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Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya,
Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah
membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan
kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.
Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah
ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/
penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen
Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh
Indonesia.
Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen
Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan,
atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial
harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan
guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat
memanfaatkan sumber belajar ini.
Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa
kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami
menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan
kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan
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Kata Pengantar

Fisika, Why Not . . .?!
Ketika mendengar kata fisika, apa yang langsung bergejolak dalam pikiranmu? Mungkin
kamu akan langsung berteriak, ”What!” Atau, kamu langsung membayangkan konsep atau rumusrumus yang rumit. Ya, itu akan terjadi jika kamu menganggap fisika sebagai pelajaran yang
rumit, menakutkan, menegangkan, atau bahkan membosankan. Benarkah pelajaran fisika
demikian rumit, menegangkan, menakutkan, dan membosankan?
Anggapan itu harus segera dibuang. Fisika sebenarnya sangat menarik karena lekat dengan
kehidupan kita. Mari kita perhatikan kasus berikut ini!
Pada suatu ketika seorang murid dengan bangga mengenakan sepatu baru, ber-hak kulit
yang keras dan agak tinggi. Dia berjalan lenggak-lenggok masuk kelas, bak peragawati di atas
cat walk. Padahal, lantai sekolah baru saja diganti dengan keramik yang cukup licin. Nah, apa
yang terjadi? ”Syuuut...bruk!” tergelincir jatuhlah dia.
Mengapa hal itu terjadi? Mengapa orang dapat terpeleset ketika berjalan di tempat yang
licin? Itu semua akan terjawab jika kita belajar fisika. Orang dapat terpeleset pada lantai yang
licin karena gaya gesek pada lantai yang licin sangat kecil sehingga gaya gesek itu tidak
mampu menahan kaki orang tersebut pada lantai.
Kasus-kasus seperti di atas hanya mampu dijelaskan melalui ilmu fisika. Konsep fisika
mengenai gaya gesek mampu menjelaskan dengan mudah mengapa kita dapat berjalan normal pada permukaan lantai yang kasar dan mengapa kita mudah terpeleset ketika berjalan di
lantai yang licin.
Belajar fisika dengan buku ini akan lebih mengasyikkan. Buku ini tidak hanya menyodorkan
rumus dan pelatihan-pelatihan. Buku ini lebih mengajak kamu untuk mengaplikasikan konsepkonsep fisika ke dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, di dalam buku ini disajikan materi tentang konsep suhu dan kalor. Melalui
materi tersebut kamu dapat membuat sendiri skala suatu termometer. Kamu juga dapat membuat
teropong sederhana menggunakan dua lensa cembung berdasarkan konsep pembiasan cahaya
melalui kegiatan praktikum. Demikian pula dengan konsep-konsep yang lain, semua dapat kamu
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain yang tersebut di atas, melalui buku ini kamu diajak membiasakan diri untuk berlatih
memecahkan masalah, baik melalui diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Ini semua akan
membekali kamu untuk menjadi orang yang kritis dan berwawasan luas.
Pendek kata dengan belajar fisika melalui buku ini, kamu dapat mengembangkan kreativitas,
berpikir kritis, dan berwawasan luas. Nah, mau menjadi ahli fisika? Mengapa tidak?! Oke, selamat
belajar, semoga sukses!

Yogyakarta, Mei 2007

Penulis
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Petunjuk Penggunaan Buku bagi Siswa
Buku ini memuat rubrikasi seperti diuraikan secara singkat berikut. Bacalah dengan cermat!

Judul Bab
Bagian ini berisi kompetensi dasar yang akan
dibahas dalam setiap bab. Kompetensi dasar disajikan
dalam bentuk dialog komik sehingga lebih familier dan
menarik.

Gerbang dan Subbab

Selengkapnya dapat kamu
baca yang berikut ini.

Kerja Mandiri
Kerja mandiri merupakan pelatihan yang
harus kamu kerjakan sendiri. Pelatihan ini
untuk mengetahui pemahamanmu terhadap
materi pokok.

Kerja Berpasangan
Kegiatan ini untuk dikerjakan bersama
teman sebangku atau teman pilihanmu.

Kerja Kelompok
Kegiatan ini harus kamu laksanakan
bersama kelompokmu. Kegiatan tersebut untuk
memupuk rasa kebersamaan.

Uji Kompetensi
Rubrik ini berupa soal-soal latihan,
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
kompetensi yang kamu capai setelah
mempelajari materi satu bab.

Sebelum masuk pada materi, kamu
akan menjumpai gerbang, sebagai
pembuka wacana. Di sini diinformasikan
secara singkat materi yang akan dibahas
pada bab tersebut. Untuk mempermudah
pemahaman, kamu juga dipandu dengan
kata-kata kunci. Selanjutnya disajikan
materi utama yang dijabarkan ke dalam
beberapa subbab.

