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SILABUS

Nama Sekolah : SMA Negeri 78 Jakarta
Mata Pelajaran : Fisika 4
Beban Belajar : 4 sks
Standar Kompetensi :
1.   Menerapkan  konsep termodinamika dalam mesin kalor

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

1.1 Mendeskripsikan 
sifat-sifat gas ideal  
monoatomik 

 Membedakan ciri-
ciri gas ideal dan 
gas real

 Menerapkan hukum 
Boyle-Gay Lusac 
dalam 
permasalahan gas

 Memformulasikan 
hubungan 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

Sifat-sifat gas 
ideal

Teori kinetik gas

Persamaan 
umum gas

Tatap Muka

 Mendiskusikan sifat-sifat gas 
ideal dan gas real secara 
bersama

 Mendiskusikan formulasi 
persamaan gas ideal 
berdasarkan teori kinetik secar 
bersama

 Mendiskusikan karakteristik 
energi kinetik gas dan teori 
ekipartisi energi secara kalsikal

Tugas Terstruktur

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah gas ideal dengan 
menggunakan persamaan 
umum gas secara 
berkelompok

Penilaian 
kinerja sikap, 
tugas dan tes 
tertulis

8 jam Sumber:
Marthen 
Kanginan, 
Fisika Jilis 2, 
Erlangga

Bahan: Hands 
Out, bahan 
CD presentasi

Alat: media 
presentasi
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

 Menjelaskan teori 
ekipartisi energi

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah gas ideal dengan 
menggunakan persamaan 
umum gas secara 
berkelompok

Tugas Mandiri

 Membuat deskripsi 
karakteristik berbagai gas dari 
sumber internet

 Menjawab latihan soal teori 
kinetik gas

1.2 Menganalisis 
perubahan keadaan 
gas ideal dengan 
menerapkan hukum  
termodinamika

 Mendeskripsikan 
usaha, kalor, dan 
energi dalam 
berdasarkan hukum 
utama 
termodinamika

 Menganalisis proses 
gas ideal 
berdasarkan grafik 
tekanan-volume (P-
V)

 Mendeskripsikan 
prinsip kerja mesin 
Carnot

Tatap Muka

 Mendiskusikan proses 
termodinamika: isokhorik, 
isobarik, isotermik, dan 
adiabatik secara klasikal

 Mendiskusikan hukum utama 
termodinamika di kelas

 Mendeskripsikan karakteristik 
siklus termodinamika dan 
mesin carnot melalui diskusi, 
presentasi, dll

 Mendiskusikan hukum kedua 
termodinamika secar klasikal

Penilaian 
kinerja sikap, 
tugas, dan tes 
tertulis

8 jam Sumber:
Marthin
Kanginan, 
Fisika 3, 
Erlangga

www.e-
dukasi.net

Bahan: Hands 
Out, CD
presentasi

Alat: media 
presentasi

http://www.e-dukasi.net/
http://www.e-dukasi.net/
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Tugas Terstruktur

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah usaha dalam proses 
termodinamika (isokhorik, 
isotermis, isobarik, dan 
adiabatik) secara berkelompok

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah usaha dalam proses 
termodinamika (isokhorik, 
isotermis, isobarik, dan 
adiabatik) secara berkelompok

Tugas Mandiri

 Menjawab latihan soal usaha 
dan termodinamika

 Membuat siklus mesin otto, 
mesin diseel dan mesin kalor 
lainnya melalui internet
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Standar Kompetensi :
2. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
waktu

Sumber 
Belajar

2.1 Menganalisis secara 
kualitatif gejala 
kuantum yang 
mencakup hakikat 
dan sifat-sifat radiasi 
benda hitam serta 
penerapannya

 Menafsirkan data 
radiasi benda 
hitam dalam 
diskusi kelas

 Merumuskan 
radiasi benda 
hitam (termasuk 
hukum pergeseran 
Wien), postulat 
Planck dan 
dualisme 
gelombang partikel 
cahaya dalam 
diskusi kelas

 Menjelaskan hasil 
kajian literatur 
tentang perilaku 
radiasi benda 
hitam yang 
berkaitan dengan 
gejala pemanasan 
global 

Radiasi benda 
hitam dan 
dualisme partikel-
gelomang cahaya

Tatap Muka

 Menafsirkan grafik radiasi 
benda hitam melalui diskusi 
kelas

 Mendiskusikan karakteristik 
radiasi benda hitam, hokum 
pergeseran wien dan teori 
kuantum Plank secara kalasikal

 Mendiskusikan dualisme 
partikel cahaya, efek foto 
listrik, dan efek Compton 
melalui presentasi dan 
questioning secara klasikal

