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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Induksi Elektromagnetik )

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 16 Surabaya
Mata Pelajaran      : Fisika
Kelas/Semester  : XII/1 (satu)
Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit

STANDAR KOMPETENSI
2. Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian
     masalah dan produk teknologi.

KOMPETENSI DASAR
2.3 Memformulasikan konsep induksi Faraday dan  arus bolak balik serta pene-
      rapannya

A. Indikator
1. Kognitif:

a.  Produk
1. Mendiskripsikan Konsep induksi elektromagnetik
2. Menjelaskan konsep Hukum Faraday
3. Menjelaskan konsep hukum Lenz
4. Menjelaskan arah arus induksi sesuai kaidah tangan kanan
5. Menghitung besarnya GGl induksi yang dihasilkan kumparan, sesuai nilai data

yang tersedia..
6. Menghitung besar dan arah  arus induksi pada rangkaian, dengan nilai data

yang tersedia.

b. Proses
Melakukan percobaan , meliputi:
1. Merumuskan masalah
2. Merumuskan hipotesis
3. Mengisi  data percobaan
4. Menganalisis data
5. Menyimpulkan

2. Psikomotor:
a. Merangkaian dan alat dan bahan untuk percobaan

- Induksi Elektromagnetik

b. Melakukan percobaan
- Induksi Elektromagnetik

c. Melakukan pengamatan dan pengukuran
- Pengamatan perubahan fluks magnetik (Induksi elektromagnetik

3. Afektif:
a. Karakter: Rasa ingin tahu ,Berpikir kreatif, kritis, dan logis; bekerja teliti, jujur, dan

bertanggung jawab, peduli, serta berperilaku santun
b. Keterampilan sosial: bekerjasama, menyampaikan pendapat, menjadi pendengar

yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain
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B. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif

a.  Produk:

1. Diberikan gambar, siswa dapat mendeskripsikan konsep induksi elektromagnetik.
2. Diberikan pernyataan  siswa dapat menjelaskan konsep Huhum Faraday pada

percobaan induksi elektromagnetik.
3. Diberikan pernyataan  , siswa dapat menjelaskan konsep Hukum Lenz  pada

percobaan Induksi elektromagnetik.
4. Diberikan gambar  tentang medan magnet dan penghantar, siswa dapat

menjelaskan arah arus induksi sesuai kaidah tangan kanan.
5. Diberikan pernyataan tentang induksi elektromagnetik, siswa dapat menghitung

besarnya GGL induksi sesuai data yang tersedia.
6. Diberikan gambar tentang  penghantar yang berada dalam medan magnet, siswa

dapat menghitung besar dan arah arus induksi pada rangkaian, dengan nilai data
yang tersedia

7. Disajikan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari , siswa dapat mengidentifikasi
penerapan induksi elektromagnetik

b. Proses

Disediakan seperangkat alat percobaan   sesuai dengan rincian tugas yang ditentukan
di LKS meliputi

1. Induksi elektromagnetik

siswa dapat Merumuskan masalah, Merumuskan hipotesis, Mengidentifikasi
variable-variabel, Menyusun data percobaan, Mengkomunikasikan data percobaan,
Menganalisis data, Menyimpulkan

1. Konsep Induksi elektromagnetik, Konsep Hukum Faraday dan Hukum
Lenz,

c. Psikomotor

Disediakan seperangkat alat percobaan   sesuai dengan rincian tugas yang ditentukan
di LKS meliputi
a. Merangkaian dan alat dan bahan untuk percobaan

- Induksi Elektromagnetik
b. Melakukan percobaan

- Induksi Elektromagnetik
c. Melakukan pengamatan dan pengukuran

- Pengamatan perubahan fluksmagnetik (Induksi elektromagnetik)

3.  Afektif:
a. Terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan karakter berpikir kreatif, kritis, dan

logis; bekerja teliti, jujur, dan berperilaku santun sesuai LP: pengamatan perilaku berkarakter.
b. Bekerjasama dalam kegiatan praktik dan aktif menyampaikan pendapat, menjadi

pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain dalam diskusi sesuai LP:
Ketrampilan sosial.

