan gerak pada 
gas, yaitu gerak translasi, rotasi, dan vibrasi

 Mendiskusikan perilaku gas diatomic pada suhu 
rendah, sedang, dan tinggi

 Menjelaskan teori ekipartisi energy
 Membahas du acontoh soal

 Memberikan tugas latihan 
ulangan

 Mengingatkan persiapan 
ulangan harian

PT Ke empat  Menagih tugas latihan 
ulangan

 Menyiapkan kondisi siswa 
untuk ulangan harian

 Membagikan soal ulangan harian
 Mengingatkan siswa untuk berperilaku jujus dan 

sportif dalam menjawab soal ulangan harian

 Memberikan tugas baca 
tentang termodinamika



B. Kegiatan Tugas Mandiri
1. Melakukan eksperimen gas dengan skema sebagai berikut
2. Membuat laporan hasil eksperimen dengan menulis dalam bentuk essay disertai 

foto kegiatan dan dikirim melalui email
3. Menjawab latihan hal 301 nomor 1 s.d 15
4. Menjawab latihan uji kompetensi teori kinetic gas

Penilaian
Aspek yang dinilai
 Laporan praktik: kelengkapan, ketepatan waktu, penjelasan teoritis
 Penilaian tugas: kelengkapan dan ketepatan waktu
 Penilaian hasil: skor dan nilai ulangan harian
Indikator Ulangan harian
1. Siswa dapat menuliskan enam cirri gas ideal
2. Siswa dapat menjelaskan konsep tekanan hubungannnya dengan peristiwa tumbukan, 

energy kinetic, dan suhu
3. Siswa dapat menerapkan persamaan umum gas ideal
4. Siswa dapat menentukan energy kinetic dan/atau energy kinetic gas ideal monoatomik 

dan diatomic pada berbagai keadaan suhu
5. Siswa dapat menjelaskan teori ekipartisi energy pada gas diatomik
Contoh instrument
1. Tuliskan enam cirri gas ideal
2. Jelaskan mengapa pada saat gas dipanaskan, tekanannya bertambah
3. Hitung masa jenis gas oksigen pada keadaan STP
4. Hitung energy kinetic rata gas neon pada suhu 500 K
5. Mengapa energy dalam gas Helium dan Hidrogen pada suhu 900 K berbeda
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