 Menjabarkan hipotesis de 
Broglie melalui diskusi kelas

Tugas Terstruktur

 Mendiskusikan pelecahan 
masalah radiasi benda hitam, 
hokum pergeseran Wien dan 
teori kuantum Plank secara 
berkelompok

 Mendiskusikan pemecahan 

Pnilaian 
kinerja sikap 
dan 
presentasi, 
tugas, dan tes 
tertulis

8 jam Sumber:
Marthin 
Kanginan, 
Fisika 3, 
Erlangga

www.e-
dukasi.net

Bahan: Hands 
Out, CD 
presentasi

Alat: media 
presentasi

http://www.e-dukasi.net/
http://www.e-dukasi.net/
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
waktu

Sumber 
Belajar

masalah dualisme partikel 
gelombang cahay secara 
berkelompok

Tugas Mandiri

 Membuat table deskripsi 
perbandingan hakikat cahaya 
berdasarkan teori gelombang 
dan teori kuantum

 Menjawab latihan soal rediasi 
benda hitam, teori kuantum 
dan duaisme partikel 
gelombang cahaya

2.2 Mendeskripsikan 
perkembangan teori 
atom

 Membuat dan 
menjelaskan model 
atom Thomson, 
Rutherford, dan 
Niels Bohr 
berdasarkan kajian 
literatur secara 
berkelompok

 Mendskripsikan
perumusan 
kuantitas energi, 
momentum, 

Teori atom 
Thomson, 
Rutherford, Niels 
Bohr dan Mekanika 
Kuantum

Tatap Muka

 Melakukan tanya jawab 
masalah materi, zat, unsur, 
molekul dan atom.

 Mendiskusikan teori atom 
Dalton, Thomson dan 
Rutherford melalui presentasi 
dan tanya jawab

 Mendeskrisikan keadaan 
electron menurut teroi atom 
Bohr dan mekanika kuantum 

Penilaian 
kinerja 
produk, tugas, 
dan tes 
tertulis

8 jam Sumber:
Marthin 
Kanginan, 
Fisika 3, 
Erlangga

www.e-
dukasi.net

Bahan: Hands 
Out, CD 
presentasi

http://www.e-dukasi.net/
http://www.e-dukasi.net/
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
waktu

Sumber 
Belajar

perubahan energi 
dan panjang 
gelombang foton 
pada elektron 
menurut teori 
atom Bohr 

 Menjelaskan 
pemecahan 
masalah energi, 
momentum, 
panjang 
gelombang/frekue
nsi foton dalam 
berbagai 
pemecahan 
masalah

melalui diskusi kelas

 Mendiskusikan spectrum atom 
Hidrogen

Tugas Terstruktur

 Mendiskusikan penerapan 
kinematika dan dinamika pada 
elektron berdasarkan teori 
atom Rutherford secara 
berkelompok

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah atom Niels Bohr dan 
mekanika kuantum serta 
spectrum atom Hidrogen 
secara berkelompok

Tugas Mandiri

 Membuat model atom 
Thomson, Rutherford, dan 
Niels Bohr dengan berbagai 
cara secara berkelompok

 Menjawab latihan soal 
berbagai teori atom dan 
spectrum atom Hidrogen

Alat: media 
presentasi
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
waktu

Sumber 
Belajar

2.3 Memformulasikan 
teori relativitas 
khusus untuk waktu, 
panjang, dan  massa, 
serta kesetaraan 
massa dengan energi 
yang diterapkan 
dalam teknologi

 Mendefinisikan 
relativitas dalam 
berbagai masalah 
melalui kegiatan  
tanya jawab di 
kelas

 Merumuskan 
relativitas panjang, 
massa, waktu, 
momentum dan 
energi dalam 
diskusi kelas

 Mendiskusikan 
kesetaraan masa 
dan energi pada 
teknologi nuklir

Relativitas waktu, 
panjang, dan  
massa serta 
kesetaraan massa 
dan energi

Tatap Muka

 Melakukan tanya jawab 
seputar contoh relativitas 
dalam kehidupan

 Mendiskusikan relativitas 
kecepatan berdasarkan teori 
Galileo dan Einstein secara 
klasikal

 Mendiskusikan relativitas 
waktu, panjang, dan massa 
secara klasikal

 Memformulasikan relativitas 
energi melalui diskusi kelas 

 Mendiskusikan bentuk 
persamaan energi kinetic dan 
momentum relativistic

Tugas Terstruktur

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah relativitas kecepatan 
secara berkelompok

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah relativitas massa, 
panjang, dan waktu secara 
berkelompok

Penilaian 
kinerja sikap, 
tugas,dan 
tertulis

12 jam Sumber:
Marthin 
Kanginan, 
Fisika 3, 
Erlangga

www.e-
dukasi.net

Bahan: Hands 
Out, CD 
presentasi

Alat: media 
presentasi

http://www.e-dukasi.net/
http://www.e-dukasi.net/
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
waktu

