UKBM. Fluida Statis
A. Identitas
A. Nama Mata Pelajaran

: Fisika

B. Semester

:1

C. Kompetensi Dasar

:

3.3

Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam
kehidupan sehari-hari.

4.3

Merencanakan dan melakukan percobaan yang
memanfaatkan sifat-sifat fluida statis, berikut presentasi
hasil dan makna
fisisnya

D. Materi Pokok

: Fluida Statis

E. Alokasi Waktu

:8 JP

F. Tujuan Pembelajaran :
Dengan

berlangsungnya

kegiatan

pembelajaran

ini

kalian

diminta mampu menerapkan hukum-hukum pada fluida statik
dalam kehidupan sehari-hari dan merencanakan dan melakukan
percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis, berikut
presentasi hasil dan makna
mengembangkan

sikap

fisisnya.

Kalian

juga

diminta

sosial seperti sabar, tekun, jujur, peduli,

dan bertanggung jawab; kecakapan hidup 21 seperti berfikir kritis,
berkreasi,

berkolaborasi,

dan

berkomunikasi;

serta

mampu

mengasses, memahami, dann menggunakan informasi secara cerdas
sebagai

bentuk

konkret

1

dari

literasi.

G. Materi Pembelajaran
I.

Faktual
 Air dalam botol aqua/arthes yang diberi tiga buah lubang
dengan ketinggian berbeda
 Pompa Hidrolik sederhana
 Nyamuk dapat berdiri di permukaan air
 Prinsip kerja sumbu kompor
 Misniskus pada zat cair
 Kelereng dalam zat cair

II. Konseptual
 Hukum Hidrostatis
 Hukum Pascal
 Hukum Archimedes
 Kapilaritas
 Viskositas
III. Prosedural
 Melakukan percobaan hukum Archimedes

B. Peta Konsep
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C. Bagan Materi

D. Kegiatan Pembelajran
a) Pendahuluan
Sebelum kegiatan belajar untuk KD 3.3 dan KD 4.3 dimulai alangkah
baiknya kalian telah memahami konsep prasyarat tentang fluida statis yang
telah didapatkan pada Sekolah Menengah Atas (SMP). Adapun materi yang
dimaksud adalah
1. Konsep dasar Gaya pada kelas IV semester II.
2. Gaya pada kelas VIII semester I
3. Zat dan Wujudnya pada kelas VII semester I
4. Tekanan pada kelas VIII
Untuk menguji pemahaman kalian tentang konsep prasyarat tersebut
cobalah kalian menjawab terlebih dahulu pertanyaan di bawah ini. Agar
kalian tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari materi Fluida Statis.
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Pertanyaan
Apa yang dimaksud dengan gaya?
Sebutkan wujud –wujud zat!
Apa yang kalian ketahui tentang
tekanan?

Semoga kalian kalian mampu menjawabnya dengan benar. Apabila belum
bisa menjawab jangan ragu meminta bantuan kepada teman atau gurumu
untuk dijelaskan. Karena setelah kalian dapat menjawab pertanyaan
tersebut selanjutnya kalian akan menganalisis dan menjawab pertanyaan
terkait dengan Gambar di bawah ini. Kalian juga dapat berdiskusi dengan
teman maupun guru dalam menjawab pertanyaan ini

Gambar 1

Gambar 2
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Gambar 3

Pertanyaan
Dalam Gambar 1. apakah yang terjadi pada
botol? Jelaskan!
Dalam Gambar 2, apakah yang terjadi pada
paku jika dicelupkan ke dalam air? Jelaskan!
Mengapa kapal laut yang lebih berat (Gambar
3) tidak tenggelam?!

b) Kegiatan Inti
1. Petunjuk Umum UKBM
a. Baca dan pahami materi Fluida Statis

https://www.youtube.com/watch?v=rlwU2szJos0
https://www.youtube.com/watch?v=2RefIvqaYg8
https://www.youtube.com/watch?v=PPV3j5QPRNM
https://www.youtube.com/watch?v=GHCOuxUPQGA
Kanginan, M. 2017. Fisika untuk SMA/MA Kelas XI.
Jakarta: Erlangga. Halaman 109-155;


