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CoRe (Content Representation) untuk Konsep Listrik Statis

Core ini dirancang
untuk siswa SMA

Kelas XII

Ide/Konsep Sains yang penting

Muatan Listrik Hukum Coulomb Medan Listrik Potensial Listrik Kapasitor
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Apa yang Anda
ingin siswa pelajari
dari ide ini.

 Bagaimana
muatan listrik
dihasilkan

 Sumber medan
listrik

 Interaksi diantara
muatan-muatan
listrik yang diam
(hamper diam)

 Partikel didalam
atom

 Bahan-bahan
yang dapat dan
tidak dapat
menghantarkan
arus listrik

 Pemberian
muatan dari suatu
beda ke  benda
yang lain

Mengetahui interaksi
muatan
Mengetahui gaya listrik

yang dihasilkan
Formulasi hukum

coulomb
Gaya coulomb dalam

bahan
Gaya interaksi
Mementukan resultan

gaya
Menentukan besar gaya

 Pengertian medan
listrik berdasarkan
konsep yang benar

 Muatan uji, muatan
sumber, dan muatan
titik

 Kuat medan listrik pada
suatu titik.

 Garis-garis medan
 Hubungan medan listrik

dan medan magnet

 Mengetahui
pengertian
potensial listrik

 Mengetahui
bagaimana
hubungan/formul
asi energy
potensial listrik

 Bagaimana
hubungan
potensiial listrik
dengan medan
listrik.

 Hubungan antara
Potensial Listrik
dan kuat medan
listrik pada
Konduktor  dua
keping sejajar
dan konduktor
bola berongga

 Hubungan
konduktor bola
berongga dengan
bidang
ekipotensial

 Mengatahui
bahwa energy

 Menjelakan kapasitor
berdasarkan konsep
yang benar

 Jenis- jenis kapasitor
 Fungsi kapasitor
 Susunan kapasitor
 Kapasitansi
 Kapsitansi ekivalen
 Dielektrikum
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potensial
menyatakan besar
beda potensial.

Kenapa hal ini
penting diketahui
oleh siswa

 Muatan listrik
merupakan
partikel-partikel
yang terlibat
dalam interaksi
listrik dan
interaksi magnetik
yang mempunyai
sifat materi yang
sama
mendasarnya
seperti massa sifat
muatan listrik ini
dikuantisasi dn
memenuhi sebuah
prinsip kekekalan

Hak ini penting karena
hukum coulomb berkaitan
dengan atom-atom yang
dalam penerapan teknologi.

Medan listrik merupakan
ruang disekitar suatu
muatan listrik sumber
dimana muatan listrik
lainnya dalam ruang ini
akan mengalami gaya
Coulomb atau gaya listrik
(tarik atau tolak) dimana
kuat medan listrik termasuk
dalam besaran vektor yang
memiliki satuan SI (N/C
atau NC ).
Konsep ini

Hal ini penting
diketahui oleh siswa
Karena potensial
listrik merupakan
perubahan energy
potensial per satuam
muatan. Dimana dari
potensial listrik ini
kita bisa mengetahui
hubungan antara
potensial listrik
dengan kuat medan
listrik yang ditinjau
hubungannya pada
konduktor  dua
keping sejajar dan
konduktor bola
berongga . untuk
memahami
rangkaian listrik dan
aplikasinya pada
tabung televisi.

 Kapasitor adalah
intrument elektronika
yang berfungsi
menyimpan muatan dan
energi potensial listrik.
Kapasitor penting
diketahui oleh siswa
karena kapasitor
merupakan salah satu
komponen elektronika
yang digunakan dalam
alat – alat elektronika
seperti IC

Hal  lain dari materi
ini yang Anda
ketahui tetapi belum
saatnya diketahui
oleh siswa

Konsep polarisasi
sebagai sebuah efek
dari proses
pergeseran muatan
didalam molekul
isolator netral pada
saat proses pemberian
muatan secara induksi

Berkaitan dengan hukum
couloumb dalam
penyelesaian keseimbangan
partikel.