Sebaiknya Tahu
Rubrik ini memberikan pengetahuan
tambahan yang berkaitan dengan materi.
Rangkuman
Berupa materi ringkas yang ada pada
akhir materi. Rangkuman sangat membantumu dalam menguasai materi.
Praktikum
Melalui kegiatan ini kamu dilatih menjadi seorang peneliti andal.
Diskusi
Selain tersebut di atas, kamu juga dilatih
menyampaikan pendapat melalui diskusi. Di
sinilah kamu belajar berargumentasi dan
berbicara kritis.
Soal Akhir Semester
Di sinilah kamu diuji kompetensimu
setelah mengenyam pelajaran selama satu
semester. Tunjukkan kemampuanmu
dengan penuh percaya diri!

Kompetensi Fisika Kelas X

v

Daftar Isi
Halaman Judul .................................................................................................................................
Copyright ..........................................................................................................................................
Kata sambutan .................................................................................................................................
Kata Pengantar ................................................................................................................................
Petunjuk Penggunaan Buku bagi Siswa ...........................................................................................
Daftar Isi ..........................................................................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi

Bab 1 Besaran dan Pengukuran
A. Besaran dan Satuan...........................................................................................................
B. Pengukuran ........................................................................................................................
C. Angka Penting ...................................................................................................................
D. Vektor ................................................................................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................

2
7
12
16
27

Bab 2 Gerak Lurus
A. Pengertian Gerak ...............................................................................................................
B. Kecepatan Suatu Benda ....................................................................................................
C. Percepatan Suatu Benda ...................................................................................................
D. Gerak Lurus Beraturan (GLB) ..........................................................................................
E. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) ........................................................................
F. Gerak Jatuh Bebas (GJB) .................................................................................................
G. Gerak Benda Dilempar Vertikal ke Atas (GVA) ..............................................................
H. Gerak Benda Dilempar Vertikal ke Bawah (GVB) .........................................................
I. Penerapan GLB dan GLBB ..............................................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................

30
33
37
39
42
46
48
50
51
53

Bab 3 Gerak Melingkar
A. Gerak Melingkar Beraturan...............................................................................................
B. Percepatan Sentripetal ......................................................................................................
C. Gaya Sentripelal.................................................................................................................
D. Hubungan Roda-Roda .......................................................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................

56
59
60
61
65

Bab 4 Dinamika Partikel
A. Pengertian Gaya dan Hukum-hukum Newton ..................................................................
B. Macam-macam Gaya ........................................................................................................
C. Penerapan Hukum Newton pada Gerak Melingkar Beraturan .........................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................
Soal-soal Akhir Semester 1 .......................................................................................................

68
81
89
99
101

Bab 5 Alat-Alat Optik
A. Mata ..................................................................................................................................

vi

Kompetensi Fisika Kelas X

106

B. Kamera ..............................................................................................................................
C. Lup ....................................................................................................................................
D. Mikroskop ..........................................................................................................................
E. Teropong ............................................................................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................

111
112
115
119
129

Bab 6 Suhu dan Kalor
A. Pengertian Suhu.................................................................................................................
B. Pengaruh Kalor terhadap Suhu dan Perubahan Wujud Zat...............................................
C. Perubahan Wujud Zat ........................................................................................................
D. Pemuaian Zat ....................................................................................................................
E. Perpindahan Kalor .............................................................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................

132
139
143
146
153
163

Bab 7 Listrik Dinamis
A. Rangkaian Listrik ...............................................................................................................
B. Hukum Ohm ......................................................................................................................
C. Hukum Kirchoff ................................................................................................................
D. Komponen dalam Rangkaian Listrik .................................................................................
E. Alat Ukur Listrik ...............................................................................................................
F. Energi dan Daya Listrik.....................................................................................................
G. Listrik AC dan DC ............................................................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................

166
169
175
179
186
191
194
199

Bab 8 Gelombang Elektromagnetik
A. Pengertian Gelombang Elektromagnetik ...........................................................................
B. Spektrum Gelombang Elektromagnetik .............................................................................
Soal-soal Uji Kompetensi ..........................................................................................................
Soal-soal Akhir Semester 2.......................................................................................................
Glosarium .........................................................................................................................................
Indeks ..............................................................................................................................................
Kunci Jawaban Soal Terpilih ............................................................................................................
Daftar Pustaka .................................................................................................................................

Kompetensi Fisika Kelas X

202
204
213
215
219
221
224
226

vii

BAB

1

BESARAN DAN PENGUKURAN

Selamat berjumpa
teman-teman! Kali ini
kita belajar fisika. Kita
akan mengawalinya
dengan belajar dengan
besaran dan
pengukuran.

Kita akan
mempelajari besaran
pokok dan besaran
turunan.

Apa saja
yang akan kita
pelajari!

Benar, selanjutnya
kita juga belajar mengenali
berbagai alat ukur serta
belajar menggunakannya.

Kita juga
belajar tentang
vektor lho....

Pasti, setelah belajar
pada bab 1 ini kita dapat
memahami konsep besaran,
pengukuran, vektor dan dapat
1
Kompetensi Fisikamempraktekkannya
Kelas X Semester 1 dalam
kehidupan sehari-hari.

