
 

 

 

 

1. Identitas  

a. Mata Pelajaran : FISIKA 

b. Semester : II 

c. KD : 

 

 

 

 

 

 

 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Materi Pokok   :  

Agar kompetensi yang akan Anda pelajari pada UKBM ini dapat terkuasai dengan 

baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks Pelajaran (BTP) berikut:  

1. Buku Siwa Fisika untuk SMA/ MA Kelas X, Budi Purwanto, PT Wangsa Jatra, 

halaman 164 – 172; 

2. BSE Fisika untuk SMA/ MA Kelas X, Setya Nurachmadani, Pusat Perbukuan, 

Depdiknas: 2008, halaman 79 – 112;  

3. BSE Fisika untuk SMA/ MA Kelas X, Suparmo Tri Widodo, Pusat Perbukuan, 

Depdiknas: 2008, halaman 87 – 113;  

HUKUM NEWTON 

FIS 3.7/4.7/1-6 

3.7 Menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan 

gerakan benda pada gerak lurus 

4.7 Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya 

serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna 

fisisnya 

3.7.4 Membedakan jenis-jenis gaya: gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali, 

dan gaya gesekan. 

3.7.5 Menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. 

3.7.6 Menguraikan gaya-gaya pada sistem bidang miring dan katrol. 

3.7.7 Mengananalisis hukum II Newton pada bidang datar, bidang miring, dan 

hubungan antar katrol 

3.7.8 Membuktikan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan 

 

4.7.4 Melakukan percobaan hukum Newton II 

4.7.5 Menyajikan data percobaan dalam bentuk table dan grafik. 

4.7.6 Mempresentasikan dan membuat laporan percobaan. 

 



4. https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar; 

5. buku atau sumber lain yang sekiranya berkaitan dengan materi Hukum Newton. 

Untuk keperluan ini Anda boleh mencarinya di perpustakaan atau brossing 

internet. 

f. Tujuan Pembelajaran :  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peta Konsep 

  
 

 

 

 

 

 

 

Melalui pembelajaran Discovery Learning dengan metode praktikum, diskusi, kerja 

kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, Anda diharapkan mampu 

Menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda 

pada gerak lurus serta dapat Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya 

terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus 

serta makna fisisnya, sehingga Anda dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang Anda anut melalui belajar fisika, mengembangakan sikap jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab sebagai karakter positif serta dapat mengembangkan budaya literasi, 

kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi (4C). 

https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar


3. Kegiatan Pembelajaran 

 
Petunjuk Umum UKBM 

 

a) Melalui UKBM ini Anda akan mengembangkan kemampuan bernalar menggunakan 

sistem Gerak Parabola agar dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan 

melaporkan hasilnya melalui presentasi sehingga Anda akan terlatih 

berkomunikasi dengan baik. Aktivitas berpikir yang akan Anda latihkan dalam 

UKBM ini adalah menganalisis permasalahan kontekstual, mengevaluasi strategi 

penyelesaian masalah menggunakan matematika, dan/atau   merumuskan 

persamaan matematika dari permasalahan tersebut. Untuk itu, Anda harus belajar 

dengan sabar dan tekun sehingga Anda bisa tahu, mau, dan mampu melakukan 

aktifitas berpikir tinggi melalui belajar Fisika ini.  

 
b) Baca dan pahami materi dari sumber berikut seperti tersebut pada materi 

pembelajaran di atas. 

 
c) Kerjakan UKBM ini di buku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah 

disediakan. Anda bisa bekerja sendiri, namun akan lebih baik apabila bekerjasama 

dengan teman lain sekaligus berlatih untuk berkolaborasi dan berkomunikasi 

dengan baik. 

 
d) Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila 

Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

dalam kegiatan belajar 1, 2, dan 3 Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain 

yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke 

UKBM berikutnya. 

 

 

 

 

a. Pendahuluan  

Sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Anda sudah 

memahami tentang vektor dan kinematika gerak Lurus untuk menyelesaikan 

permasalahan gerak parabola. Cobalah Anda ingat dan buka kembali materi tersebut 

dan jawablah permasalahan berikut agar Anda mudah memperlajari materi Gerak 

Parabola.  

1. Jelaskan perbedaan gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus beraturan 

(GLBB).  

2. Bagaimanakah resultan dua vektor jika kedua vektor searah, berlawanan, saling 

tegak lurus dan saling membentuk sudut bebas. 

 

KEGIATAN 1 



Setelah Anda sudah bisa menjawab pertanyaan di atas, silahkan dilanjutkan ke 

kegiatan belajar berikut. Apabila belum paham, mintalah pada teman atau guru 

Anda untuk membimbing kembali terkait GLB, GLBB dan resultan vektor. 

