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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Fisika

Topik : Induksi Elektromagnetik
Kelas : XII IPA
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Desember 2011
Waktu : 07.30-09.00 wib
Tempat : SMA Theresiana Salatiga

A. Standar Kompetensi
Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah 
dan berbagai produk teknologi.

B. Kompetensi Dasar
Memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik, keterkaitannya serta 
aplikasinya.

C. Indikator

Siswa dapat :
1. Mendiskripsikan konsep induksi elektromagnetik
2. Menjelaskan konsep hukum Faraday
3. Menjelaskan konsep hukum Lenz
4. Menjelaskan arah arus induksi

D. Alat dan Bahan
1. Komputer/ laptop
2. Animasi induksi elektromagnetik
3. LCD projector



E. Langkah Pembelajaran

Motivasi: 
Guru bercerita: Setelah penemuan Oersted ”para ahli listrik” berusaha mencari agar medan 
magnet menghasilkan arus. Akhirnya pada tahun 1832 Michael Faraday melakukan 
percobaan. Faraday mengerakkan magnet batang disekitar kumparan, percobaannya seperti 
animasi berikut:

                             gbr 1. Percobaan Faraday

Setelah itu guru bertannya kepada siswa: kalau magnet diam bagaimana jarum 
galvanometernya ? (diam). Kalau magnet bergerak bagaimana jarum galvanometernya ?
(menyimpang). Kalau jarum galvanometer menyimpang apa artinya? ( ada arus listrik yang 
mengalir melewati galvanometer).

Info: Timbul arus listrik induksi karena adanya ggl induksi. Menyimpangnya jarum 
galvanometer karena ada beda potensial di kedua ujung kumparan akibat perubahan garis 

gaya magnet (  ) pada kumparan, beda potensial yang demikian disebut gaya gerak listrik 

induksi (GGL induksi). Arus listrik yang timbul juga disebut arus listrik induksi. Arus listrik 
yang di hasilkan adalah arus listrik bolak-balik (AC).

Perumusan masalah: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya arus listrik 
induksi?

Hipotesa: ……

……



Kegiatan inti:

Kegiatan 1: Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya arus listrik induksi

Kegiatan 1. a. Menyelidiki apakah banyak lilitan mempengaruhi besarnya arus listrik 
induksi

Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 2.

       Gbr 2. Pengaruh banyak lilitan terhadap besarnya arus induksi

pertanyaan menggiring mengamati:

 Jika lilitan A < lilitan B untuk gerakan magnet yang sama bagaimana simpangan 
jarum galvanometer A dan B, sama atau berbeda? (berbeda)

 Jarum galvanometer mana yang simpangannya lebih besar? (yang kumparannya lebih 
banyak)

Hasil pengamatan:
jarum galvanometer B menyimpang lebih besar dari jarum galvanometer A

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan:

 Jadi apakah banyaknya lilitan mempengaruhi penyimpangan jarum galvanometer?(ya)

 Apa pengarunya? ( semakin banyak lilitan maka jarum galvanometer menyimpang 
semakin jauh)

 Menyimpangnya jarum galvanometer adalah indikator dari arus listrik induksi, jadi 
jika lilitan semakin banyak bagaimana arus induksinya? ( semakin besar)



Kesimpulan: semakin banyak lilitan maka arus listrik induksi yang dihasilkan juga semakin         
besar.

Kegiatan 1. b.Menyelidiki apakah kecepatan magnet mendekati dan menjauhi kumparan
mempengaruhi besarnya arus listrik induksi

Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 3: 

         gbr 3. Pengaruh kecepatan magnet mendekati dan menjauh

                    kumparan terhadab besar arus induksi

Pertanyaan menggiring mengamati:

 Jika magnet A lebih cepat dari magnet B untuk lilitan yang sama bagaimana simpangan 
jarum galvanometernya, sama atau berbeda ? (berbeda)

 Jarum galvanometer mana yang simpangannya lebih besar ? ( yang kecepatannya lebih 
besar)

Hasil pengamatan: 
Jarum galvanometer A menyimpang lebih jauh dari jarum galvanometer B



Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan:

 Jadi apakah kecepatan magnet mendekati dan menjauhi kumparan mempengaruhi arus 
induksi ? ( ya)

 Apa pengaruhnya ? (semakin besar kecepatan magnet, arus yang dihasilkan juga akan 
semakin besar)

 Menyimpangnya jarum galvanometer adalah indikator dari arus induksi, jadi jika 
kecepatan masuk dan keluar magnet dari kumparan semakin besar bagaimana arus 
induksinya? ( semakin besar)

Kesimpulan: semakin besar kecepatan magnet mendekati dan menjauhi kumparan arus yang 
dihasilkan semakin besar.