Sumber: Dok. CAP

Gerbang

Gambar 1.1 Seorang penjual menimbang massa beras

P

erhatikan gambar di atas! Peristiwa apakah yang tercermin pada gambar tersebut? Gambar
tersebut menunjukkan seseorang sedang menimbang beras. Orang tersebut menimbang
beras sebanyak 2 kg.
Berbicara perihal menimbang berkaitan dengan masalah pengukuran. Hasil menimbang
merupakan massa benda yang ditimbang. Seperti telah kamu pelajari ketika di SMP dulu,
massa termasuk besaran dan kg adalah satuan. Perihal besaran dan pengukuran inilah yang
akan menjadi pokok pembahasan pada bab ini. Mari kita simak bersama.
Kata Kunci: Besaran Pokok – Besaran Turunan – Macam-macam Alat Ukur dan Pengukuran
– Vektor

A. Besaran dan Satuan
Sebelum melanjutkan pembahasan tentang besaran dan satuan,
cobalah kamu ukur panjang buku di hadapanmu! Berapa hasil yang kamu
peroleh? Samakah hasil pengukuran panjang bukumu dengan hasil
pengukuran temanmu?

2
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Besaran
dan Satuan

Suatu misal, pengukuranmu memperoleh hasil 20 cm, sedangkan
pengukuran temanmu memperoleh hasil 21 cm. Angka 20 dan 21
menunjukkan besarnya hasil pengukuran panjang. Adapun cm
menunjukkan satuan panjang. Panjang merupakan salah satu besaran
dalam fisika.
Dalam fisika dikenal dua jenis besaran utama yaitu besaran pokok
dan besaran turunan, seperti yang terurai berikut ini.

1. Besaran Pokok
Ketika di SMP kamu telah belajar tentang besaran pokok. Apakah
yang dimaksud besaran pokok itu? Coba diskusikan bersama
temanmu dan berikanlah beberapa contoh besaran pokok tersebut!
Sekarang cobalah cocokkan hasil diskusimu dengan uraian berikut!
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan
lebih dahulu. Adapun contoh besaran pokok dalam sistem satuan
internasional (SI) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1 Besaran Pokok
No.
Nama Besaran
1.

Panjang

2.

Massa

3.

Waktu

4.

Suhu

5.

Kuat arus

6.

Intensitas Cahaya

7.

Jumlah molekul zat

Sebaiknya Tahu

Satuan SI

Besaran Pokok
Simbol
Besaran
A
m
t
T
i
I
N

Nama
Satuan

Simbol
Satuan

meter

m

kilogram

kg

sekon

s

Kelvin

K

ampere

A

candela

cd

mole

mol

Besaran
Pokok

Selain tujuh besaran pokok, dalam
fisika terdapat 2 besaran pokok
tambahan, yaitu sudut bidang
datar dengan satuan radian dan
sudut ruang yang memiliki satuan
steradian. Kedua besaran tersebut
akan sering digunakan saat mempelajari gerak melingkar dan
intensitas cahaya.

2. Besaran Turunan
Jika pada besaran pokok hanya tersusun atas satu besaran,
tidak demikian dengan besaran turunan. Besaran turunan tersusun
lebih dari satu komponen besaran. Misalnya besaran kecepatan yang
tersusun atas komponen panjang (m) dan waktu (s) dengan satuan
m/s. Dengan demikian besaran turunan adalah besaran yang
diturunkan dari besaran pokok. Satuan dari besaran turunan tergantung pada satuan besaran pokoknya. Tabel 1.2 di bawah ini
menunjukkan beberapa contoh besaran turunan dalam SI.

Besaran
Turunan

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1
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Tabel 1.2 Besaran Turunan
Satuan SI

Besaran Pokok
No.

Nama
Besaran

Simbol
Besaran

Nama Satuan

Simbol
Satuan

meter persegi

m2

meter kubik

m3

kilogram per meter kubik

kg/m3

meter per sekon

m/s

meter per sekon kuadrat

m/s2

Gaya

A
V
ρ
v
a
F

7.

Berat

w

kilogram meter per sekon kuadrat kg.m/s2 (N)
(newton)

8.

Tekanan

P

newton per meter persegi
(Pascal)

N/m2 (Pa)

9.

Usaha

N.m (J)

Daya

W
P

newton meter (joule)

10.

joule per sekon (watt)

J/s (W)

1.

Luas

2.

Volume

3.

Massa jenis

4.

Kecepatan

5.

Percepatan

6.

kilogram meter per sekon kuadrat kg.m/s2 (N)
(newton)

3. Dimensi Besaran
Suatu besaran dapat dinyatakan dimensinya berdasarkan
besaran-besaran pokok penyusunnya. Dimensi suatu besaran
dinyatakan dengan lambang huruf tertentu, seperti yang terlihat pada
tabel 1.3 berikut ini.
Tabel 1.3 Dimensi Besaran Pokok
Besaran
Pokok

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Massa
Panjang
Waktu
Kuat arus listrik
Suhu
Jumlah molekul zat
Intensitas cahaya

Dimensi
Besaran

Sebaiknya Tahu

Simbol
Besaran

Dimensi
Besaran

m
A
t
i
T
N
J

[M]
[L]
[T]
[I]
[θ]
[N]
[J]

Untuk membantumu memahami tentang dimensi
besaran, perhatikan contoh soal berikut!

