
SILABUS DAN PENILAIAN

Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaan : Fisika (IPA)
Standar Kompetensi: 1.Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

1.1  Mengukur besaran 
fisika (massa, 
panjang, dan 
waktu) 

 Membedakan besaran pokok dan 
besaran turunan

 Menyatakan satuan dan besaran 
dalam sistem internasional

 Menggunakan alat ukur mistar 
milimeter, jangka sorong, 
mikrometer, neraca lengan, neraca 
pegas, dan stopwatch

 Mengukur besaran panjang, massa 
dan waktu dengan 
mempertimbangkan ketelitian dan 
ketepatan

 Menghitung kesalahan relatif 
pengukuran

Pengukuran Tatap muka 

 Menghitung kesalahan relatif 
dan menyatakan hasil 
pengukuran, serta angka 
penting dalam diskusi kelas

 Mendiskusikan aspek 
penting pengukuran 
(akurasi, presisi)

Tugas Terstruktur

 Mengukur besaran panjang, 
massa, dengan beberapa 
jenis alat ukur secara 
berkelompok di sekolah 

Tugas Mandiri

 Membuat daftar (tabel) 
nama besaran, alat ukur, 
cara mengukur, dan satuan 
yang digunakan secara 
individu di rumah

Jenis taghan: tugas 
individu, tugas kelompok, , 
ulangan harian

Bentuk tagihan: Laporan 
tertulis, performans, 
uraian

4 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
Physics Insigts 
Practical Worbook, 
p. 1 - 17

www.e-dukasi.net

Bahan: Lembar 
Kerja, hasil kerja 
siswa, bahan 
presentasi

Media/Alat: jangka 
sorong, mikro-
meter sekrup, 
neraca lengan, 
neraca pegas, 
LCD dan komputer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

1.2  Melakukan 
penjumlahan 
vektor

 Menggambarkan besaran vektor 
berdasarkan besar dan arahnya

 Menjumlahkan dua vektor melalui 
gambar segitiga dan jajaran genjang

 Membuktikan formula resultan dua 
vektor sebidang melalui percobaan

 Menguraikan vektor menjadi 
komponen vektor

 Menjumlahkan vektor dengan cara 
analisis

Vektor Tatap muka

 Menggambar vektor, 
resultan vektor, komponen 
vektor dan menghitung 
besar dan arah resultan 
vektor dalam diskusi kelas

 Mendiskusikan penerapan 
resultan vektor dalam 
pemecahan masalah fisika 
dan sehari-hari

Tugas terstruktur

 Melakukan percobaan untuk 
menemukan resultan dua 
vektor sebidang

Tugas mandiri

 Menerapkan operasi vektor 
dalam pemecahan masalah 
secara oindividu

Jenis tagihan: tugas 
individu, ulangan harian, 
ulangan blok

Bentuk tagihan: Laporan 
tertulis, uraian, dan pilihan 
ganda

8 jam Sumber:
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
Physics Insigts 
Practical Worbook, 
p. 41 - 44

Bahan: Lembar 
kerja, bahan 
presentasi

Alat; neraca pegas, 
busur, LCD, dan 
Komputer



Standar Kompetensi: 2. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

2.1 Menganalisis 
besaran fisika 
pada gerak  
dengan kecepatan 
dan percepatan 
konstan 

 Membedakan gerak lurus dengan 
kecepatan konstan dan gerak lurus 
dengan percepatan konstan melalui 
pengamatan

 Membedakan gerak lurus dengan 
kecepatan konstan dan gerak lurus 
dengan percepatan konstan melalui 
hasil percobaan

 Menemukan percepatan gerak lurus 
dengan percepatan konstan melalui 
percobaan

 Menganalisis grafik kecepatan gerak 
lurus dengan kecepatan dan 
percepatan konstan

 Menerapkan persamaan jarak dan 
kecepatan gerak lurus dengan 
persamaan konstan dalam hitungan

 Menerapkan persamaan gerak lurus 
dengan percepatan konstan pada 
gerak jatuh bebas

Gerak lurus dengan 
kecepatan dan 
percepatan konstan

Gerak melingkar 
dengan laju konstan

Hukum Newton  
tentang gerak

Tatap muka

 Menyimak demonstrasi 
gerak untuk membedakan 
gerak lurus beraturan dan 
gerak lurus berubah 
beraturan dalam diskusi 
kelas