Chasanah, R., Surui, AM., dan Nurani, Dhara. 2017. Fisika
Peminatan Matematika dan Ilmu-Imu Alam. Klaten: PT
Intan Pariwara. Halaman 41-59;

 Manfaatkan gadgetmu untuk membantu menyelesaikan
tugas-tugas dalam UKBM ini.

b. Setelah memahami isi materi, berlatihlah memperluas pengalaman
belajar melalui tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan belajar 1, 2,3, dan 4
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baik yang harus kalian kerjakan sendiri maupun bersama teman
sebangku atau teman lainnya sesuai instruksi guru.
c. Kerjakan tugas-tugas di buku kerja yang sudah kalian siapkan
sebelumnya.
d. Apabila

kalian

yakin

sudah

paham dan

mampu

menyelesaikan

permasaalahan dalam kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4 kalian boleh
sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes
formatif agar kalian dapat belajar ke UKBM berikutnya (Jika belum
memenuhi KKM kalian harus memepelajari ulang materi ini kemudian
minta tes sampai memenuhi KKM).
e. Jangan

lupa

melalui

pembelajaran

ini

kalian

harus

bisa

mengembangkan sikap sosial seperti sabar, tekun, jujur, peduli, dan
bertanggung jawab; kecakapan hidup Abad 21 seperti berfikir kritis,
berkreasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi; serta mampu mengases,
memahami dan menggunakan informasi secara cerdas sevagai bentuk
konkret dari literasi.
f. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian ikuti bagan berikut.

UKBM

Materi Prasyarat

SELANJUT

KB 2
KB 1

=

6

KB 3

KB 4

NYA

Kegiatan Belajar 1
Membaca BTP

Mengamati tayangan video

Menjelaskan dan dskusi

kegiatan Belajar 2
Hukum Fascal dan Hukum Archimedes

Diskusi soal kelompok

Kegiatan Belajar 3
Tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas

Diskusi soal dan persentasi

Kegiatan Belajar 4
Praktikum Hukum Archimedes

Laporan Praktikum

Ulangan Harian

UKBM Berikutnya

c) Kegiatan Belajar
Jika kalian sudah memahami apa yang harus kalian lakukan dalam
pembelajaran ini, selanjutnya ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh
kesabaran, tekun, dan kalian harus berlatih mengerti kompetensi apa yang
harus kalian kuasai pada kegiatan belajar ini!. Adapun istilah penting materi
dalam

kegiatan

belajar
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kita

sebagai

berikut.

Istilah-Istilah
Penting!
Fluida
Fluida Statis

Zat yang dapat mengalir.
Fluida yang dalam fase tidak bergerak (diam).
Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu

Tekanan

bidang pesatuan luas bidang tersebut.
Tekanan Hidrostatis adalah tekanan yang
dialami oleh sebuah benda jika benda tersebut
Tekanan hidrostatis
berada pada kedalaman h dari dari permukaan
air didalam fluida.
Nilai tekanan udara di atas permukaan air laut
Tekanan Atmosfer
(1 atm = 1,02 x 105 N/m2)
Tekanan sesungguhnya, yang besarnya sama
dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan
Tekanan Mutlak
gauge
Hukum
Pokok Bunyi : “ Tekanan hidrostatis pada sembarang
Hidrostatis
titik yang terletak pada bidang mendatar di
dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan
setimbang adalah sama.”
Hukum Pascal
Bunyi : “Tekanan yang diberikan pada suatu
fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa
berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke
dinding bejana.”
Hukum Archimedes
Bunyi : “Sebuah benda yang tenggelam
seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida
diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama
dengan berat fluida yang dipindahkan.”
Mengapung
Benda berada di permukaan zat cair
Melayang
Benda berada di dalam zat cair antara
permukaan dan dasar fluida
Tenggelam
Benda berada di dasar fluida
Gejala Kapilaritas
Peristiwa naik turunya zat cair di dalam pipa
kapiler (pipa sempit).
Gejala Viskositas
Pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah
baik dengan tekanan maupun tegangan.
Gaya angkat keatas
Gaya angkat keatas adalah gaya ke atas yang
dikerjakan oleh fluida yang melawan berat
benda dari benda yang diredam.
Kecenderungan permukaan zat cair untuk
Tegangan
meregang
sehingga
permukaannya
seperti
Permukaan
ditutupi
oleh
suatu
lapisan
elastis
Manometer
Alat yang menggunakan kolom cairan untuk
mengukur tekanan.
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Kegiatan Belajar 1

