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• Mengukur besaran-besaran fisika 
dengan alat yang sesuai dan 
mengolah data hasil dengan 
menggunakan aturan-aturan 
angka penting. 

 
 
• Membedakan besaran pokok dan 

besaran turunan beserta 
satuannya 

 
 
• Memprediksi dimensi suatu 

besaran dan melakukan analisis 
dimensional 

 
• Melakukan penjumlahan dan 

perkalian dua buah vektor atau 
lebih 

 
• Menganalisa besaran fisika pada 

GLB dan GLBB 
  
• Memprediksi besaran fisika pada 

gerak melingkar beraturan dan 
gerak melingkar berubah 
beraturan 

 
 
 
 
 
 
 

• Menjelaskan Hukum Newton 
sebagai konsep dasar dinamika 
dan mengaplikasikannya dalam 
persoalan persoalan sederhana. 

 

• Melakukan pengukuran dengan baik dan 
benar 

• Menganalisa dan menyatakan kesalahan 
dalam pengukuran 

• Menyatakan aturan dalam penulisan 
angka penting 

 
• Mengidentifikasi besaran pokok dan 

besaran turunan dan dapat 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari. 

 
• Menerapkan analisis dimensional 

 
 
 

• Menghitung dua vektor atau lebih dan 
menentukan besar perkalian dua buah 
vektor 

 
• Menganalisis besaran-besaran fisika 

pada gerak dengan kecepatan konstan. 
 
• Mengidentifikasi besaran frekuensi, 

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

• Menerapkan prinsip roda-roda yang  
saling berhubungan secara kualitatif. 

• Menganalisis besaran yang 
berhubungan antara gerak linier dan 
gerak melingkar pada gerak 
menggelinding dengan laju konstan. 

 
• Mengidentifikasi penerapan prinsip 

hukum 1 Newton (hukum inersia) dalam 
kehidupan sehari-hari. 

• Mengidentifikasi penerapan prinsip 
hukum 2 Newton dalam kehidupan 
sehari-hari. 

• Menyelidiki karakteristik gesekan statis 
dan kinetis melalui percobaan. 

  



• Mengidentifikasi penerapan prinsip 
hukum 3 Newton dalam kehidupan 
sehari-hari. 

• Menerapkan hukum Newton pada gerak 
benda pada bidang miring tanpa gesekan. 

• Menerapkan hukum Newton pada gerak 
vertikal. 

• Menerapkan hukum Newton pada gerak 
melingkar. 
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 • Menganalisis gerak lurus, gerak 
melingkar dan gerak parabola 
dengan menggunakan vektor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menganalisis keteraturan gerak 

planet dalam tata surya berdasarkan 
hukum-hukum Newton 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Menganalis pengaruh    gaya pada 

sifat elastis benda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Menganalisis hubungan antara gaya 

dengan gerak getaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menganalisis  hubungan antara 

usaha, perubahan energi dengan 
hukum kekekalan energi mekanik 

 
 
 
 
 

• Menganalisis besaran perpindahan, 
kecepatan dan percepatan pada gerak lurus 
dengan menggunakan vektor. 

• Menganalisis besaran kecepatan dan 
percepatan pada gerak melingkar dengan  
menggunakan vektor. 

• Menganalisis besaran perpindahan dan 
kecepatan pada gerak parabola dengan 
menggunakan vektor tangensial dan 
percepatan sentripetal pada gerak melingkar. 

• Menganalisis hubungan antara gaya gravitasi 
dengan massa benda dan jaraknya. 

• Menghitung resultan gaya gravitasi pada 
benda titik dalam suatu sistem. 

• Membandingkan percepatan gravitasi dan 
kuat medan gravitasi pada kedudukan yang 
berbeda. 

• Menganalisis gerak planet dalam tata surya 
berdasarkan hukum Keppler. 

• Mendeskripsikan karakteristik gaya pada 
benda elastis berdasarkan data percobaan 
(grafik). 

• Membandingkan modulus elastisitas dan 
konstanta gaya. 

• Membandingkan tetapan gaya berdasarkan 
data pengamatan. 

• Menganalisis susunan pegas seri dan paralel. 

• Mendeskripsikan karakteristik gerak pada 
getaran pegas 

• Menjelaskan hubungan antara periode 
getaran dengan massa beban berdasarkan 
data pengamatan 

• Menganalisis gaya simpangan, kecepatan 
dan percepatan pada gerak getaran 

• Mendeskripsikan hubungan antara usaha, 
gaya, dan perpindahan 

• Menghitung besar energi potensial (gravitasi 
dan pegas) dan energi kinetik 

• Menganalisis hubungan antara usaha dan 
energi kinetik 

• Menganalisis hubungan antara usaha dengan 
energi potensial 

• Merumuskan bentuk hukum kekekalan 
energi mekanik 

  



• Menerapkan hukum kekekalan 
energi mekanik untuk menganalisis 
gerak dalam kehidupan sehari-hari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Menunjukkan hubungan antara 

konsep  impuls dan momentum 
untuk menyelesaikan masalah 
tumbukan 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Menerapkan hukum kekekalan energi 
mekanik pada gerak misalnya  gerak jatuh 
bebas, gerak  parabola dan gerak harmonik 
sederhana. 

• Menerapkan hukum kekekalan energi 
mekanik pada gerak dalam bidang miring. 

• Menerapkan hukum kekekalan energi 
mekanik pada gerak benda pada bidang 
lingkaran. 

• Menerapkan hukum kekekalan energi 
mekanik pada gerak satelit. 

• Menerapkan hukum kekekalan energi 
mekanik pada gerak getaran 

• Memformulasikan konsep impuls dan 
momentum, keterkaitan antar keduanya, 
serta aplikasinya dalam kehidupan (misalnya 
roket). 

• Merumuskan hukum kekekalan momentum 
untuk sistem tanpa gaya luar 

• Mengintegrasikan hukum kekekalan energi 
dan kekekalan momentum untuk berbagai 
peristiwa tumbukan 
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