 Mendiskusikan karakteristik 
gerak lurus dengan 
kecepatan tetap dan gerak 
lurus dengan percepatan 
konstan

Tugas terstruktur

 Melakukan percobaan glb 
dan glbb secara berkelompo

 Menganalisis glbb dan gerak 
jatuh bebas dalam diskusi 
kelas

Tugas mandiri

 Menerapkan konsep dan 
prisnsip gerak dalam 
pemecahan masalah

Jenis tagihan: tugas 
kelompok, ulangan harian, 
ulangan blok

Bentuk tagihan: unjuk 
kerja, uraian, dan pilihan 
ganda

8 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007

Bahan: lembar 
kerja, hasil kerja 
siswa, bahan 
presentasi

Media/Alat: tiker 
timer, troly, mobil 
mainan, LCD dan 
komputer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

2.2   Menganalisis 
besaran fisika 
pada gerak 
melingkar dengan 
laju konstan

 Mendefiniskan gerak melingkar 
dengan laju konstan

 Mengidentifikasi besaran frekuensi, 
periode, dan  sudut tempuh yang 
terdapat pada gerak melingkar 
dengan laju konstan 

 Membedakan kecepatan linier dan 
kecepatan sudut

 Menentukan besar dan arah 
percepatan sentripetal

 Melakukan percobaan dengan alat 
sentripetal

 Menganalisis besaran yang 
berhubungan antaran gerak linier 
dan gerak melingkar pada gerak 
menggelinding dengan laju konstan

Tatap muka

 Mendefinisikan besaran 
frekuensi, periode, sudut 
tempuh, kecepatan linier, 
dan kecepatan sudut pada 
gerak melingkar dalam 
diskusi kelas

 Mendiskusikan hubungan 
antara besaran-besaran 
dalam gerak melingkar 
dengan laju konstan

Tugas terstruktur

 Melakukan percobaan 
secara berkelompok untuk  
menyelidiki gerak yang 
menggunakan hubungan 
roda-roda

 Menganalisis gerak 
melingkar beraturan dalam 
pemecahan masalah melalui 
diskusi kelas

Tugas mandiri

 Membuat perbandingan 
kecepatan pada gerak roda-
roda berhubungan

Jenis tagihan: tugas 
kelompok,  ulangan blok

Bentuk tagihan: unjuk 
kerja, laporan tertulis, dan 
pilihan ganda

8 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007

Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi, hasil 
kerja siswa

Media/Alat: alat 
sentripetal, stop 
watch, neraca, 
LCD, dan 
komputer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

2.3 Menerapkan 
Hukum Newton 
sebagai prinsip 
dasar dinamika 
untuk gerak lurus, 
gerak vertikal, dan 
gerak melingkar 
beraturan 

 Menemukan prinsip hukum inersia 
melalui pengamatan

 Menyelidiki pengaruh gaya terhadap 
percepatan gerak benda melalui 
percobaan

 Mengambarkan gaya berat, gaya 
tegang tali dan gaya normal

 Menganalisis gerak benda pada 
biidang datar dengan menggunakan 
prinsip hukum Newton

 Menerapkan hukum newton pada 
gerak benda pada bidang miring 
tanpa gesekan

 Menerapkan hukum Newton pada 
gerak vertikal

 Merumuskan gaya sentripetal pada 
gerak melingkar beraturan

 Menerapkan pengaruh gaya 
sentripetal untuk  gerak benda pada 
bidang lingkaran

Tatap muka

 Merumuskan hukum inersia 
melalui pengamatan dalam 
diskusi kelas

 Membuat gambar vektor 
gaya-gaya dalam diskusi 
kelas

Tugas terstruktur

 Melakukan percobaan untuk 
menyelidiki hubungan antara 
gaya dengan percepatan 
secara berkelompok

 Melakukan percobaan 
denganmenggunakan alat 
sentrifugal secara 
berkelompok

 Menganalisis penerapan 
prinsip dinamika gerak 
dalam diskusi kelas

Tugas mandiri

 Menerapkan prinsip hukum 
newton dalam 
pemecahanmasalah gerak

Jenis tagihan: tugas 
kelompok,  ulangan 
harian, dan ulangan blok

Bentuk tagihan: unjuk 
kerja, laporan tertulis, 
uraian objektif, dan pilihan 
ganda

