FIS-10/1/3.5/4.5

Gerak Parabola dan Manfaatnya
1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. Kompetensi Dasar

: Fisika
:1

Menganalisis
gerak parabola
dengan
menggunakan
4vektor,
berikut makna
fisisnya berikut
dan
3.5 Menganalisis
gerak
parabola
dengan
menggunakan
vektor,
penerapannya
dalam
kehidupan
sehari-hari
makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

4.5 Mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna
fisisnya

d. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.5.1 Menganalisis vektor kecepatan awal pada gerak parabola dalam arah
horizontal dan arah vertikal
3.5.2 Menganalisis vektor kecepatan dan vektor posisi setiap saat pada
gerak parabola
3.5.3 Menyatakan persamaan kecepatan dan posisi gerak parabola dalam
bentuk vektor posisi
3.5.4 Menganalisis besaran-besaran dalam gerak parabola di titik tertinggi
dan titik terjauh
3.5.5 Menelaah peristiwa gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari
4.5.1 Melakukan pengamatan peristiwa gerak parabola pada kehidupan
sehari-hari
4.5.2 Menyusun laporan hasil pengamatan dan mempresentasikannya

e. Materi Pokok
f. Alokasi Waktu

: Gerak Parabola
: 9 x 45 menit
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g. Tujuan Pembelajaran

Dengan metode praktikum, diskusi, kerja kelompok, tanya
jawab, penugasan, dan presentasi, Kalian diminta mampu
menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor,
berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari serta dapat mempresentasikan data
hasil percobaan gerak parabola dan 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).

h. Materi Pembelajaran
1) Konsep Gerak Parabola
2) Vektor Posisi dan Vektor Kecepatan
3) Penerapan Gerak Parabola dalam Kehidupan Sehari-hari
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2.

Peta Konsep

3. Proses Belajar
a. Petunjuk Umum Penggunaan UKBM
1) 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.
2) Baca dan pahami materi dari Buku Teks Pelajaran (BTP) dan sumber lainnya.
a. BSE Fisika untuk SMA/ MA Kelas XI, Bambang Haryadi, Pusat Perbukuan,
Depdiknas: 2008, halaman 22 – 26;

Dapat didownload di:
https://drive.google.com/open?id=0B0dE1UeDlumSN2RZeWpnVXNlbkE
b. BSE Fisika untuk SMA/ MA Kelas XI, Dwi Satya Palupi dkk, Pusat Perbukuan,
Depdiknas: 2009, halaman 19 – 21;

Dapat didownload di: schoology.com dengan kode akses kelas masingmasing pada folder materi.
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c. buku atau sumber lain yang sekiranya berkaitan dengan materi Gerak
Parabola. Untuk keperluan ini Anda boleh mencarinya di perpustakaan atau
browsing internet.
3) 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.
4) Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, dan
3. Jika sudah melalui tahapan tersebut silahkan anda berlatih sebagai
persiapan mengikuti tes formatif dengan mengerjakan latihan ulangan yang
ada di schoology.
5) Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk
mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM berikutnya.

b. Pendahuluan
Sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar ini, pastikan Anda sudah
memahami tentang vektor dan kinematika Gerak Lurus. 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.
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.

c. Kegiatan Inti
Kegiatan Belajar 1

Bacalah uraian materi pada Buku Teks Pelajaran (BTP) yang telah dicantumkan
pada petunjuk umum. Selain itu, jika memungkinkan kalian dapat browsing di
internet.
Setelah itu jawablah pertanyaan berikut.
1. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal
(sumbu-y) dan arah horisontal (sumbu-x) . Sebutkan jenis gerak dalam arah
vertikal dan horisontal tersebut!
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2. Perhatikan gambar lintasan parabola pada gambar 2 berikut!

Gambar 2
a. Dengan analisis vektor, tuliskan persamaan kecepatan:
v0x = ..........
v0y = ..........

(1.1)
(1.2)

b. jarak mendatar yang ditempuh oleh sebuah benda ditentukan
oleh persamaan:
x = ..........
(1.3)
c. Posisi benda pada sumbu-y (menurut ketinggian) dapat dituliskan dengan
Persamaan:
y = ..............
(1.4)
e. Dalam arah vertikal ke atas persamaan
kecepatan gerak benda pada setiap titik
adalah:
vy = ...........
(1.5)
f. Bagaimanakah persamaan kecepatan gerak benda pada setiap titik dalam
arah
mendatar?
vx = ...........
3. Gambar 3 menunjukkan gerak parabola dengan lintasan dari tanah,
kemudian kembali lagi ke tanah. Lintasan gerak parabola benda dengan
titik tertinggi di B dan titik terjauh di C.