Kegiatan 1. c. Menyelidiki apakah kuat magnet yang dipakai mempengaruhi besar arus 
listrik induksi
Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 4:

      Gbr 4. Pengaruh kuat magnet terhadap besar arus listrik induksi



Pertanyaan menggiring mengamati:

 Jika magnet A lebih kuat dari magnet B untuk lilitan dan kecepatan yang sama 
bagaimana simpangan jarum galvanometernya, sama atau berbeda ? (berbeda)

 Jarum galvanometer mana yang simpangannya lebih besar ? ( yang magnetnya lebih 
kuat)

Hasil pengamatan: 
Jarum galvanometer A menyimpang lebih jauh dari jarum galvanometer B

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan:

 Jadi apakah kuat magnet yang digunakan mempengaruhi arus induksi ? ( ya)

 Apa pengaruhnya ? (semakin kuat magnet, arus yang dihasilkan juga akan semakin 
besar) 

 Menyimpangnya jarum galvanometer adalah indikator dari arus induksi, jadi jika 
magnet yang di gunakan semakin kuat bagaimana arus induksinya? ( semakin besar)

Kesimpulan: semakin kuat magnet yang di gunakan arus yang dihasilkan semakin besar.

Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 5:

            Gbr 5. Hubungan iB dengan mB

Ket:

o Lingkaran biru = medan magnet ( mB )

o Lingkaran hijau muda = medan magnet di sekitar kawat berarus ( iB )

o Bola biru muda = elektron
o Bola hijau tua = arus listrik induksi ( iI )



Perumusan masalah 2: bagaimana iB terhadap mB ?

Hipotesa: …….
   …….

Kegiatan 2:

Kegiatan 2. a. Kutub utara magnet mendekati kumparan

Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 6:

                Gbr 6. Kutub utara magnet mendekati kumparan         

Setelah siswa mengamati, guru mengambarkan animasi tersebut seperti gambar 7:

     Gbr 7. Kutub utara magnet mendekati kumparan



pertanyaan menggiring mengamati:

 Bagaimana arah arus listrik induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub utara 
magnet mendekati kumparan? ( turun)

 Bagaimana arah  ketika kutub utara magnet mendekatii kumparan? (ke kiri)

 Bagaimana arah ketika kutub utara magnet mendekati kumparan ? (ke kanan)

Hasil pengamatan:

1. Arah arus listrik induksi pada sisi depan kumparan adalah turun

2. Arah mB ke kiri (            ) dan arah iB ke kanan (            ).

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan: 

 ketika kutub utara magnet mendekati kumparan, mB bertambah atau berkurang ? 

(bertambah)

 jika mB ke kiri (               ) dan arah ke kanan (                ), berarti 

menambah/mengurangi ? (mengurangi)

 jika  bertambah, berati iB mengurangi/menambahi bertambahnya mB ?

(mengurangi)

Kesimpulan: 

iB mengurangi bertambahnya mB atau iB menentang perubahan mB .

Kegiatan 2. b. Kutub utara magnet menjauhi kumparan

Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 8:

                   Gbr 8. Kutub utara magnet menjauhi kumparan



Setelah siswa mengamati, guru mengambarkan animasi tersebut seperti gambar 9:

.