10 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007

Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi, hasil 
kerja siswa

Media/Alat: kereta 
dinamik, tikker 
timer, neraca, 
LCD, dan 
komputer



Standar Kompetensi: 3. Menerapkan prinsip kerja alat-alat optik  

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

3.1 Menganalisis alat-
alat optik secara 
kualitatif dan 
kuantitatif 

 Mendeskripsikan fungsi dan bagian 
alat optik seperti lensa dan kaca 
mata, kamera, mikroskop, dan 
teropong

 Membedakan pengamatan tanpa 
akomodasi dan akomodasi 
maksimum

 Menentukan kekuatan lensa 
kacamata pada penderita miopi dan 
hipermetropi

 Menganalisis pembentukan 
bayangan pada kamera dan lup

 Menghitung perbesaran lup, 
mikroskop,  dan teropong

Alat optik Tatap muka

 Menganalisis prinsip 
pembentukan bayangan dan 
perbesaran pada kacamata, 
lup, mikroskop, dan teropong 
dalam diskusi kelas

 Mendiskusikan prinsip 
pengamatan akomodasi 
pada beberapa alat optik

Tugas terstruktur

 Mengidentifikasi fungsi dan 
bagian alat optik pada 
kacamata, kamera, 
mikroskop, dan teropong 
secara berkelompok

Jenis tagihan: tugas 
kelompok, unjuk kerja, 
ulangan harian, dan 
ulangan blok

Bentuk tagihan: laporan 
tertulis, performans dan 
sikap, uraian, dan pilihan 
ganda

6 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007,
Physics Insigts 
Practical Worbook, 
p. 47 – 48, 
(www.e-dukasi.net
)

Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi

Media/Alat: kaca 
mata baca dobel 
lensa, kamera 
bekas, teropong 
mainan, 
mikroskop, LCD, 
dan komputer

3.2 Menerapkan alat-
alat optik dalam  
kehidupan sehari-
hari

 Merancang teropong sederhana

 Membuat teropong sederhana

Alat optik Tugas mandiri

 Merancang dan membuat 
teropong sederhana dengan 
menggunakan paralon dan 
lensa positip secara 
berkelompok

Jenis tagihan: tugas 
kelompok

Bentuk tagihan: 
performans dan hasil 
karya

2 jam Media/Alat: pipa 
paralon, lensa 
positip, lem



Standar Kompetensi: 4.  Menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

4.1 Menganalisis 
pengaruh kalor 
terhadap suatu zat 

 Mendefinisikan pengertian kalor

 Mendeskripsikan pengaruh kalor 
terhadap suhu benda dan wujud zat 
melalui percobaan

 Mendefinisikan kalor jenis zat

 Mendefinisikan kalor lebur dan kalor 
uap

 Menghitung kalor untuk benda yang 
mengalami perubahan wujud dan 
kenaikan suhu

Kalor, perubahan 
wujud dan suhu 
benda

Tatap muka

 Menyimak peragaan 
pemanasan mentega sambil 
memperhatikan perubahan 
suhu dan wujudnya

 Mendiskusikan pengaruh 
kalor pada kuantitasi benda 
(pemuaian), suhu, dan 
wujudnya

 Menganalisis pengaruh kalor 
pada suhu dan wujud benda 
dalam pemecahan masalah 
melalui diksusi kelas

Tugas terstruktur

 Melakukan praktik proses 
pemanasan benda yang 
disertai perubahan wujud

Tugas Mandiri

 Membuat laporan praktik

Jenis tagihan: tugas 
individu, ulangan blok

Bentuk tagihan: laporan 
tertulis, pilihan ganda

4 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007,
Physics Insigts 
Practical Worbook, 
p. 67-70,
www.utoronto.com

Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi

Media/Alat:
pemanas, bejana, 
mentega beku, 
termometer, LCD, 
dan komputer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

4.2 Menganalisis cara 
perpindahan kalor

 Mendeskripsikan cara perpindahan 
kalor pada zat padat, cair dan gas

 Mengidentifikasi konduksi kalor 
pada zat padat

 Mengidentifikasi perpindahan kalor 
dalam zat cair dan gas melalui 
percobaan

 Mendeskripsikan pengertian 
konduktivitas, konvektivitas dan 
emisivitas zat

 Menganalisis radiasi kalor

Perpindahan Kalor Tatap Muka

 Menyimak demonstrasi 
konveksi, konduksi, dan 
radiasi kalor

 Menganalisis konduksi, 
konveksi, dan radiasi kalor 
serta penerapannya dalam 
pemecahan masalah melalui 
diskusi kelasuat