Sumber 
Belajar

 Mendiskusikan pemecahan 
masalah relativitas massa, 
panjang, dan waktu secara 
berkelompok

Tugas Mandiri

 Menjawab latihan soal

 Membuat makalah tentang 
sudut pandang relativistik 
dalam kehidupan secar 
berkelompok
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Standar Kompetensi :
3.  Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan sehari-har

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

3.1 Mengidentifikasi  
karakteristik inti 
atom dan 
radioaktivitas  

 Membuat dan
menjelaskan model 
nuklida dengan berbagai 
cara 

 Mendeskripsikan 
karakteristik inti atom 
dan kestabilan inti atom,

 Mendeskripsikan 
karakteristik 
radioaktivitas 

 Menghitung energi ikat 
inti, energi reaksi, waktu 
paroh dan lain-lain 
dalam berbagai 
pemecahan masalah 

Inti atom dan 
Radioaktivitas 

 Konsep nuklida 
dan energi ikat 
inti

 Kesatabilan inti 
dan peluruhan

 Aktifitas radiasi

 Waktu paro

 Energi reaksi fusi 
dan fisi

Tatap Muka

 Mendiskusikan konsep 
nuklida dan gaya ikat inti 
melalui tanya jawab

 Mendeskripsikan konsep 
energi ikat inti melalui 
diskusi kelas

 Menjabarkan 
karakteristik nuklida 
stabil dan tidak stabil 
melalui diskusi kelas

 Mendiskusikan peluruhan 
isotop radioaktif dan 
aktivitasnya

 Mendiskusikan reaksi fisi 
dan fusi nuklir dan energi 
yang menyertainya.

 Mendeskripsikan konsep 
waktu paruh dan 
penerapannya melalui 
disksui kelas

Tugas Terstruktur

Penilaian 
kinerja sikap, 
tugas, dan tes 
tertulis

12 jam Sumber:
Marthin 
Kanginan, 
Fisika 3, 
Erlangga

www.e-
dukasi.net

BATAN

Bahan:
Hands Out, 
CD 
presentasi

Alat: media 
presentasi

http://www.e-dukasi.net/
http://www.e-dukasi.net/
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

 Mendiskusikan 
pemecahan masalah 
menghitung energi ikat 
inti secara berkelompok

 Mendiskusikan 
pemecahan masalah 
reaksi peluruhan dan 
aktivitas radioisotop 
secara berkelompok

 Mendiskusikan reaksi fisi 
dan fusi serta waktu 
paroh dalam pemecahan 
masalah

Tugas Mandiri

 Membuat rangkuman 
perbandingan 
karakteristik gaya 
gravitasi, gaya Coulomb, 
dan gaya ikat inti.

 Membuat laporan efek 
bom atom sebagai 
contoh reksi fusi nukli 
secara berkelompok

 Menjawab latihan soal
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

3.2 Mendeskripsikan 
pemanfaatan 
radioaktif dalam 
teknologi dan 
kehidupan sehari-
hari 

 Menjelaskan
pemanfaatan 
radioisotop dalam 
kehidupan (bidang 
kesehatan, pertanian, 
pertambangan, dan lain-
lain), bahayanya yang 
diakibatkan ,serta cara 
untuk mengurangi 
resiko.

 Menjelaskan skema 
reaktor atom dan 
manfaatnya 

 Menghitung umur 
fosil/batuan dalam 
pemecahan masalah 
dengan menggunakan 
prinsip waktu paroh

Manfaat dan 
bahaya  isotop 
radioaktif dalam 
bidang:

1. Kesehatan dan 
kedokteran

2. Pertanian

3. Industri, dan 
lain-lain

Tatap Muka

 Mendeskripsikan 
teknologi nuklir dan 
reactor atom dalam 
diskusi kelas

 Mendiskusikan manfaat 
radioisotop dalam 
kehidupan

Tugas Terstruktur

 Mempresentasikan 
manfaat dan bahaya 
teknologi nuklir dan 
prospek energi nuklir 
masa depan

Tugas Mandiri

 Membuat makalah 
tentang manfaat dan 
bahaya teknologi nuklir 
secara berkelompok

 Menjawab latihan soal

Penilaian 
kinerja 
presentasi, 
tugas, dan tes 
tertulis

8 jam Sumber:
Marthin 
Kanginan, 
Fisika 3, 
Erlangga

www.e-
dukasi.net

BATAN

Bahan:
Hands Out, 
CD 
presentasi

Alat: media 
presentasi

http://www.e-dukasi.net/
http://www.e-dukasi.net/