C. Materi Pembelajaran
1.  Induksi Elektromagnetik

· Fluks magnetik : hasil kali antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang
dengan luas bidang, A.
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f = B.A cos q

f = Fluks magnetik (weber)
 B = Induksi magnetik (Tesla)

        A = Luas penampang (m2)
q = sudut antara garis normal

                          dengan medan magnetik

· Hukum Faraday

“ GGl Induksi pada ujung-ujung suatu kumparan sebanding dengan laju
perubahan fluks magnetik ( Df/Dt dan banyaknya lilitan (N)”

       Secara matematika rumus Hukum faraday

Tanda negatif berasal dari hukum Lenz,
· Hukum Lenz :

“Arah arus induksi yang terjadi dalam suatu kumparan sedemikian sehingga melawan
perubahan fluks magnetik yang menimbulkannya”

· Menentukan arah arus induksi sesuai kaidah tangan kanan
-.  Ibu jari menunjukan arah kecepatan gerak penghantar (v)
-. Telapak tangan menunjukkan arah medan magnetik (B)
-. Tegak lurus telapak tangan menunjukkan arah arus induksi (i)

GGL induksi pada penghantar yang digerakan dalam medan magnetik
                                                         P

          X X X X X X X X X X X X
           X X X X X X X X X X X X
          X X X X X X X X X X X X
          X X X X X X X X X X X X
          X X X X X X X X X X X X

                                                          Q
D. Metode Pembelajaran :

Metode Pembelajaran : Tugas; Kerja kelompok; Diskusi-Tanya Jawab; Demostrasi,
Percobaan/Eksperimen

E.  Sumber Belajar
1. Buku Siswa “Induksi Elektromagnetik”
2. LKS-01,  dan Kunci Jawaban LKS-01
3.  LP Induksi Elektromagnetik,

G
V

Penghantar PQ digerakkan kekeri
dengang kecepatan V, maka pada
penghantar PQ akan timbul GGl
induksi sebesar :

e = B. l. v sin q
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F.  Alat/Bahan
1. Catu daya, kabel, kumparan, inductor, kapasitor, magnet
2. Votlmeter/AVOmeter

G. Kegiatan Belajar Mengajar

Pertemuan I (2 x 45 menit) Induksi Elektromagnetik
PenilaianNo Aktivitas Pembelajaran 1 2 3 4

A Pendahuluan (10 menit)

1 Motivasi dan Apersepsi:
Diperliharkan magnet  dan seutas kabel siswa diminta
menyampaikan pendapat apakah arus listrik bias timbul
pada kabel, hanya ada dua alat saja yaitu kabel dan
magnet ?

2

Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran: kognitif
(produk, proses); psikomotorik; dan afektif (keterampilan
sosial dan perilaku berkarakter).
Guru memberi contoh peragaan percobaan induksi
elektromagnetik (Pra percobaan )

B Kegiatan Inti (70 menit)

1
Guru membagi 7 (tujuh ) kelompok percobaan yang terdiri
dari 4-5 orang siswa dan membagikan KLS-01 serta alat
dan bahan yang dibutuhkan tiap kelompok

2 Difasilitasi oleh guru, siswa mengidentifikasi dan
merumuskan permasalahan yang ditemukan pada LKS

3 Sebelum melakukan percobaan, siswa diminta berdiskusi
untuk merumuskan hipotesis dari permasalahan yang
ditemukan pada LKS-01
Guru memfasilitasi para siswa menyumbang ide untuk
menyempurnakan perumusan hipotesis dan meminta
siswa lain mengulang ide temannya untuk mengecek
apakah ia menjadi pendengar yang baik.

4 Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk melakukan
percobaan agar dapat mendiskripsikan konsep induksi
elektromagnetik sambil membimbing siswa, guru
melakukan penilaian kinerja menggunakan LP-1

5

Guru memberikan arahan agar secara santun setiap
anggota kelompok melakukan percobaan Induksi
elektromagnetik  secara teliti tentang perubahan fluks
magnetic akan menghasilkan arus induksi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.

6
Guru memberi tugas agar setiap kelompok bekerjasama
(sesuai tugas dan tanggungjawab anggotanya)
melanjutkan percobaan Induksi Elektromagnetik

7 Dengan pemantauan guru, siswa secara kelompok
bekerjasama menyusun data hasil percobaan.

8 Dengan pemantauan guru, Siswa dalam kelompoknya
berdiskusi tentang perubahan fluks magnetic kan

9
Guru memberi arahan agar siswa secara kelompok
berfikir secara kreatif, kritis dan logis untuk
menjelaskan konsep Hukum Faraday
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11
Guru member arahan agar siswa secara kelompok
menganalisis data percobaan hubungan perubahan fluks
magnetic, dengan timbulnya arus induksi

12

Guru memoderatori diskusi kelas: ada kelompok
menyampaikan pendapat; sementara kelompok lain
menanggapi pendapat dan menjadi pendengar yang baik
untuk memperoleh kesimpulan Konsep induksi
Elektromagnetik, Hukum faraday dan Hukum Lenz

13

Guru mengevaluasi hasil diskusi siswa dan memberi
penguatan hasil diskusi. Kerja keras, tanggung
jawab, kebebasan, kerja sama, kejujuran,
menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat
orang lain.