Awalan dalam satuan SI
Nama
Awalan

Simbul

Faktor
Pengali

piko
nano
mikro
mili
senti
desi
deka
hekto
kilo
mega
giga
tera

p
n
μ
m
c
d
da
h
k
M
G
T

10 -12
10 -9
10 -6
10 -3
10 -2
10 -1
10 1
10 2
10 3
10 6
10 9
10 12

Contoh Soal
Tuliskan dimensi dari besaran turunan massa jenis!
Penyelesaian:
Untuk menuliskan dimensi suatu besaran kita juga harus mengetahui satuan
dari besaran tersebut. Satuan untuk massa jenis adalah kg/m3. Dengan
menggunakan tabel 1.3 kita peroleh:

ρ=

4

kg
m

3

=

[M ]
3
= [M][L ]
[L ]

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

Setelah mempelajari contoh soal di atas, tentunya sekarang kamu
sudah memahami cara menurunkan dimensi suatu besaran, bukan?
Untuk menguji kemampuanmu kerjakan soal-soal berikut!

Kerja Mandiri 1
Kerjakan soal berikut dengan tepat di buku tugasmu!
1. Dengan menggunakan tabel 1.2 dan 1.3 tuliskan dimensi dari
besaran turunan tekanan dan usaha!
2. Kumpulkan hasilnya pada guru untuk dinilai dan dicocokkan
kebenarannya!
Kegunaan dimensi suatu besaran
Pada pembahasan di atas kamu telah mempelajari tentang
dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya kita akan
mempelajari kegunaan dimensi suatu besaran. Kegunaan dimensi
suatu besaran adalah seperti yang diuraikan di bawah ini.

Kegunaan
Dimensi
Besaran

a. Untuk menunjukkan adanya kesetaraan atau kesamaan dua
besaran yang sepintas terlihat berbeda.
Misalnya jika kita ingin mengetahui apakah besaran
momentum dan impuls adalah dua besaran yang setara.
Momentum merupakan hasil kali antara massa benda dengan
kecepatan gerak benda itu. Sedangkan impuls merupakan hasil
kali antara besar gaya dengan selang waktu. Untuk menyetarakan kedua besaran itu kita perlu mengetahui persamaan
matematis dan satuan kedua besaran tersebut.
Besaran momentum memiliki persamaan matematis p = m . v.
(m menyatakan massa suatu benda dan v menyatakan kelajuan
benda). Besaran momentum memiliki satuan kg.m/s. Dimensi
besaran momentumnya adalah [M] [L] [T]-1.
Besaran impuls memiliki persamaan matematis I = F . Δt.
(F menyatakan gaya dan Δt menyatakan selang waktu). Satuan
besaran impuls adalah kg.m.s/s2. Dimensi besaran impuls adalah
[M] [L] [T]-1.
Jadi, besaran momentum dan besaran impuls adalah setara
atau sama.
b. Menentukan satuan suatu tetapan.
Dengan menggunakan dimensi, kita dapat menentukan
satuan dari suatu tetapan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh
berikut!
Lintasan suatu partikel dinyatakan dengan persamaan x = At2
+ Bt + C, x menyatakan perpindahan dan t menyatakan waktu.
Untuk menentukan satuan A, B, dan C tersebut, perlu diperhatikan
prinsip penjumlahan suatu besaran. Dua besaran atau lebih dapat
dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama.
Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

5

Pada persamaan lintasan partikel x menyatakan perpindahan
sehingga dimensi x adalah [L]. Dengan demikian dimensi At2,
dimensi Bt, dan dimensi C adalah [L].
At2 = [L]
A[T]2 = [L]
A
Bt
B
C

[L]
= [L][T]-2 maka satuan A adalah m/s2.
[T]2
= [L]
=

[L]
=[L][T]-1
[T]
= [L]
=

maka satuan B adalah m/s.
maka satuan C adalah m.

c. Untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan hubungan
antara beberapa besaran fisika.
Suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara
beberapa besaran fisika dapat dibuktikan kebenarannya
menggunakan dimensi. Misalnya, jarak yang ditempuh benda
yang bergerak dengan perlajuan a m/s 2 selama t sekon
dinyatakan dengan persamaan x =

1
2

at2.

x adalah besaran panjang sehingga dimensi x adalah [L].
Adapun at2 memiliki dimensi [L] [T]-2. [T]2= [L]. Dengan demikian
terlihatlah bahwa dimensi besaran pada x dan at2 adalah sama.
1