 

 
 

  
 
Untuk memulai belajar Hukum Newton 1 dan 2, cermati video youtube dengan link 

berikut: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=my1XDAsHNEM dengan judul  momen 

inersia botol 
2. https://www.youtube.com/watch?v=VKMztt2ULZM dengan judul konsep 

sederhana tentang inersia 
3. https://www.youtube.com/watch?v=EeT2yew0oDA dengan judul Newton's Second 

Law of Motion 

4. https://www.youtube.com/watch?v=Za3DGUEpW2U dengan judul Lesson 2 - 

Newton's First Law of Motion - Demonstrations in Physics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa istilah penting 

 GLB : gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. 

 GLBB : gerak yang lintasannya lurus dengan percepatan tetap. 

 Dua gerak lurus dapat dipadukan secara vektor.  

 Vektor 

AYO KAWAN  

belajar dari youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=my1XDAsHNEM
https://www.youtube.com/watch?v=VKMztt2ULZM
https://www.youtube.com/watch?v=EeT2yew0oDA
https://www.youtube.com/watch?v=Za3DGUEpW2U


Setelah mencermati video di atas, sekarang coba Anda lakukan aktivitas berikut ini ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

 

Saatnya praktikum!  

Ayo lakukan kegiatan praktikum dengan penuh kesabaran dan  

fokus.  

Gunakan petunjuk praktikum pada BTP 1 Halaman 169-170. 

Berkolaborasilah dengan teman sekelompok anda, lakukan  

kegiatan praktikum dengan teliti, sajikan data yangdiperoleh,  

serta tulislah laporan praktikum secara individu pada selembar kertas. 

 

 

Hukum I Newton  

1. Siapkan selembar kertas dan sebuah benda misalkan bolpoint atau penghapus. 

Letakkan benda tersebut diatas kertas yang berada diatas bidang datar. Tarik 

kertas pelan pelan dan amati apa yang terjadi, selanjutnya anda tarik kertas 

dalam sekali sentakan dan amati yang terjadi pada benda 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum II Newton  

Anda dapat merasakan gaya ketika naik keatas gedung tinggi dengan 

menggunakan lift. Setelah lift yang membawa anda sampai diatas dan 

kemudain berhenti apa yang anda rasakan ? 

Sebaliknya saat lift yang membawa anda turun dan kemudain berhenti dan 

apa yang anda rasakan ? 

Mengapa pada saat lift bergerak ke atas dan kemudian berhenti, seolah-olah 

pada diri anda bekerja gaya arahnya ke bawah ? 

Mengapa pada saat lift bergerak ke bawah dan kemudian berhenti seolah-

olah pada diri anda bekerja gaya yang arahnya ke atas ? 

 

KEGIATAN 2 



  

 

 

Siapkan hasil kerja tim Anda dalam bentuk laporan dan presentasikan untuk 

didiskusikan. 

Laporan boleh dalam bentuk softcopy  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 3 



 

Ayo kawan …. 

“Barang siapa ingin mutiara, harus 

berani terjun ke lautan yang dalam” 
 

 
 

 

Ayo Berlatih! 

1.  

 
2.  

 
3. Perhatikan gambar berikut, balok 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit!  

 

 
 

Anggap lereng bukit rata dan memiliki koefisien gesek 0,125. Percepatan gravitasi bumi 10 

m/s
2
 dan sin 53

o
 = 0,8, cos 53

o
 = 0,6. Tentukan nilai dari : 

a) Gaya normal pada balok 

b) Gaya gesek antara lereng dan balok 

c) Percepatan gerak balok 

 
 

 



 

a. Penutup 

 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda mengikuti proses kegiatan belajar ini, Anda dapat mengukur 

kemampan diri dengan cara mengisi Tabel berikut dengan penuh kejujuran.  

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  

1. 
Apakah Anda telah memahami pengertian gerak 

Parabola? 

  

2. 
Dapatkah Anda menguraikan secara vektor 

komponen penyusun Gerak Parabola? 

  

3. 
Dapatkah Anda mebandingkan besaran-besaran  

Gerak Parabola pada titik ekstrim? 

  

4. 

Dapatkah Anda menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan Gerak 

Parabola? 

  

Jumlah   

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajari kembali 

materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) atau sumber belajar lain yang 

relevan dan sekiranya perlu Anda minta bimbingan Guru atau teman sejawat. 

Teruslah berjuang, sukses pasti teraih. Dan apabila Anda menjawab “YA” pada 

semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 

Ukurlah diri Anda dalam menguasai materi Gerak Parabola dalam rentang  

0 – 100. 

 
Setelah Anda menuliskan penguasaanmu terhadap materi ini, lanjutkan untuk 

menguji diri melalui Ulangan Harian pada guru. 

 


