
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:
1.2 Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum  termodinamika

Indikator
 Menjelaskan prinsip hukum utama termodinamika
 Menerapkan hukum utama termodinaika dalam pemecahan masalah
 Membedakan proses terdinamika: isotermik, isobark, isokhorik, dan adiabatik
 Menghitung usaha gas berdasarkan grafik P-V
 Menganalisis proses gas ideal berdasarkan grafik tekanan-volume (P-V)
 Mendeskripsikan prinsip kerja mesin Carnot
 Menghitung efiseinsi mesin kalor dan performans mesin pendingin

Tujuan Pembelajaran:
Setelah proses belajar diharapkan siswa dapat menerapkan prinsip hukum utama 
termodinamika, membedakan empat proses termodinamika; menentukan besar usaha dan 
perubahan energi dalam; dan memahami prinsip kerja mesin kalor; serta menyadari 
keteraturan alam dan keagungan pencipta dari fenomena gas

Materi Ajar

 Hukum utama termodinamika: ΔQ = W + ΔU

 Energi dalam ΔU = . .
 Kalor Q = n.C.ΔT
 Usaha

o W = luas grafik P-V
o Proses isobarik: W = p.ΔV
o Proses isobarik: W = 0

o Proses isotermik: W = 2,3 n.R.T log 

o Proses adiabatik: W = 
g

( − )
 Usaha positif bila gas memuai, uasaha negatif jika gas menyusut
 Mesin kalor Carnot mengubah kalor yang diserap bersuhu tinggi menjadi usaha dan 

membuang sebagian kalor pada suhu rendah. Proses yang terjadi terdiri dari dua 
isotermik dan dua adiabatik:

o Usaha per siklus W = −
o Efisiensi  = = (1 − )

 Mesin pendingin menyerap kalor dari suhu rendah dan membuangnya pada suhu 
tinggi:

o Usaha per siklus W = −



o Koefisien performns K = = ( )
Metode

 Diskusi-presentasi
 Penugasan

Alat/Media/Bahan
 Media: smarttboard, LCD projector, CD Pembelajaran
 Bahan ajar: buku fisika jilid 2 dan bahan presentasi

Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Setelah memberi komentar hasil ulangan KD 1.1harian, siswa diminta untuk bercerita 
tentang hasil tugas baca tentang termodinamika dan kaitannya teknologi otomotif saat ini.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi tentang animasi mesin mobil dan 
motor serta penjelasan singkat tentang proses gas. Selanjutnya diskusi dikembangkan pada 
hukum utama termodinaka, empat proses gas, mesin kalor dan mesin pendidngin. Siswa 
juga diminta untuk mencari informasi proses dan siklus yang terjadi pada mesin diesel dan 
otto. 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 teori kinetic gas
 Membahas beberapa soal 

yang dianggap paling sulit

 Menjelaskan kaitan antara teori kinetik gas dan 
termodinamika

 Mendemonstrasikan animasi mesin mobil/motor
 Menjelaskan hukum kekelan energy dan bentuk 

hukum utama termodinamika
 Menjelaskan dua contoh penerapan hokum utama 

termodinamika

 Memberikan tugas baca 
tentang kapasitas kalor

PT Pertama  Menceritakan kaitan 
perilaku gas dan perilaku 
manusia sebagai mahluk 
ekonomi

 Menceritakan beberapa 
teknokrat yang 
menghasilkan teori ekonomi 
seperti Habibieonomic dan 
economiphysics dari 
Yohanes Surya

 Mendiskusikan konsep usaha dan ciri usaha positif
 Mendiskusikan hubungan usaha, kalor diserap, dan 

perubahan energy dalam dalam proses isobaric
 Membahas dua contoh soal

 Memberikan tiga buah soal 
pengembangan

TM Ke dua  Meminta tiga orang siswa 
untuk menampilkan hasil 
tugas PR

 Memberikan apresiasi tiga 
orang siswa yang berani 
tampil

 Mendiskusikan usaha, kalor, dan perubahan energy 
dalam pada volume tetap

 Mendiskusikan hubungan antara kalor jenis gas pada 
tekanan tetap (Cp) dan kalor jenis gas pada volume 
tetap (Cv) serta hubungannya dengan konstanta 
Laplace ()