Hal ini berarti persamaan jarak tersebut
adalah benar.
2
d. Untuk menurunkan suatu persamaan yang menyatakan hubungan besaran-besaran fisika.
Suatu benda yang massanya m bergerak dengan kelajuan v.
Energi kinetik (Ek) benda tergantung pada massa dan kelajuan
benda tersebut.
Misalkan persamaan energi kinetik benda tersebut adalah:
Ek = k . ma . vb.
k adalah tetapan yang tidak memiliki dimensi, sedangkan a dan
b adalah suatu bilangan.
Ek dan k . ma . vb memiliki dimensi yang sama, yaitu [M] [L]2 [T]-2.
k . ma . vb
= [M] [L]2 [T]-2
[M]a ([L] [T]-1)b = [M] [L]2 [T]-2
[M]a [L]b [T]-b = [M] [L]2 [T]-2
Dari persamaan di atas diperoleh
[M]a = [M], sehingga a = 1
[L]b = [L]2, sehingga b = 2
Dengan demikian, persamaan energi kinetik benda tersebut adalah:
Ek = k . m1 . v2
Ek = k . m . v2
6
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B. Pengukuran
Dalam kehidupan sehari-hari pengukuran sering dilakukan. Jika
seseorang melakukan pengukuran terhadap benda dengan menggunakan
penggaris atau mistar pada dasarnya orang itu sedang membandingkan
besaran benda yang diukur dengan besaran panjang pada penggaris.
Dengan kata lain, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu
besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan.
Pengukuran suatu besaran memerlukan alat ukur. Di beberapa daerah
di Indonesia terdapat beberapa besaran dan alat ukur. Besaran itu bersifat
individu dan hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya mayam untuk
satuan besaran massa di daerah Sumatera Utara. Tombak untuk satuan
besaran panjang di daerah Jawa Barat, dan sebagainya. Cobalah
sebutkan besaran-besaran bersifat individu yang ada di daerahmu!
Berikut ini diuraikan beberapa contoh alat ukur yang biasa digunakan
untuk mengukur suatu besaran.

Pengukuran

1. Alat Ukur Panjang
a. Penggaris
Sejak bersekolah kamu tentu sudah sering menggunakan
penggaris. Berdasarkan skalanya ada beberapa jenis penggaris.
Namun, penggaris yang umum digunakan adalah penggaris
berskala mm, yaitu penggaris yang skala terkecilnya adalah 1
mm atau 0,1 cm.
Cara mengukur untuk memperoleh hasil yang tepat.
Apabila kamu hendak
mengukur panjang benda
menggunakan penggaris,
0 cm
1 cm
2 cm
3 cm
posisi mata saat melakukan pengukuran harus tepat, yaitu mata tegak lurus
Gambar 1.2 Posisi mata saat membaca skala
pada penggaris
dengan skala penggaris.
Perhatikan gambar 1.2!
Berdasarkan gambar 1.2 di atas hasil pengukuran panjang
batang adalah 1,7 cm. Jika posisi mata saat mengukur tidak tegak
lurus dengan skala penggaris, hasil pengukuran menjadi tidak
tepat. Ketidaktepatan hasil pengukuran akibat posisi mata yang
tidak tepat disebut kesalahan paralaks.
Perhatikan gambar 1.3!
B
C
A
Jika saat pengukuran posisi mata pada titik
0 cm
1 cm
2 cm
3 cm
B, hasil pengukurannya
adalah 1,7 cm. Jika Posisi
mata pada titik A, hasilnya
Gambar 1.3 Penyebab kesalahan paralaks
1,6 cm, dan jika posisi
mata pada titik C, hasilnya 1,8 cm.
Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1
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b. Jangka sorong
Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang memiliki
ketelitian 0,05 mm sehingga jangka sorong memiliki ketelitian yang
lebih. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar
suatu tabung, kawat, atau tebal suatu benda. Jangka sorong juga
dapat digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam tabung
dan kedalamannya. Perhatikan gambar 1.4!
rahang geser

rahang
atas
0

1

2

3

20

rahang bawah
skala utama

rahang tetap

pengukur
kedalaman

skala nonius

(a)

(b)

(c)

Gambar 1.4 (a) Bagian-bagian jangka sorong, (b) mengukur diameter dalam, dan (c) mengukur kedalaman tabung

Jangka sorong terdiri atas rahang bawah, rahang atas, dan
pengukur kedalaman. Rahang bawah untuk mengukur diameter
luar tabung. Rahang atas digunakan untuk mengukur diamater
bagian dalam tabung. Adapun bagian ujung digunakan untuk
mengukur kedalaman tabung.
Rahang geser jangka sorong dapat digeser secara bebas
disesuaikan dengan ukuran benda. Pada rahang geser terdapat
skala nonius yang terbagi menjadi 20 skala.
Pada rahang tetap terdapat skala utama dalam satuan cm.
Panjang skala nonius adalah 9 cm, terbagi dalam 20 skala. Jadi,
panjang 1 skala nonius adalah 0,45 mm. Selisih skala utama
dan skala nonius adalah 0,05 mm.
Hasil pengukuran dengan jangka sorong adalah:

X = hasil skala utama + hasil skala nonius

. . . (1.1)