Tugas Terstruktur

 Mendiskusikan penerapan 
prinsip perpindahan kalor 
dalam pemecahan masalah

Tugas Mandiri

 Mengidentifikasi bentuk 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari

Jenis tagihan: tugas 
individu, ulangan blok

Bentuk tagihan: laporan 
tertulis, pilihan ganda

4 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007

Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi

Media/Alat:
pemanas, bejana, 
zat cair, manik-
manik berwarna, 
LCD, dan 
komputer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

4.3 Menerapkan asas 
Black dalam 
pemecahan 
masalah

 Mendeskripsikan perbedaan kalor 
yang diserap dan kalor yang dilepas

 Menerapkan asas Black dalam 
peristiwa pertukaran kalor

 Melakukan percobaan dengan alat 
kalorimetri untuk menentukan kalor 
jenis zat

Asas Black pada 
pertukaran kalor

Tatap muka

 Menganalisis prinsip 
pertukaran kalor, asas Black 
dan kalor jenis zat dalam 
diskusi kelas

 Mendiskusikan penerapan 
asas Black dalam 
pemecahan masalah 
pertukaran kalor

Tugas terstruktur

 Praktik menentukan kalor 
jenis logam dengan 
kalorimeter secara 
berkelompok

Tugas Mandiri

 Membuat laporan praktik

Jenis tagihan: tugas 
kelompok, ulangan blok

Bentuk tagihan: laporan 
tertulis, pilihan ganda

4 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007

Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi

Media/Alat:
pemanas, 
kalorimeter, kubus 
logam, 
termometer, LCD, 
dan komputer

Standar Kompetensi:  5. Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

5.1 Menggunakan alat 
ukur listrik

 Membedakan kegunaan 
amperemeter, voltmeter dan 
multimeter

 Memasang voltmeter, amperemeter, 
dan multimeter dalam rangkaian

 Membaca hasil pengukuran 
voltmeter, amperemeter dan 
multimeter

 Menggunakan voltmeter, 
amperemeter dan multimeter pada 
rangkaian tertutup bercabang

Alat ukur Listrik Tugas terstruktur

 Praktik menggunakan alat 
ukur voltmeter, 
amperemeter, dan 
multimeter secara 
berkelompok

Tugas mandiri

Mendata penggunaan alat 

 ukurlistrik dan cara 
menggunakannya 

Jenis tagihan: unjuk kerja

Bentuk tagihan: 
performans

2 jam Sumber: Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
Physics Insigts 
Practical Worbook, p.  
29 – 32 
www.edumedia.com

Bahan: lembar kerja, 

bahan presentasi

Media/Alat: voltmeter, 
amperemeter, 
multimeter, power 
suply,resistor, kabel , 
LCD, dan komputer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

5.2 Memformulasikan 
besaran-besaran 
listrik rangkaian 
tertutup sederhana 
(satu loop)

 Mendeskripsikan arus listrik pada 
rangkaian tertutup

 Memformulasikan hukum ohm 

 Membedakan rangkaian seri dan 
paralel

 Menerapkan hukum Kirchoff I pada 
rangkaian bercabang

 Menerapkan hukum Kirchoff II pada 
rangkaian tertutup satu loop

 Melakukan percobaan untuk 
mengidentifikasi kuat arus, beda 
potensial dan besar hambatan pada 
rangkaian seri-paralel

 Menghitung energi yang terpakai 
pada rangkaian tertutup

Hukum Ohm dan 
hukum Kirchoff

Tugas terstruktur

 Mengukur kuat arus, 
tegangan dan hambatan 
pada rangkaian tertutup 
bercabang secara 
berkelompok

 Membuat kesimpulan hasil 
kerja praktik

Tatap muka

 Memformulasikan dan 
menganalisis hukum ohm, 
hukum Kirchoff, dan 
energi listrik dalam diskusi 
kelas

Tugas mandiri

 Menghitung energi listrik 
yang digunakan di rumah 
masing-masing setiap hari 
libur secara invidu

Jenis tagihan: tugas 
individu, unjuk kerja, 
ulangan, ulangan blok

Bentuk tagihan: laporan 
tertulis, performans, 
uraian, pilihan ganda

6 jam Sumber: Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
Physics Insigts 
Practical Worbook, p. 
33 - 36 (www.e-
dukasi.net )