 Mendiskusikan pembahasan dua contoh soal

 Memberikan tugas 
menjawab tiga soal PR

PTKe dua  Mengingatkan kembali 
beberapa cirri dari proses 
isobaric dan isokhorik

 Mendiskusikan usaha pada proses isotermik dan adia 
batik

 Mendiskusikan empat contoh soal dan 
pembahasannya

 Menyimpulkan kembali 
karakteristik proses 
isobaric, isokhorik, 
isotermik, dan adiabatik

 Memberikan tugas mandiri 
mesin disel dan mesin 
otto/bensin



Kegiatan
Langkah Kegiatan

Pendahuluan Kegiaan Inti Penutup
TM Ke tiga  Menagih tugas mandiri

mesin disel dan mesin otto
 Memotivasi siswa tentang 

pentingnya pengembangan 
teknologi otomotif bagi 
kemajuan bangsa

 Mengkonfirmasi perbedaan mesin disel dan mesin 
otto

 Mendiskusikan karakteristik mesin kalor Carnot
 Mendiskusikan usaha dan efisiensi mesin Carnot

 Memberikan tugas mandiri 
mesin pendingin

 Memberikan tiga soal 
pengembangan

PT Ke tiga  Meminta tiga orang siswa
menampilkan jawaban soal 
pengembangan

 Mengapresiasi keberanian 
siswa

 Mendiskusikan penentuan usaha dan efisiensi mesin 
disel dan mesin otto

 Mendiskusikan lima contoh soal yang mencakup 
hokum utama termodinamika, usaha, dan efisiensi 
mesin kalor

 Memberikan tugas mandiri 
hal 345

TM Ke empat  Menagih dan memeriksa 
tugas mandiri hal 345

 Mengkonfirasi tugas mandiri mesin pendingin
 Mendiskusikan usaha dan koefisien prformans mesin 

pendingin
 Mendiskusikan dua contoh pembahasan mesin 

pendingin

 Memberikan tugas mandiri 
latihan uji kompetensi 
termodinamika

PT Ke empat  Menagih tugasn mandiri 
latihan uji kompetensi

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

 Memberikan tugas baca 
tentang fisika modern dan 
perbedaannya dengan 
fisika klasik



B. Kegiatan Tugas Mandiri
1. Membuat bagan/skema/ilustrasi perbedaan mesin disel dan mesin otto/bensin
2. Mendata spesifikasi mesin pendingin/refrigerator
3. Menjawab latihan hal 345 nomor 1 s.d 15
4. Menjawab latihan uji kompetensi termodinamika

Penilaian
Aspek yang dinilai
 Laporan tugas: kelengkapan, ketepatan waktu, penjelasan teoritis
 Penilaian tugas PR: kelengkapan dan ketepatan waktu
 Penilaian hasil: skor dan nilai ulangan harian
Indikator Ulangan harian
1. Siswa dapat menggunakan hukum utama termodinamika
2. Siswa dapat membedakan proses isobaric, isokhorik, isotermik, dan adiabatic melalui 

grafik P-V
3. Siswa dapat menentukan usaha gas
4. Siswa dapat menenetukan efisiensi mesin Carnot
5. Siswa dapat menentukan koefisien performans mesin pendingin
Contoh instrument
1. Gas dalam ruang tertutup menerima kalor 200 Joule dan melakukan kerja 50 kalori. 

Berapa perubahan energy dalam gas?
2. Jelaskan perbedaan proses proses isobaric, isokhorik, isotermik, dan adiabatic melalui 

grafik P-V
3. 2 mol gas memuai adia batik dari 2L menjadi 6L pada tekanan 120 kPa. Berapa besar 

uasaha yang dilakukan?
4. Mesin Carnot bekerja pada rentang suhu 500 K dan 900 K. Berapa efisiensi mesin 

Carnot?
5. Tentukan performa mesin pendingin yang mampu menyerap 30oo joule per menit 

dengan daya listrik 50 watt!
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