Berikut ini adalah contoh penggunaan jangka sorong untuk
mengukur diameter tabung. Kedudukan skala nonius terhadap
skala utama tampak seperti pada
gambar 1.5.
Hasil pengukuran pada skala
utama adalah 2,4 cm (lihat angka
hasil pengukuran pada
nol skala nonius). Hasil pengskala utama
ukuran pada skala nonius (dihitung sampai skala nonius yang
berimpit dengan skala utama)
adalah 10 × 0,05 mm = 0,5 mm
atau 0,05 cm. Jadi, hasil pengskala nonius berimpit
ukuran diameter tabung adalah:
dengan skala utama
X = 2,4 cm + 0,05 cm = 2,45 cm
Gambar 1.5 Menentukan hasil pengukuran dengan jangka sorong

8

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

c. Mikrometer
Mikrometer adalah alat ukur yang tergolong paling cermat.
Alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur benda amat tipis.
Jika jangka sorong dapat untuk mengukur benda dengan
ketebalan 0,05 mm, mikrometer dapat untuk mengukur benda
yang memiliki ketebalan lebih kecil dari 0,05 mm.
bidal
rahang putar
skala utama
benda

aa

01 2

aa
aa
aa

45
40
35
30

selubung
skala bidal

silinder bergigi

Gambar 1.6 Mikrometer, alat untuk mengukur benda yang amat tipis

Mikrometer atau sering disebut juga mikrometer sekrup
adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,01 mm atau
0,001 cm. Mikrometer biasanya digunakan untuk mengukur tebal
benda-benda yang sangat tipis, misalnya kertas.
Bagian utama mikrometer adalah poros berulir, dipasang pada
silinder pemutar atau bidal. Keliling silinder pemutar dibagi menjadi
50 bagian dengan skala yang sama besar. Bidal akan bergerak
maju 0,5 mm jika diputar satu kali putaran. Dengan demikian jika
= 0,01 mm

bidal diputar satu skala maka akan bergeser
0,5 mm
atau 0,001 cm.
50adalah:
Hasil pengukuran dengan mikrometer

X = hasil skala utama + hasil skala bidal
Contoh hasil pengukuran tebal
benda dengan mikrometer tampak
pada gambar 1.7 di samping.
Hasil pengukuran pada skala
utama adalah 4,0 mm.
Skala bidal yang berimpit
dengan skala utama adalah 28 ×
0,01 mm = 0,28 mm.
Jadi, hasil pengukuran tebal
suatu benda adalah:
X = 4,0 mm + 0,28 mm = 4,28 mm

. . . (1.2)
35

mm 0

30
25

20

Gambar 1.7 Menentukan hasil
pengukuran dengan mikrometer

Dalam kehidupan sehari-hari, kita
sering menyatakan massa benda
sebagai berat benda. Dalam fisika,
pengertian antara berat dengan massa
harus dibedakan. Berat adalah besarnya gaya yang dialami benda akibat
gaya tarik bumi pada benda tersebut.

Sumber: Dok. CAP

2. Mengukur Besaran Massa

Gambar 1.8 Neraca pasar (digunakan oleh pedagang di pasar)

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1
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Sumber: Dok. CAP

Sumber: Dok. CAP

Adapun massa benda adalah
banyaknya materi yang terkandung
pada benda tersebut. Massa suatu
benda tidak dipengaruhi oleh letak
benda. Massa benda diukur menggunakan neraca atau timbangan.
Terdapat beberapa jenis neraca,
seperti neraca pasar, neraca lengan,
neraca Ohauss tiga lengan, neraca Gambar 1.9 Neraca digital (biasaOhauss empat lengan, dan neraca nya digunakan di toko swalayan)
digital.
Pada neraca Ohauss tiga lengan,
tiap lengan memiliki skala yang dilengkapi dengan beban geser sebagai
berikut.
a. Lengan tengah memiliki skala 0–500
gram.
b. Lengan belakang memiliki skala
Gambar 1.10 Neraca Ohauss tiga
0–100 gram.
lengan
c. Lengan depan memiliki skala 0–10
gram.
Hasil pengukuran massa dengan neraca Ohauss tiga lengan
adalah jumlah dari hasil pembacaan pada skala ketiga lengan.
Simaklah contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini!
Contoh Soal
Pengukuran massa suatu benda dengan menggunakan neraca Ohauss tiga
lengan diperoleh hasil seperti pada gambar di bawah. Tentukan hasil
pengukuran massa tersebut!

lengan belakang

lengan tengah

lengan depan

Penyelesaian:
Posisi lengan tengah
Posisi lengan belakang
Posisi lengan depan

300,0 gram
70,0 gram
5,4 gram

Massa benda adalah 375,4 gram

10
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Agar kamu lebih memahami cara menggunakan alat ukur panjang dan
massa, lakukan kegiatan berikut!