Bahan: lembar kerja, 
hasil praktikum 
siswa, bahan 
presentasi

Media/Alat: voltmeter, 
amperemeter, 
multimeter, power 
suply,resistor, kabel , 
LCD, dan komputer 



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

5.3 Mengidentifikasi 
penerapan listrik 
AC dan DC dalam 
kehidupan sehari-
hari

 Mengidentifikasi penggunaan arus 
listrik searah dan bolak-balik 
berbagai peralatan seperti: lampu, 
TV, dll

 Mengidentifikasi sumber arus 
searah dan bolak-balik

 Membedakan alat ukur listrik searah 
dan bolak-balik

 Mengidentifikasi perbedaan hasil 
pengukuran arus dan tegangan 
listrik searah dan bolak-balik

 Membedakan arus dan tegangan 
maksimum dengan arus dan 
tegangan efektif

ListrikAC dan DC 
dalam kehidupan

Tugas mandiri

 Membuat daftar 
penggunaan listrik searah 
dan bolak-balik dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumahmasing-masing 
secara individu

Tatap muka

 Menyimak demonstrasi 
pengukuran listrik bolak-
balik dengan 
menggunakan multimeter 
dan osiloskop dalam 
diskusi kelas

 Mendiskusikan 
perbandingan karakteristik 
lstrik AC dan DC

Jenis tagihan: tugas 
individu, ulangan blok

Bentuk tagihan: laporan 
tertulis, pilihan ganda

4 jam Sumber: Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
www.edumedia.com

Bahan: lembar kerja, 
bahan presentasi

Media/Alat:
multimeter, 
osiloskop, LCD, dan 
komputer



6. Memahami konsep dan prinsip gelombang elektromagnetik

Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

6.1  Mendeskripsikan 
spektrum 
gelombang 
elektromagnetik

 Mendeskripsikan spektrum 
gelombang elektromagnetik yang 
dipancarkan matahari

 Mengidentifikasi karakteristik 
spektrum gelombang 
elektromagnetik

 Menyusun deret gelombang 
elektromagnetik berdasarkan 
frekuensi atau panjang gelombang

Spektrum gelombang 
elektromagnetik

Tugas terstruktur

 Mendeskripsikan ciri dan 
karakteristik spektrum 
gelombang elektromagnetik 
melalui presentasi kelompok

Tugas mandiri

 Mengkaji ciri dan 
karakteristik spektrum 
gelombang elektromeagnetik 
melalui kegiatan individu di 
luar kelas

 Melakukan observasi 
lingkungan pemanfaatan 
gelombang elektromagnetik 
dalam komunikasi

Jenis tagihan: tugas 
kelompok, ulangan blok

Bentuk tagihan: bahan 
presentasi, pilihan ganda, 
laporan

2 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
Internet,            
ICT Magazine, 
www.edumedia.co
m  

Bahan: Petunjuk 
Penugasan, Bahan 
presentasi

Media/Alat: LCD 
dan Computer



Kompetensi Dasar Indikator Penilaian Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/
Bahan/Alat

6.2  Menjelaskan 
aplikasi gelombang 
elektromagnetik 
pada kehidupan 
sehari-hari

 Mengidentifikasi penggunaan 
gelombang elektromagnetik dalam 
komunikasi

 Mengidentifikasi penggunaan 
gelombang elektromagnetik (seperti 
infra merah, ultra violet, sinar laser, 
dan lain-lain) dalam kesehatan dan 
industrri

 Menjelaskan perbedaan 
penggunaan rentang frekuensi pada 
komunikasi radio, radar, telepon dan 
lain-lain

Gelombang 
elektromagnetik 
dalam kehidupan

Tugas mandiri

 Mengkaji pemanfaatan 
gelombang elektromeagnetik 
dalam kehidupan melalui 
kegiatan individu di luar 
kelas

Tugas terstruktur

 Mendeskripsikan 
pemanfaatan gelombang 
elektromeagnetik dalam 
kehidupan melalui 
presentasi kelompok

Jenis tagihan: tugas 
kelompok, ulangan blok

Bentuk tagihan: bahan 
presentasi, pilihan ganda

2 jam Sumber: 
Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
Internet (www.e-
dukasi.net )

Bahan: Petunjuk 
penugasan, Bahan 
presentasi

Media/Alat: LCD 
dan Computer
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