14
Guru memberi penghargaan dengan cara memberi
nilai yang tertinggi kepada kelompok diskusi yang
kinerjanya baik

c Penutup (10 menit)

1
Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil
percobaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
induksi elektromagnetik

2 Guru memberi waktu kepada siswa untuk bertanya.
NK Mandiri

3

Guru meminta siswa untuk mempelajari Sifat-sifat
gelombang pada pertemuan berikutnya. NK :
tanggung jawab dan mandiri.

Tugas :

1. Tugas Terstruktur               : Melaksanakan proses
                                                         Percobaan (LKS-)1)
2. Tugas Tidak Terstruktur   :  Latihan soal-soal

tentang Induksi Elektromagnet
      ( Tugas siswa untuk dikerjakan di Rumah)

H. Penilaian

Teknik  : Penilaian Produk (LP-01)
 Penilaian Kinerja (LP-01 )
 Penilaian Afektif (LP-01 )

Surabaya,                 2010

 Mengetahui Guru Mata Pelajaran
 Kepala Sekolah

 Hj. Sri Widiati, S.Pd, MM Hj, Tien Kartina, S.Pd, MM
 Pembina Tk 1 Pembina Tk 1
       Nip : 19621109 198512 2 005 Nip : 19540918 198012 2 002
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Nama Kel ..........................................................Tanggal: ........................     Kelas :

LEMBAR KERJA SISWA
INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Apakah penyebab timbulnya GGL atau arus induksi ?. Tuliskan rumusan masalah

dan merumuskan hipotesa. Untuk menyelidiki hal ini, marilah kita mulai dengan

terlebih dahulu melakukan kegiatan berikut ini.

Alat dan Bahan
1. 1 bh  Magnet batang

2. 2  buah kumparan 1200 lilitan

3. Galvanometer/Basic meter

4. kabel

Urutan Kerja
1. Rangkaikan alat seperti pada gambar berikut.

2. Gerakkan magnet batang secara cepat memasuki kumparan (gambar 2), amati

apakah jarum Galvanometer menyimpang ? Kemana arah menyimpangnya ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. _Ulangi langkah 2, tetapi gerakan magnet keluar (Gambar 3) . Bagaimana hasil

pengamatanmu.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Gambar 3

Gambar 1 Gambar 2
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4. Ketika sebagian magnet batang berada dalam kumparan, pegang magnet itu

diam selama beberapa waktu (Gambar 4)  . Apakah arus listrik terus mengalir

melalui kumparan ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Gerakkan magnet batang masuk-keluar secara berulang (Gambar 5), bagaimana

pendapatmu tentang arah arus listrik ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Ulangi percobaan seperti kegiatan (1), (2), tetapi menggunakan kumaparan

yang mengandung jumlah lilitan yang lebih banyak

Analisis

1. Bagaimana arah jarum Galvanometer, saat magnet batang digerakan keluar

masuk.

Gambar 4



Gambar 5
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2. Bagaimana jarum Galvanometer, saat magnet diam didalam kumparan ?

____________________________________________________________________

3. Mengapa saat digerakan jarum Galvanometer bergerak ?

____________________________________________________________________

Kesimpulan
1. Berdasarkan analisis, apa yang dapat kamu simpulkan?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbul arus pada kumparan?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Nama/No Absen : ……………………………. Tanggal : ………………..Kelas :………

Lembar Penilaian : Induksi Elektromagnetik (LP-01)

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 16 Surabaya
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/Semester : XII/I

Petunjuk A :
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberikan tanda silang (x) pada abjad
yang sesuai

1.    Ketika magnet batang digerakkan memasuki kumparan, jarum Galvanometer
menyimpang searah jarum jam. Jika magnet batang didiamkan sejenak di dalam
kumparan, maka jarum Galvanometer :

a. terus menyimpang searah jarum jam
b. kembali menunjuk nol dan selanjutnya diam
c. disimpangkan berlawanan arah jarum jam
d. kembali menunjuk nol dan  selanjutnya menyimpang kembali searah jarum.
e. Berosilasi searah dan berlawanan jarum jam.

2.    Menghasilkan arus listrik dengan menggerakan sebuah konduktor melintasi sebauh
medan magnetik disebut
a. Gaya elektromagnetik
b. Induksi elektromagnetik
c. Medan elektromagnetik
d. Arus elektromagnetik
e. Spectrum elektromagnetik

3.    Gaya gerak listrik (ggl) induksi dapat dibangkitkan dengan beberapa cara, diantaranya . .
. …
a. Meletakkan kumparan dalam medan magnet
b. Menggerakan kawat dalam medan magnet menurut arah garis medan
c. Memasang galvanometer pada ujung-ujung kumparan
d. Mendekatkan batang magnet pada ujung kumparan.
e. Menggerakan kawat dalam medan magnet hingga memotong garis medan magnet.