Kegiatan belajar kita yang pertama diawali dengan membahas konsep
tekanan pada zat cair dan tekanan hidrostatis, tetapi sebelum membahas
materi tersebut ayao amati dengan seksama video di youtube dengan link di
bawah ini :
 https://www.youtube.com/watch?v=rlwU2szJos0
 https://www.youtube.com/watch?v=2RefIvqaYg8
 https://www.youtube.com/watch?v=PPV3j5QPRNM
 https://www.youtube.com/watch?v=GHCOuxUPQGA

Dari keempat link di atas kalian akan mempunyai gamabran tentang materi
yang akan kita bahas. Selain dengan memperhatikan dan mengamati video
tersebut kalian juga dituntut untuk dapat berfikir kritis, kratif, dan
kolaboratif untuk mengutarakan pendapat kalian. Untuk itu ayao perhatikan
gambar di bawah ini, dan jawab pertanyaan yang ada kalian dapat
mengatkannya dengan pengetahuan yang kalian miliki.

Pertanyaan
Apakah pengertian dari fluida?
Zat apakah yang dapat tergolong
fluida?
Manakah tekanan yang paling besar
didasar

fluida

atau

dipermukaan

fluida? Jelaskan!

setelah kalian selesai menjawab atau mendiskusikan pertanyaan di atas,
kalian akan mendengarkan materi lebih lanjut yang akan disampaikan oleh
guru. Perhatikan, dengarkan, dan pahami serta jangan lupa dicatat hal-hal
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penting yang disampaikan oleh gurumu. Karena sesulit apapun anggapan
kalian akan lebih sulit lagi jika kalian tidak berusaha dengan kemampuan
kalian sendiri. Tetap semnagat yaaa!!
MATERI
Tekanan

P

F
A

Tekanan hidrostatis
Tekanan

tis

Ph  g h

Hidrostatis pada

Bejana

yang

Berisi

Gabunagn

Fluida

P  P0  Ph
Selanjutnya agar kalian lebih memahami konesp – konsep di atas, diskusikan
kembali soal yang akan diberikan oleh guru kalian dengan kelompok masing –
masing. Tetap semangat yaa...!!!
LATIHAN SOAL
1. Sebuah benda berbentuk kubus dengan sisi 10 cm memiliki
massa 0,2 kg akan mengalami massa jenis sebesar....
2. Luas penampang paku yang runcing adalah 0,3 mm 2 dipukul
dengan gaya 60 N. Maka tekanan yang dialami ujung rincing
pakau adalah....
3. Suatu wadah berisi raksa dengan massa jenis 13.600 kg/m 3
setinggi 76 cm. Hitunglah
a. Berapa tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah
tersebut
b. Berapa tekanan hidrostatis pada ketinggian 20 cm dari
dasar wadah
4.

Di dalam gelas ukur terdapat minyak pelumas setinggi 20 cm.
Dengan mengabaikan tekanan udara luar, tekanan yang
terjadi pada dasar tabung 1.800 N/m 2, maka massa jenis
minyak pelumas tersebut adalah....

5.

Hitung bahwa tekanan mutlak atau tekanan total
pada
kedalaman 1000 m dipermukaan laut, anggap massa jenis air
1000 kg/m3 percepatan garvitasi 10 m/s2 dan tekanan
atmosfer bumi 1,01 Pa

6.