 Tidak menjeaskan
konsep Medan magnet
dengan detail sebagai
sebuah ruang disekitar
sebuah magnet dimana
magnet-magnet lainya
yang diletakan dalam
ruang ini akan
mengalami gaya

Menentukan besar
potensial listrik dari
instalasi rumah.
Karena hal ini
merupakan
penerapan teknologi
yang nantinya akan
diajarkan pada
jenjang pergurauan

 Cara kerja kapasitor
dalam alat-alat
elektronika

 Proses Penyimpanan
muatan
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magnetic, hal ini akan
diajarkan pada
pertemuan berikutnya
terkait konsep medan
magnet.

 Gaya dan Torsi, serta
moment gaya.

 Menguji hukum gauss

tinggi.
Penerapan pada

sbidang katoda dan
analisis computer.
Serta pada biang
ekipotensial

Kesulitan/
keterbatasan yang
berhubungan dengan
cara mengajarkan
materi ini

Terbatas hanya pada
ceramah dan Tanya
jawab

Terbatas hanya pada
ceramah dan Tanya jawab.
kuranganya pemahaman
konsep.

Terbatas hanya pada
ceramah dan Tanya jawab.
Mengkonsfer satuan,
menentukan resultan medan
listrik

Terbatas hanya pada
ceramah, Tanya
jawab dan
menyelesaikan soal.
Siswa kurang dalam
konsep matematika
seperti integral dasar
dan persamaan –
persamaan lain
seperti usaha,gaya
dan penurunan
persamaan
matematisnya.

 Kapasitor merupakan
hal yang baru bagi
siswa kelas XII,
sehingga dibutuhkan
persiapan yang benar-
benar maksimal bagi
seorang guru sebelum
menyajikan materi
pelajaran. Penyelesaian

 Lemahnya Matematik
siswa, jenis-jenis
kapasitor

Pengetahuan akan
pemikiran siswa
yang mempengaruhi
Anda dalam
mengajarkan materi
ini

Siswa hanya
mengetahui bahwa
muatan listrik itu ada
yang positip dan ada
yang negative dan
juga netral. Muatan
sejenis akan tolak
menolak dan yang
tidak sejenis akan
tarik-menarik.
Mereka sering tidak
menyadari bahwa
muatan listrik

Siswa hanya dapat
mengetahui bahwa medan
listrik menghasilkan kuat
medan listrik namun siswa
tidak tahu bahwa medan
listrik dapat menghasilkan
potensial listrik,

Siswa hanya mengetahui
medan listrik adalah area
adalah lingkungan yang
masih dipengaruhi oleh
gaya listrik, tetapi mereka
tidak tahu bahwa medan
listrik dapat menghasilkan
energy potensial listrik.
Siswa hanya mengetahi
Medan listrik . Siswa
menghitung gaya medan
listrik hanya menggunakan
konsep medan listrik saja

Siswa hanya dapat
mengetahui
pengertian bahwa
potensial listrik
adalah distribusi per
satuan muatan
namun siswa tidak
mengetahui bahwa
potensial listrik itu
berkaitan dengan
kapasitor diamana
potensial listrik ini
disimpan di

 Siswa hanya
mengetahui definisi,
jenis – jenis kapasitor
akan tetapi bentuk fisik
siswa tidak tahu.
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memiliki sifat
terkuantisasi dan
memnihi sebuah
prinsip kekekalan

sebenanya bisa
menggunakan hukum
gauss.

kapasitor.

Faktor lain yang
mempengaruhi cara
Anda mengajarkan
materi ini

Konsep ini cenderung
diajarkan dengan
ceramah berdasarkan
pengalaman yang
sudah siswa peroleh
di SMP.

Konsep ini cenderung
diajarkan matematisnya,
tetapi pemahaman akan
teciptanya hukum coulomb
sangat kurang. Hal ini
karena konsep ini terbiasa
diajarkan dengan cara
ceramah.

cenderung hanya
menggunakan ceramah dan
Tanya jawab, siswa sulit
Menerapkan hukum gauss
dan matematiknya.