Praktikum 1
Pengukuran Suatu Besaran Fisika
A. Tujuan
Menentukan massa jenis suatu benda.
B. Alat dan Bahan
1. Jangka sorong
2. Mikrometer sekrup
3. Neraca Ohauss
4. Kubus
5. Jenis benda selain kubus (bebas)

1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
5 buah

C. Langkah Kerja
1. Timbanglah massa kubus dengan neraca Ohauss!
2. Ukurlah panjang sisi kubus menggunakan jangka sorong!
3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk 5 jenis benda yang berbeda! Dapatkah kamu
mengukur kelima benda tersebut dengan menggunakan alat yang sama?
4. Ulangi langkah 1, 2, 3 menggunakan mikrometer!
5. Buatlah tabel pengamatannya! Setelah itu, buatlah analisis disertai pembahasannya!
6. Diskusikan hasil yang kamu peroleh dengan kelompok lain!
7. Buatlah laporan hasil praktikum tersebut pada kertas folio!
8. Kumpulkan hasilnya pada guru untuk dinilai!
9. Jangan lupa untuk mengembalikan semua peralatan ke tempat semula!

3. Mengukur Besaran Waktu

Gambar 1.11a Arloji atau jam
tangan

Sumber: Dok. CAP

Sumber: Dok. CAP

Berapa lama waktu perjalananmu dari rumah ke sekolah? Dengan
apa kamu mengukur lama waktu perjalanan tersebut? Untuk
mengukur waktu biasanya kita menggunakan arloji atau jam. Alat
ukur waktu yang lain adalah stopwatch . Contoh penggunaan
stopwatch antara lain untuk mengukur lama waktu tempuh lomba lari
jarak pendek, mengukur lama waktu tempuh pada perlombaan balap
mobil, motor, sepeda, pacuan kuda, dan lain-lain. Stopwatch memiliki
ketelitian sampai 0,1 s.

Gambar 1.11b Stopwatch

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1
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4. Notasi Ilmiah
Sebelumnya kamu telah melakukan praktik pengukuran. Apakah
kamu menemui kesulitan dalam menuliskan angka hasil pengukuranmu? Hasil pengukuran suatu besaran kadang-kadang berupa angka
yang sangat besar atau juga angka yang sangat kecil. Untuk mempermudah penulisannya disusunlah notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah
penulisan bilangan dinyatakan dengan perkalian antara suatu bilangan
dengan bilangan 10 berpangkat n yang disebut orde.
Penulisan bilangan dengan notasi ilmiah dinyatakan:

a × 10n

Notasi
Ilmiah

. . . . (1.3)

Keterangan:
: bilangan antara 1 dan 9,999...

a

10 : orde dengan n adalah eksponen berupa bilangan bulat
n

Agar kamu lebih memahami cara penulisan notasi ilmiah, pelajari
contoh soal berikut! Setelah itu coba kamu kerjakan soal latihan di
bawahnya!
Contoh Soal

Tulislah bilangan berikut dengan notasi ilmiah!
1. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150.000.000.000 m.
Dalam notasi ilmiah ditulis 1,5 × 1011 m.
2. Massa sebuah elektron: 0,000000000000000000000000000000 911 kg.
Dalam notasi ilmiah ditulis 9,11 × 10-31 kg.

Kerja Mandiri 2
Tulislah bilangan berikut dengan notasi ilmiah!
1. Massa balok dari bahan kayu adalah 241.000 kg.
2. Tebal kertas 0,0016 m.
3. Muatan elektron adalah 0,00000000000000016 C.
4. Luas permukaan suatu pesawat terbang 342.000 m2.
5. Panjang rel kereta api 843.200 m.

C. Angka Penting
Ketika kamu melakukan pengukuran, kamu akan memperoleh hasil
pengukuran berupa angka-angka. Misalnya, kamu diminta mengukur
panjang suatu batang menggunakan penggaris berskala mm. Hasil
pengukuran panjang batang adalah 7,15 cm. Angka 7 dan 1 disebut angka
pasti atau eksak. Angka 5 disebut angka taksiran. Angka pasti atau eksak
adalah angka atau bilangan hasil pengukuran yang tidak diragukan
nilainya. Angka taksiran adalah angka hasil pengukuran yang masih
diragukan nilainya.
12

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil
pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti atau eksak dan satu
angka terakhir yang ditaksir.
Untuk menuliskan angka penting, perhatikan hal-hal berikut ini!

Angka
Penting

1. Aturan Angka Penting
Beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam menentukan
banyaknya angka penting adalah sebagai berikut.
a. Semua angka bukan nol adalah angka penting.
Contoh:
Hasil pengukuran panjang benda 87,45 cm memiliki 4 angka penting.
b. Angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka
penting.
Contoh:
Hasil pengukuran kuat arus 405 mA memiliki 3 angka penting.
c. Angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik
sebelum atau sesudah tanda koma bukan angka penting.
Contoh:
Hasil pengukuran tebal kertas 0,018 cm hanya memiliki 2 angka
penting.
Hasil pengukuran diameter kawat 0,25 cm hanya memiliki 2 angka
penting.
d. Angka nol di belakang angka bukan nol, termasuk angka penting.
Contoh:
Lebar jalan adalah 10 m memiliki 2 angka penting.
e. Bilangan besar yang memiliki deretan angka nol di sebelah kanan
angka bukan nol, ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Hal ini agar
dapat ditentukan apakah angka-angka nol tersebut merupakan
angka penting atau bukan.
Contoh:
2,5 × 105 m, memiliki 2 angka penting
2,50 × 105 m, memiliki 3 angka penting

