
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:
2.2 Mendeskripsikan perkembangan teori atom

Indikator
 Membedakan model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr
 Menenentukan energi electron atom Hidrogen
 Menganalisis perbedaan energi electron antara teori Rutherford dan Niels Bohr
 Memprediksi foton akibat perpindahan electron
 Menentukan momentum electron berdaarkan teori Bohr dan mekanika kuantum
 Menganalisis karakter electron berdasarkan bilangan kuantumnya
 Membuat dan menjelaskan model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr dengan 

menggunakan bahan ramah lingkungan (peduli lingkungan)

Tujuan Pembelajaran:
Setelah proses belajar diharapkan siswa dapat menjelaskan perbedaan model atom 
melalui karya/produk; mendeskripsikan karakteristik elektron dalam atom; serta 
menyadari keteraturan alam dan keagungan pencipta dari perilaku elektron dalam atom.

Materi Ajar
 Teori atom thomson, Rutherford, dan Niels Bohr
 Energi elektron menurut Rutherford dan Niels Bohr
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 Spectrum atom hodrogen mencakup deret Lyman, Balmer, Pashen, Brucket, dan 
Pfund

o
l

= ( − )
o Deret Lyman (ultraviolet): m = 1, n = 2,3, dst
o Deret Balmer (visible sight): m = 2, n = 3, 4, dst
o Deret Pashen (infra red): m = 3, n = 4, 5, dst
o Deret Brucket (infra red): m = 4, n = 5, 6, dst
o Deret Pfund (infra red): m = 5, n = 6, 7, dst

 Momentum sudut:

o Menurut Niels Bohr: = . . =  .
.



o Menurut mekanika kuantum =  . ( + 1)
 Menurut teori mekanika kuantum, identitas elektron dikenali dari empat bilangan 

kuantum
o Kuantum utama (n) menunjukan tingkat energi utama
o Kuantum orbital (l) menunjukan besar momentum sudut
o Kuantum magnetik (m) menunjukan arah momentum sudut
o Kuantum spin (s) menunjukan arah rotasi

Metode
 Praktik/produk berkelompok
 Diskusi-presentasi
 Penugasan

Alat/Media/Bahan
 Alat: perkakas membuat model atom (pisau, gunting, dll)
 Media: smarttboard, LCD projector, CD Pembelajaran
 Bahan praktik: bahan membuat model atom (karet, styrofoam, dll)
 Bahan ajar: buku fisika jilid 3

Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Setelah mengkonfirmasi hasil ulangan harian, siswa ditagih untuk menyelesaikan tugas 
membuat model atom Thomson,Rutherford, dan Niels Bohr. Hasil produk kemuadian 
dipamerkan di kelas dan diberi kesempatan untuk mengungkapkan argumen dan gagasan 
tentang atom. Pada kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur juga didiskusikan spectrum 
atom hidroen dan teori mekanika kuantum tentang atom. Siswa juga dimotivasi untuk 
tertarik menjadi tenaga ahli atom demi kemajuan bangsa dan negara. Pada kegiatan tatap 
muka ke empat dilakukan penilaian hasil melalui tes tertulis. Pada pertemuan penugasan 
terstruktur ke empat diskusi untuk latihan persiapan UTS



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 satu orang siswa mengungkapkan 
pengetahuannya tentang atom

 Menampilkan animasi tiga model atom dan meminta 
siswa merespon kesesuaian dengan model atom 
Thomsoh, Rutherford, dan Niles Bohr

 Mendiskusikan lambang atom 

 Memberikan tugas untuk 
mencoba menjawab 
contoh soal dalam buku 
paket

PT Pertama  Meminta dua orang siswa
mencoba menampilkan 
hasil menjawab

 Memberikan apresiasi 
keberanian dan hasil 
tugasnya

 Mendiskusikan energy elektron sesuai teori teori 
Rutherford

 Mendiskusikan energy dari transisi elektron pada 
atom Niels Bohr

 Mendiskusikan pembahasan dua contoh soal

 Memberikan empat buah 
soal pengembangan

 Mengecek persiapan tugas 
mandiri membuat model 
atom

TM Ke dua  Menagih dan memeriksa 
tugas soal pengembangan

 Mengapresiasi dua tugas 
siswa secara random

 Meminta empat siswa menampilkan hasil menjawab 
soal pengembangan

 Mendiskusikan spectrum atom hydrogen
 Membahas contoh menghitung energy, frekuensi, 

atau panjang gelombang terbesar/terrkesil 
spectrum atom hydrogen

 Mengingatkan batas akhir 
tugas mandiri, yitu pada 
pertemuan penugasan 
terstruktur ke dua