4.    Arah arus induksi dalam suatu penghantar sedemikian rupa sehingga menghasilkan
medan magnet yang melawan perubahan fluks magnetic yang menimbulkannya.
Pernyataan ini merupakan hukum . . . .
a. Faraday
b. Ampere
c. Biot-Savart
d. Lenz
e. Maxwell
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5. .Perhatikan gambar berikut !
                            P

          X X X X X X X X X X X X
           X X X X X X X X X X X X
          X X X X X X X X X X X X
          X X X X X X X X X X X X
          X X X X X X X X X X X X

                         Q

a. Dari P ke Q
b. Dari Q ke P
c. Kekanan
d. Kekiri
e. Tidak ada arus

6. .

Kawat PQ panjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan v dan memotong
tegak lurus induksi magnet B, seperti tergambar di samping.
Besar besar dan arah arus induksi pada kawat PQ adalah ...

a. 0,2 A, arah dari P ke Q
b. 0,2 A arag dari Q ke P
c. 0,2 A arah ke kanana
d. 0,2 A arah ke kiri
e. 0,4 arah dari P ke Q

G
V

Penghantar PQ, yang berada di
dalam medan magnet digerakan
kekanan dengan kecepatan V,
maka pada penghantar akan
timbul arus induksi yang
arahnya
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Lembar Penilaian Kinerja : Induksi Elektromagnetik (LP-01)
Petunjuk:  Berilah tanda cek list (V)pada skor 1,2,3, atau 4 sesuai

pada   rubrik.
No Aspek yang diniiai Skor

1 2 3 4
Proses

1 Merumuskan hipotesis
2 Menyimpulkan hasil percobaan

memperfomulasikan hubunganPsikomotor
3 Merangkai alat
4 Melakukan pengamatan
5 Melakukan pengukuran

Afektif Ya Tidak
6 Mencatat hasil pengamatan secara  cermat dan jujur
7 Bertanggung jawab untuk merapikan kembali

alat/bahan
8 Kerjasama dengan kelompoknya
9 Bertanya jika tidak mengerti yang dijelaskan

10 Menyampaikan pendapat
11 Menanggapi pendapat temannya

Rubrik: Aspek 1
4 : Mengandung pernyataan yang benar  perubahan fluks magnetik, dengan
timbulnya arus induksi, dan ggl induksi
3 : Mengandung pernyataan yang benar  perubahan fluks magnetik menghasilkan
ggl induksi
2 : Mengandung pernyataan yang  benar ada perubahan fluks magnetik
1 : Mengandung pernyataan yang tidak benar antara perubahan fluks magnetik
dengan ggl induksi

Rubrik: Aspek 2
4 : Menyimpulkan hubungan  tiga variabel benar.
 3 : Menyimpulkan hubungan duavariabel benar.
2 : Menyimpulkan hubungan satu  variabel benar.
1 : Menyimpulkan yang tidak menunjukkan hubungan antar variabel

Rubrik: Aspek 3
4 : Merangkai alat sesuai dengan prosedur dan mampu memfungsikannya
 3 : Merangkai alat sesuai dengan prosedur dan dalam memfungsikan sebagian

alat perlu bantuan
2 : Merangkai alat sesuai dengan prosedur dan dalam memfungsikan semua alat

perlu bantuan
1 : Merangkai alat tiadk sesuai prosedur.
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Rubrik: Aspek 4
4 : Melakukan pengamatan sesuai dengan prosedur dan mampu membaca skala

dengan benar.
 3 : Melakukan pengamatan sesuai dengan prosedur dan perlu bantuan dalam

membaca skala.
 2 : Melakukan pengamatan  sesuai dengan prosedur dan tidak mampu membaca

skala.
 1 : Salah dalam melakukakan pengamatan.

Rubrik: Aspek 5
4 : Melakukan pengukuran sesuai dengan prosedur dan mampu membaca skala

dengan benar.
 3 : Melakukan pengukuran sesuai dengan prosedur dan perlu bantuan dalam

membaca skala.
 2 : Melakukan pengukuran sesuai dengan prosedur dan tidak mampu membaca

skala.
 1 : Salah dalam melakukakn pengukuran.

Afektif No 6 s. d 11
Rubrik
Ya  : 1
Tidak : 0