Gambar 3
a. Pada saat benda yang melakukan gerak parabola mencapai titik
tertinggi, kecepatan benda pada komponen vertikal (sumbu-y)
vy = .....
(1.6)
b. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi di B
dinyatakan dengan persamaan:
tAB = ...............
(1.7)
UKBM FIS-3.5/4.5/1/5

8

9

c. Dari Sifat simetri grafik parabola, bagaimanakah waktu yang
diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dari posisi awal
(tAB) dengan waktu tempuh benda dari titik tertinggi ke jarak
terjauh (tBC) ?
d. Tinggi maksimum benda yang melakukan gerak parabola
dapat ditentukan dari penurunan Persamaan (1.7) menjadi:
h = ......................
(1.8)
e. Jarak terjauh yang dicapai benda pada sumbu-x (dilambangkan dengan
X)
adalah:
X = ....................
(1.9)
4. Pada gerak parabola, benda memiliki kecepatan pada komponen
sumbu-x dan sumbu-y
a. Besar kecepatan benda di sembarang titik secara matematis,
dirumuskan sebagai berikut:
v = ...................

(1.10)

b. Arah kecepatan benda terhadap sumbu mendatar (sumbu-x)
dirumuskan sebagai berikut:
tan Ө = .............
(1.11)
Setelah melengkapi pertanyaan di atas, pelajarilah contoh soal yang ada pada
Buku Teks Pelajaran yang telah kalian unduh dan kerjakan soal review.

Kegiatan Belajar 2

Nah...,

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1
tentunya kalian sudah mendapatkan
gambaran tentang gerak parabola.
Sekarang yukkk kita lanjut belajarnya
dengan tantangan yang lebih luar biasa...

d. Kegiatan Inti
Sebelum melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi terhadap pernerapan
gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kalian temukan dan
tuliskan beberapa penerapannya. Silahkan melakukan pencarian dengan
penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi.
Ok deh……Sekarang waktunya kalian melakukan pengamatan dan diskusi.
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Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Inget ya…satu kelompok terdiri
dari 4 orang…..Mintalah kepada guru kalian Lembar Kegiatan pengamatan dan
diskusi
Sebelum berdiskusi perhatikan cuplikan video berikut:
Amati dengan baik dan penuh keseriusan…..
https://www.youtube.com/watch?v=ZVSfVmm5lbU
Tuhh…keren kan budaya Indonesia.
Ayo……ikuti kegiatan belajar ini dengan penuh tanggung jawab, kesabaran
dan konsentrasi !!!
Jalin kerja sama yang baik dengan teman kerja tim Anda agar dapat berhasil
dengan baik.

Waktunya 45 menit ya….
Ayo gunakan waktu sebaikbaiknya

Tuliskan
hasil
pengamatan
dan
diskusi
kelompok
kalian pada LK yang
sudah
disediakan
dengan baik dan
rapih.

.
Siapkan hasil kerja tim Anda dalam bentuk laporan dan presentasikan untuk
didiskusikan.

Laut yang tenang tak akan menghasilkan pelaut yang tangguh.
Ayo terus berlatih dan raih yang terbaik.
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Selamat ya…kalian sudah berusaha

dengan baik dalam

mempelajari materi ini….. Biar lebih PeDe lagi tuk
menghadapi Ulangan, Ayoo berlatih dengan soal-soal berikut
ini….

Luar Biasa...

Setelah Anda menuntaskan UKBM dan
presentasi, coba uji kemampuan Anda
dengan mandiri atau diskusi dengan
teman Anda pada latihan berikut.

1. Sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 100
m/s dengan sudut elevasi 37o (sin 37o = 0,6; cos 37o = 0,8). Jika g = 10 m/s2,
maka tentukan:
LOTS
a. kecepatan peluru pada saat t = 2 sekon
b. kedudukan peluru pada saat t = 2 sekon
c. tempat kedudukan peluru pada saat mencapai tempat tertinggi
d. jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru
e. kecepatan dan arah kecepatan peluru pada saat mengenai tanah
2. Sebuah bola sepak ditendang dengan sudut elevasi 53o sehingga bola bergerak
parabola dan melayang di udara selama 4 sekon. Hitunglah tinggi maksimum
yang dapat dicapai oleh bola jika g = 10 m/s2.
HOTS

3. Gambar di samping seorang pemain
bola basket sedang melempar bola
dengan sudut elevasi 37o. Jarak
mendatar
bola
basket
dengan
keranjang bola = 3,2 m dan jarak
vertikal bola basket dengan keranjang
bola = 2,35 m. Agar bola dapat masuk
keranjang bola berapakah kecepatan
awal yang diperlukan? (g = 10 m/s2)
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Apabila kalian telah mampu menyelesaikan permasalahn di atas, maka Anda dapat
melanjutkan pada kegiatan berikutnya.

e. 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
1.
2.
3.
4.

Pertanyaan
Apakah Anda telah memahami pengertian gerak
Parabola?
Dapatkah Anda menguraikan secara vektor
komponen penyusun Gerak Parabola?
Dapatkah Anda mebandingkan besaran-besaran
Gerak Parabola pada titik ekstrim?
Dapatkah
Anda
menyelesaikan
masalah
kontekstual yang berkaitan dengan Gerak
Parabola?
Jumlah

Ya

Tidak

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 akan teraih. Dan
apabila Anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan untuk
menguji diri melalui kegiatan Ulangan Harian.

UKBM Fisika 10/1/3.5/4.5

13

Keep spirit for geting success
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