PTKe dua  Meminta siswa 
berkomentar/bercerita
tentang pekerjaan 
membuat model atom

 Mengapresiasi tugas yang 
sudah selesai

 Mempersilakan siswa bekerja dalam kelompok 
menyelesaikan tugas pembuatan model atom

 Menilai tugas kelompok yang sudah sesuai
 Mempersilakan hasil/produk model atom untuk 

dipamerkan di ruang fisika selama satu minggu

 Memberikan tugas baca 
tentang momentum sudut 
elektron dan teori 
mekanika kuantum

TM Ke tiga  meminta siswa bercerita 
tentang kesan bom atom

 Menceritakan kembali 
kaitan antara pemahaman 
tentang atom dan teknologi 

 mendiskusikan momentum sudut elektron 
berdasarkan teori Nills Bohr

 mendiskusikan empat bilangan kuantum
 mendiskusikan dua contoh soal penerapan teori 

mekanika kuantum

 Memberikan tugas latihan 
hal 245



Kegiatan
Langkah Kegiatan

Pendahuluan Kegiaan Inti Penutup
nuklir

PT Ke tiga  Menagih dan memeriksa 
tugas menjawab soal 
pengembangan

 Meminta beberapa siswa menampilkan satu jawaban 
soal latihan halaman 245

 Memeriksa dan mengkonfirmasi hasil pekerjaan 
siswa

 Mendiskusikan car menjawab soal latihan uji 
kompetensi

 Memberikan tugas mandiri 
latihan uji kompetensi 
radiasi benda hitam

TM Ke empat  Menagih tugas mandiri 
latihan uji kompetensi

 Menyiapkan dan mengkondisikan siswa agar siswa 
berperilaku jujur, sabar, dan teliti dalam menjawab 
soal ulangan harian

 Memberikan tugas untuk 
mempelajari dan 
menjawab sebisa mungkin 
latihan soal UTS

PT Ke empat  Menagih dan memeriksa 
kesanggupan siswa 
menjawab latihan soal UTS

 Meminta lima orang siswa yang telah berhasil 
menjawab soal UTS

 Mendiskusikan cara menjawab soal UTS yang 
dianggap sulit

 Mengingatkan agar siswa 
menyiapkan diri 
semaksimal mungkin untuk 
mengikuti UTS baik fisik, 
mental, maupun moral



B. Kegiatan Tugas Mandiri
1. Membuat model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr
2. Membuat deskripsi imajinasi andai aku jadi ahli atom dan teknokrat elektro
3. Menjawab latihan hal 264nomor 1 s.d 15
4. Menjawab latihan uji kompetensi radiasi benda hitam

Penilaian
Aspek yang dinilai
 Penilaian produk: ketepatan waktu, kreasi/desain, dan argumentasi
 Penilaian tugas: kelengkapan dan ketepatan waktu
 Penilaian hasil: skor dan nilai ulangan harian
Indikator Ulangan harian
1. Siswa dapat menuliskan dua perbedaan antara model atom Thomson, Rutherford, dan 

Niels Bohr
2. Siswa dapat menghitung energy elektron berdasarkan teori atom Niels Bohr
3. Siswa dapat menentukan energy atau panjang gelombang terbesar/terkecil spectrum 

atom hidrogen
4. Siswa dapat menentukan momentum sudut elektron
5. Siswa dapat menentukan empat bilangan kuantum sebuah atom
Contoh instrument tertulis
1. Tuliskan dua perbedaan antara model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr
2. Tentukan besar energy elektron pada lintasan dengan n = 2!
3. Hitung energy terbesar spectrum atom hydrogen pada deret Balmer?
4. Berapa besar momentum sudut elektron pada kulit L?

5. Tentukan empat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom !
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