Gbr 9. Kutub utara magnet menjauhi kumparan

Pertanyaan menggiring mengamati:

 Bagaimana arah arus induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub utara magnet 
menjauhi kumparan? ( naik)

 Bagaimana arah mB ketika kutub utara magnet mejauhi kumparan ? ( ke kiri)

 Bagaimana arah iB ketika kutub utara magnet menjauhi kumparan? (ke kiri)

Hasil pengamatan:
1. Arah arus listrik induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub utara magnet mejauhi 

kumparan adalah naik

2. Arah mB ke kiri (            ) dan arah iB ke kiri (            ).

Pertanyaan menggiring manarik kesimpulan:

 ketika kutub utara magnet menjauhi kumparan, mB bertambah atau berkurang ? 

(berkurang)

 jika mB ke kiri (       ) dan arah iB ke kiri (      ), berarti iB menambah/mengurangi

mB ? (menambahi)

 jika mB  berkurang, berarti iB mengurangi/menambahi bertambahnya mB ? 

(menambahi)

Kesimpulan: 

iB menambahi berkurangnya mB atau iB menentang perubahan mB



Kegiatan 2. c. kutub selatan magnet mendekati kumparan
Guru menunjukan animasi seperti gambar 10: 

       gbr 10. kutub selatan magnet mendekati kumparan               
              
Setelah siswa mengamati, guru mengambarkan animasi tersebut seperti gambar 11:

Gbr 11. Kutub selatan magnet mendekati kumparan

pertanyaan menggiring mengamati:

 Bagaimana arah arus induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub selatan magnet 
mendekati kumparan ? (naik)

 Bagaimana arah mB ketika kutub selatan magnet mendekati kumparan ? (ke kanan)

 Bagaimana arah iB ketika kutub selatan magnet mendekati kumparan ? (ke kiri)



Hasil pengamatan:
1. Arah arus listrik induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub selatan magnet 

mendekati kumparan adalah naik

2. Arah mB ke kanan (            ) dan arah iB ke kiri (            ).

Pertanyaan menggiring manarik kesimpulan:

 ketika kutub selatan magnet mendekati kumparan mB bertambah atau berkurang ? 

(bertambah)

 jika mB ke kanan (          ) dan iB ke kiri (       ), berarti iB menambah/mengurangi 

mB ? (mengurangi)

 jika mB  bertambah, berarti iB menambah/mengurangi bertambahnya mB  ?
(mengurangi)

Kesimpulan: 

iB mengurangi bertambahnya mB atau iB menentang perubahan mB .

Kegiatan 2. d. kutub selatan magnet menjauhi kumparan
Guru memperlihatkan animasi seperti gambar 12:

  Gbr 12. Kutub selatan magnet menjauhi kumparan



Setelah siswa mengamati, guru mengambarkan animasi tersebut seperti gambar 13:

Gbr 13. Kutub selatan magnet menjauhi kumparan

Pertanyaan menggiring mengamati: 

 Bagaimana arah arus induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub selatan magnet 
menjauhi kumparan ? (turun)

 Bagaimana arah mB ketika kutub selatan magnet menjauhi kumparan ? (ke kanan)

 Bagaimana arah iB ketika kutub selatan magnet menjauhi kumparan ? (ke kanan)

Hasil pengamatan:
1. Arah arus listrik induksi pada sisi depan kumparan ketika kutub selatan magnet menjauhi

kumparan adalah turun

2. Arah mB ke kanan (            ) dan arah iB ke kanan (            ).

Pertanyaan menggiring manarik kesimpulan:

 ketika kutub selatan magnet menjauhi kumparan, mB bertambah atau berkurang ? 

(berkurang)

 jika mB ke kanan (     ) dan arah iB ke kanan (      ), berarti iB

menambah/mengurangi mB ? (menambahi)

 jika mB  berkurang, berarti iB menambah/mengurangi berkurangnya mB ? (menambahi)

Kesimpulan: 

iB menambahi berkurangnya mB atau iB menentang perubahan mB .



Soal evaluasi

1.

Pada percobaan Faraday; magnet mendekati kumparan, jarum galvanometer menyimpang 

ke kiri. Magnet menjauhi kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan . Jarum 

menyimpang menunjuk adanya arus listrik yang mengalir.

a. Pada saat magnet mendekati kumparan, arus listrik yang di hasilkan arus listrik bolak-

balik (AC) atau arus listrik searah (DC) ? jelaskan alasanmu !

b. Pada saat  magnet bergerak mendekati dan menjauhi kumparan secara periodik, arus 

listrik yang di hasilkan arus AC atau DC ? jelaskan alasanmu !

2. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi besar arus listrik induksi dan jelaskan apa 

pengaruh dari masing-masing  ke tiga faktor tersebut !

3.

Pada gambar diatas, kutub utara magnet di gerakkan mendekati kumparan dan jarum 

galvanometer menyimpang ke kiri.

a. Gambarkan arah arus listrik induksi ( iI ), medan magnet ( mB ), medan magnet 

disekitar kawat berarus listrik ( iB ) dan kutub (+ dan - ) galvanometer !



b. Hukum Lenz berbunyi “arus listrik induksi akan muncul dengan arah sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan medan magnet ( iB ) yang menentang perubahan garis gaya   

( mB ) yang menghasilkannya”. Dari gambar jelaskan arti kata menentang perubahan!



Lembar Kuisioner 

No Pertanyaan Jawaban dan Alasannya

1

Bagaimana pendapat anda tentang 
model pembelajaran dengan media 
Animasi yang telah anda ikuti?
( menarik atau tidak?)

2

Apakah model pembelajaran dengan 
media Animasi yang telah anda ikuti 
dapat membantu mempermudah 
anda memahami arah arus listrik 
induksi dan hukum Lenz?

3
Apakah kegiatan belajar mengajar 
dengan menggunakan media Animasi 
merupakan hal yang baru bagi anda?

4

Apakah dengan penggunaan media 
Animasi dalam pembelajaran, anda 
semakin termotivasi untuk belajar 
Fisika?



Lembar observasi

No Kegiatan Reaksi siswa

1

Motivasi:

 Respon siswa saat guru memberikan 

pertanyaan prediksi

2

Perumusan masalah:

 Respon siswa saat guru memberikan 

perumusan masalah

3

Kegiatan inti:

a. Kegiatan 1

Animasi 1 : menyelidiki apakah pengaruh banyak 
lilitan mempengaruhi besarnya arus induksi.
 Guru mengklik tombol play pada 

animasi. Setelah animasi berjalan guru 
memberikan pertanyaan menggiring 
mengamati

 Dari hasil pengamatan, guru memberikan 
pertanyaan menggiring menarik 
kesimpulan hingga siswa dapat menarik 
kesimpulan

4

Animasi 2 : menyelidiki  apakah kecepatan 
masuk dankeluar magnet dari kumparan 
mempengaruhi besarnya arus induksi.
 Guru mengklik tobol play kemudian 

menberikan pertanyaan menggiring 
mengamati.

 Dari hasil pengamatan guru memberikan 
pertanyaan menggiring menarik 
kesimpulan

5

Animasi 3 : menyelidiki apakah kuat megnet 
yang digunakan mempengaruhi besar arus listrik 
induksi.
 Guru mengklik tombol play. Kemudian 

memberikan pertanyaan menggiring 
mengamati

 Dari hasil pengamatan guru memberikan 
pertanyaan menggiring menarik 
kesimpulan



6

b. kegiatan 2
 guru menjalankan animasi seperti gambar 

6. Arah Ii, Bm dan Bi. Guru menjelaskan 
animasi 

 setelah siswa memahami animasi guru 
menanyakan hubungan arah Bi terhadap 
Bm

7

Guru mejalankan animasi kutub utara menjauhi 
dan mendekati kumparan seperti ambar 7 dan 9
 guru menugaskan siswa menggambarkan 

arah Ii, Bi, Bm dan kutub (+ dan -) pada 
galvanometer seperti gambar 8 dan 10

 guru memberikan pertanyaan menggiring 
menarik kesimpulan

8

Guru menjalankan animasi kutub selatan magnet 

mendekati dan mejauhi kumparan seperti 

gambar 11 dan 13

 guru menugaskan siswa menggambarkan 

arah Ii, Bi, Bm dan kutub (+ dan-) pada 

galvanometer seperti gambar 12 dan 14

 guru memberikan pertanyaan mengiring 

menarik kesimpulan


