
Lembar ke: 1 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Palembang 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/Semester  : XI / Ganjil 

Materi Pokok  : Fluida Dinamik 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit  ( 3 x pertemuan) 

 

Kompetensi Dasar 

3.4  Menerapkan prinsip fluida dinamik dalam 

teknologi 

 

4.4  Membuat dan menguji proyek sederhana 

yang menerapkan prinsip dinamika 

fluida 

 

Pertemuan Pertama : 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning, diharapkan siswa dapat : 

1. Mendefinisikan Fluida ideal 

2. Menelaah debit 

3. Menelaah Azas kontinuitas 

4. Menelah berbagai aplikasi Azas kontinuitas 

 

 

B. KegiatanPembelajaran 

No Kegiatan Karakter 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberikan salam dilanjutkan do’a sebelum belajar. 

b. Melakukan apersepsi dan atau motivasi 

c. Menyampaikan tujuan, materi dan strategi pembelajaran 

 

10’ 

Religiositas 

2. Kegiatan Inti (BDR) 

a. Peserta didik mempelajari materi fluida ideal dan Azaz kontinuitas 

yang diberikan guru dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar 

alternatif sebagai berikut:  

1) Bahan Ajar Modul fisika  

2) Google Site 

b. Peserta didik menelaah definisi Fluida ideal dan Azaz kontinuitas. 

c. Peserta didik menganalisis berbagai aplikasi azaz kontinuitas 

d. Peserta didik dapat mengerjakan latihan soal dan mengikuti kegiatan 

pembahasan latihan soal mandiri. 

70’ 

Berfikirkritis

, kolaborasi, 

integritas 

3. Penutup 

a. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran 

b. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik 

c. Melaksanakan penilaian untuk mengetahui ketercapaian indicator 

d. Memberikan tugas kepada peserta didik berupa projek, produk secara 

mandiri atau kelompok 

e. Memberi salam dan berdoa 

10’ 

Religiositas, 

Kemandirian

,  
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C. Penilaian Pembelajaran 

1.  Kecepatan fluida ideal pada penampang A1 = 20 m/s. Jika luas penampang A1 = 20 

cm2 dan A2 = 5 cm2, tentukan kecepatan fluida pada penampang A2? 

 
 

2.  Sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20  cm dan bagian lainnya 

berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 

cm/s, tentukan laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil ?  

 

3. Air kran dengan luas penampang 2 cm2 mengisi bak mandi dengan volume 10 liter 

dengan kecepatan 10 cm/s. Berapakah, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 

penuh bak mandi? 

 

 

Pertemuan Kedua : 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning, diharapkan siswa dapat : 

1. Mendefinisikan Azas Bernouli 

2. Mengaplikasikan Azas Bernaoulli  

3. Menelah Hubungan Azas Kontinuitas dan Bernouli dalam Kehidupan 

 

B. KegiatanPembelajaran 

 

No Kegiatan Karakter 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberikan salam dilanjutkan do’a sebelum belajar. 

b. Melakukan apersepsi dan atau motivasi 

c. Menyampaikan tujuan, materi dan strategi pembelajaran 

 

 

10’ 

Religiositas 

2. Kegiatan Inti (BDR) 

a. Peserta didik mempelajari materi Azaz Bernaulli yang diberikan guru 

dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar alternatif sebagai 

berikut:  

1) Bahan Ajar Modul fisika  

2) Power point / flash player (Google Drive)   

3) Video Pembelajaran (Youtube) 

b. Peserta didik menelaah definisi Azas Bernouli  

c. Peserta didik menentukan hubungan Azas Kontinuitas dan 

Bernouli dalam Kehidupan 

d. Peserta didik dapat mengerjakan latihan soal dan mengikuti kegiatan 

pembahasan latihan soal mandiri. 

 

70’ 

Berfikirkritis

, kolaborasi, 

integritas 

3. Penutup 

a. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran 

b. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik 

c. Melaksanakan penilaian untuk mengetahui ketercapaian indicator 

10’ 

Religiositas, 

Kemandirian

,  
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d. Memberikan tugas kepada peserta didik berupa projek, produk secara 

mandiri atau kelompok 

e. Memberi salam dan berdoa 

 

 

C. Penilaian Pembelajaran 

1. Sebuah kolam yang besar berisi air dan terdapat sebuah kran menyerupai gambar. 

Tentukan kecepatan semburan air yang keluar pada lobang tersebut? 

  
 

2. Pada gambar di bawah, air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang 

A1 dan A2 masing-masing 5 cm2 dan 4 cm2 dan g = 10 m/s2, tentukan kecepatan air 

yang memasuki pipa venturimeter ?  

 
  

 

3. Sebuah pesawat dengan total luasan sayap sebesar 80  melaju dengan kecepatan 250 

m/s. Jika kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat sebesar 210 m/s, tentukan 

berapa besar maksimal berat total pesawat yang diperbolehkan agar pesawat dapat 

mengudara. ( ). 

 

 

Palembang, 11 Juli 2022 

Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran, 
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