Bagaimana
menentukan beda
potensial pada
insatalasi rumah
tinggal

Ceramah, eksperimen,
media power point dengan
animasi dan gambar-
gambar.

Prosedur mengajar
(dan alasan khusus
untuk
penggunaannya)

Menggunakan media
power poin dalam
bentuk animasi untuk
menunjukan:
bagaimana muatan
listrik dihasilkan :
sumber medan listri:
interaksi diantara
muatan-muatan listri
yang diam (atau hapir
diam)partikel
didaalam ayom:
bahan-bahan yang
dapat dan tidak dapat
mengahantar arus
listri dan pemberian
muatan dari satu
benda ke kbenda lain.
Mengembangkan
diskusi kelas untuk
membantu siswa
memahami materi,
cara ini digunakan

Lebih menekankan kepada
pemahaman konsep
kemudian dibantu dengan
matematis.
Cara spesifik untuk
mengajarkan konsep ini
salah satunya yaitu dengan
menggunakan media power
point dalam bentuk animasi
untuk menunjukan interaksi
muatan, gaya listrik yang
dihasilkan interaksi muatan,
menunjukan gaya coulomb
dalam bahan, dapat
menentukan resultan gaya,
dan menentukan besar
gaya. Cara ini digunakan
agar siswa dapat lebih
memahami konsep yang
dipelajari dan akan tertarik
atau termotivasi untuk
mempelajari konsep
berikutanya karena

Menerapkan diskusi
kelompok dalam
menyelesaikan medan
listrik dalam menerapkan
hukum gauss.
Menggunakan media power
point dalam bentuk animasi
untuk menunjukan
bagaimana medan listrik
ditimbulkan dan kemudian
digambarkan dengan garis-
garis medan. Garis-garis
medan yang menimbulkan
fluks listrik kemudian
menyatakan hukum gauss
untuk mempermudah
pemahaman siswa.

Selain metode
ceramah, dapat juga
Menerapkan diskusi
kelompok untuk
menyelesaikan
persoalan. Bisa juga
dengan
menggunakan media
power point untuk
menampilkan
muatan listrik yang
dijadikan muatan uji
dan muatan sumber
dengan jarak tertentu
dengan arah
gayanya, untuk
menentukan energy
potensial, potensial
listrik, dan beda
potensial listrik.
Dengan begitu siswa
akan lebih mudah
memahami konsep

 Penggunaan media
Power point, sebab
dengan power point
dapat diketahui jenis-
jenis kapasitor, serta
bentuk fisik kapasitor.

 Diskusi kelompok
untuk menyelesaikan
masalah kapasitansi
ekuivalen, baik seri
maupun palalel serta
campuran, dengan
asumsi setelah
pembelajaran selesai
siswa akan lebih
memahami maksud dan
tujuan dari
pembelajaran tersebut.
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karena seringkali
konsep ini hanya
diajarkan dengan
menggunakan
ceramah sehingga
terkesan
membossankan bagi
siswa. Dengan
menggunakan pawor
poin dan animasi
yang berwarna dan
bergerak diharapkan
dapat lebih menarik
perhatian siswa dan
menambah  motivasi
belajar mereka serta
meningkatkan
pemahaman mereka
tentang konsep ini.

penyajianya yang dianggap
menarik.

yang sedang
dipelajari.

Cara spesifik untuk
memastikan
pemahaman atau
kebingungan siswa
mengenai  materi ini

 Mengajukan
pertanyaan

 Lember observasi
pelaksanaan
diskusi

 Hasil pekerjaan
siswa

 tes

 Mengajukan pertanyaan
 Lember observasi

pelaksanaan diskusi
 Hasil pekerjaan siswa
 Tes

 Memberikan
Pertanyaan Terkait
Konsep

 Tes
 Lembar observasi

diskusi

 Tes
 Memberikan

soal latihan
 Lembar

observasi
 Memberikan

tugas rumah

 Memriksa lember kerja
tugas

 Tes
 Memberikan tugas

rumah