Tentukan tekanan total pada dasar sebuah danau yang
memiliki kedalaman 20 m....
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Jika kalian telah mampu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di
atas,
maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut
Kegiatan
Belajar 2

Tetap
SEMANGAT!!!
Setelah mempelajari hukum hidrostatis,

dikegitan belajar yang ke dua

kita akan membahas lebih lanjut hukum-hukum dalam fluida statik yaitu
Hukum Fascal dan Hukum Archimedes. Di kegiatan belajar ini kalian akan
dijelaskan tentang
penerapan

bunyi

dari

hukum

Fascal

dan

Archimedes,

dalam kehidupan sehari-hari, penurunnan persamaan serta

kalian dapat memformulasikan persamaan hukum Fascal dan Archimedes
tersebut dalam soal-soal latihan.
MATERI
SINGKAT
 Hukum Pascal
P

F
A

 Hukum Archimedes
FA   V g

Agar kalian lebih memahami materi yang diberikan kerjakan soal latihan
berikut,

kalian

dapat

diskusikan

dengan

teman

sebangku.

Bekerjasamalah dengan baik, saling jelaskan, dan mintalah bantuan
kepada gurumu jika
menemukan kesulitan.
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SOAL LATIHAN
1. Berdasarkan

prinsip

kerja

pompa

hidrolik,

jika

luas

penghisap tabung (1) 50 cm2, luas penghisap tabung (2) 1,5
m2, dan pada penghisap tabung (1) dikerjakan gaya 100 N,
gaya dorong pada tabung (2) adalah….

2. Sebuah benda terapung dipermukaan suatu zat cair dengan
1/4 bagian muncul di permukaan. Jika massa jenis zat cair
0,80 gr/cm3, maka massa jenis benda adalah…kg/m3
3. Berikan beberapa contoh penerapan Hukum Archimedes
dalam kehidupan sehari-hari.

Kalian dapat mengerjakan soal yang berada di uji kompetensi 1, nomor akan
ditentukan oleh guru pada saat kegiatan belajar berlangsung.

Apabila kalian telah mampu menyelesaikan SOAL LATIHAN di atas, maka kalian
bisa melanjutkan pada kegiatan 3 berikut.
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KEGIATAN BELAJAR 3

Dikegiatan belajar 3, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan fluida
statik diantaranya tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas.
Dalam kegitan belajar ini kalian akan dibagikan LDPD yang berisi soal yang
harus kalian selesaikan. Untuk lebih memahami soal tersebut sebelumnya
pada awal pembelajaran kalian akan diberikan apersepsi dan contoh atau
ilustrasi mengenai tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas kalian
juga dapat menyebutkan contoh penerapanya dalam kehidupan sehari-hari .
Setelah itu guru akan menjelaskan terkait materi tersebut yang dapat
membantu kalian dalam menjawab soal di LDPD.
MATERI SINGKAT
Tegangan permukaan
 

F
L

Kapilaritas
h

2  cos 
 gr

ߩ

Apabila kalian telah mampu menyelesaikan SOAL LATIHAN di atas, maka
kalian bisa melanjutkan pada kegiatan 4 berikut.
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Kegiatan Belajar 4

Di kegiatan belajar yang keempat ini akan dialakukan kegiatan praktikum
untuk mengetahui atau membuktikan hukum Archimedes terkait dengan
materi berat benda di udara dan di dalam fluida.

Tetap semangat yaa !! dan ikuti kegiatan belajar ini dengan sabar dan tekun!!
Jangan lupa jalin kerjasama yang baik dengan kelompok kalian masingmasing agar praktikum dapat berhasil dengan baik. Kerjakan dengan sabar,
tekun, jujur, dan bertanggung jawab mengikuti petunjuk berikut.
PERCOBAAN HUKUM ARCHIMEDES

I. Tujuan Percobaan :

1. Menentukan besar gaya Archimedes yang dialami benda pada
suatu fluida (zat cair).
2. Membandingkan besar gaya archimedes yang dialami benda pada
masing-masing fluida
3. Menentukan massa jenis masing-masing fluida

II. Alat dan Bahan :
1.
2.
3.
4.

Dynamometer
Beban
Bejana kaca
Mistar

(1 buah)
(1 buah)
(1 buah)
(1 buah)

5. Minyak goreng
6. Aquades
7. Air Laut

III. Prosedur Percobaan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ukur volume beban dengan mistar
Kaitkan beban pada dynamometer
Bacalah berat beban tersebut di udara
Celupkan beban pada masing-masing fluida
Bacalah berat beban tersebut pada masing-masing fluida
Catat hasilnya dalam tabel yang sudah di sediakan

IV.Hasil pengamatan
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Tabel Pengukuran

No.

Fluida
(Zat
Cair)

Volume
beban
(m3)

Berat
beban di
udara (N)

Berat
beban di
fluida (N)

Gaya
Archimedes
(N)

Massa
jenis
fluida
(kg/m3)

1.
2.
3.

V. Analisi Data Hasil Percobaan

Analisis data berisi perhitungan gaya archimedes, dan perhitungan
massa jenis tiap-tiap fluida, pada tiap-tiap jenis fluida
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................................

VI. Pembahasan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................................
VII. Kesimpulan

Ingat sebelum kalian mulai praktikum baca terlebih dahulu petunjuk atau
dengarkan petunjuk dari guru yang disampaikan secara lisan. Lakukan
percobaan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bangun kerja
teamwork yang solid untuk mencapai tujuan bersama.
Setelah selesai kegiatan jawablah soal yang terdapat dalam LKPD jawablah
berdasarkan hasil percobaanyang telah dilakukan dan diskusikan dengan
teman-temanmu.
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Apabila kalian telah mampu menyelesaikan Praktikum tersebut, maka kegiatanbelajar kita untuk Fluida
Statis sudah berakhir...
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Setelah kalian menuntaskan kegiatan belajar 1,2,3, dan 4 coba
uji kemampuan kalian secara mandiri atau diskusi dengan teman
dalam kelompok pada latihan berikut.

1. Mengapa ketika berenang semakin dalam, telinga kita sakit?
Jelaskan pendapatmu!
2. Perhatikan gambar dibawah ini !

Berdasarkan gambar diatas :
a. Hitunglah besarnya tekanan hidrostatis yang dialami ikan.
b. Bagaimana tekanan hidrostatis pada suatu benda
bila kedalaman yang sama?
3. Perhatikan gambar dibawah ini!

Berdasarkan gambar diatas :
a. Hukum/konsep apakah yang berlaku pada gambar diatas?
b. Mengapa tekanan kecil yang diberikan pada dapat
memindahkan benda yang massanya lebih besar?
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4. Perhatikan gambar dibawah ini!

Paku mamiliki massa jenis yang hampir sama dengan kapal laut. Lalu
mengapa ketika berada diair paku tenggelam dan kapal tidak
tenggelam? Jelaskan!
5. Suatu tabung berdiameter 0,4 cm jika dimasukkan secara vertikal ke
dalam air, sudut kontaknya 60°. Jika air 0,5 N/m dan g = 10 m/s2,
tentukanlah kenaikan air pada tabung.
6. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada
gambar!

7. Jika ketinggian minyak h2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8
gr/cm3 dan massa jenis Hg adalah 13,6 gr/cm3 tentukan ketinggian
air raksa (h1)!
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c. Penutup
REFLEKSI DIRI
Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini. kalian dapat mengukur
kemampuan diri dengan cara mengisi tabel berikut ini dengan penuh
kejujuran

No.

Pertanyaan

Ya

1.

Saya memahami besaran – besaran fluida statis

2.

Saya

dapat

mendefinisikan

pengertian

Tidak

besaran-

besaran fluida statis

4.

Saya dapat menyelesaikan permasalahan fluida statis

5.

Saya

dapat

menerapkan

materi

fluida

statis

kehidupan sehari-hari

6.

Saya

dapat

menyusun

laporan

serta

mempersentasikannya dengan baik.
Jika kamu menjawab dengan menyentang kata Tidak, maka kamu harus
belajar kembali materi fluida statis ini dalam buku teks pelajaran atau
sumber belajar yang lainnya yang relevan. Dan jika kamu menjawab dengan
menyentang kata Ya, maka kamu dapat melanjutkan pembelajaran pada
materi selanjutnya.

TETAP SEMANGAT...!!
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