2. Operasi Hitung dengan Angka Penting
Selain aturan di atas, dalam melakukan operasi hitung bilangan
apabila menggunakan angka penting harus memerhatikan aturanaturan yang berlaku. Berikut ini beberapa aturan operasi angka penting.

a. Pembulatan
Aturan pembulatan angka adalah sebagai berikut.
1) Apabila angka yang akan dibulatkan lebih besar dari 5 maka
dibulatkan ke atas.
Contoh:
8,437 dibulatkan sampai 3 angka, menjadi 8,44 (karena angka
terakhir 7>5)
2) Apabila angka yang akan dibulatkan lebih kecil dari 5 maka
dibulatkan ke bawah.
Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1
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Contoh:
8,437 dibulatkan sampai 2 angka, menjadi 8,4 (mula-mula
8,437 menjadi 8,44, angka terakhir 4 adalah <5)
3) Apabila angka yang akan dibulatkan sama dengan 5.
Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan
dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap.
Contoh:
76,635 dibulatkan sampai 4 angka menjadi 76,64
24,25 dibulatkan sampai 3 angka menjadi 24,2

b. Penjumlahan dan pengurangan
Hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan penting hanya
memiliki satu angka yang diragukan.
Untuk memantapkan pemahamanmu, simaklah contoh soal
berikut!
Contoh Soal
1. Tentukan jumlah dari hasil pengukuran massa benda 75,32 gram dan
4,523 gram.
Penyelesaian:
75,32 gram
4,523 gram
79,843 gram = 79,84 gram (karena dua angka terakhir 43 diragukan
sehingga harus dibulatkan menjadi satu
angka)
2. Hitunglah: 45,265 m – 2,54 m.
Penyelesaian:
45,265 m
2,54 m
42,725 m = 42,72 m

c. Perkalian dan pembagian
Hasil perkalian atau pembagian bilangan penting memiliki
bilangan penting yang sama banyaknya dengan jumlah angka
penting yang paling sedikit.
Agar kamu lebih memahami perkalian dan pembagian angka
penting, perhatikan contoh soal berikut!
Contoh Soal
1. Hasil pengukuran terhadap panjang dan lebar persegi panjang adalah
12,73 cm dan 6,5 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut!
Penyelesaian:
12,73 cm, memiliki 4 angka penting
6,5 cm, memiliki 2 angka penting
14
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Luas = panjang × lebar
12,73 cm × 6,5 cm = 82,745 cm
= 83 cm2 (memiliki 2 angka penting)
2. Tentukan massa jenis suatu benda jika massa benda tersebut 6.245
gram dan volumenya 75,4 cm3.
Penyelesaian:
6.247 gram, memiliki 4 angka penting
75,4 cm3, memiliki 3 angka penting
massa jenis =

massa jenis =

= 82,8249 g.cm-3

= 82,8 g.cm-3 (memiliki 3 angka penting)

d. Pemangkatan dan pengakaran
Hasil operasi hitung pemangkatan dan pengakaran dari
bilangan penting memiliki angka penting yang sama banyaknya
dengan angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan.
Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut!
Contoh Soal
massa
6.245
g 4,5 cm. Tentukan luas persegi
26,5
1. Panjang sisi suatu persegi
adalah
volume
tersebut!
75,
4 cm3
Penyelesaian:
Panjang sisi (s) 4,5 cm, memiliki 2 angka penting.
Luas persegi = s2
= (4,5)2
= 20,25 cm2
= 20 cm2 (memiliki 2 angka penting)

2. Luas suatu persegi adalah 26,5 m2. Tentukan panjang sisi persegi
tersebut!
Penyelesaian:
Luas persegi 26,5 m2, memiliki 3 angka penting.
Panjang sisi persegi adalah:
= 5,1478 m
= 5,15 m (memiliki 3 angka penting)
Setelah mempelajari materi di atas, kamu tentu sudah paham
tentang aturan angka penting bukan? Sekarang kerjakan soalsoal berikut!

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1
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Kerja Berpasangan
Kerjakan bersama teman sebangkumu! Tentukan hasil operasi di
bawah ini menggunakan aturan operasi hitung angka penting!
1. 123,65 g + 75,8g
2. 8485,560 g – 934,74g
3. 54,58 cm × 25,2 cm
4. 673,00 cm : 2,5 cm
5. (12,5cm)2
6.
7. Panjang 5 tongkat kayu adalah 250,54 cm. Jika masing-masing
tongkat panjangnya sama, berapa panjang satu tongkat?

B
Pada pembahasan sebelumnya, kalian
dikenalkan dengan beberapa besaran pokok.
Semua besaran pokok tidak mengenal arah.
arah tujuan perahu
Besaran-besaran seperti ini disebut besaran
skalar. Perhatikan gambar di samping!
Gambar tersebut menunjukkan sebuah
arah arus
perahu menyeberangi sungai dari titik A
523,56
g
menuju titik B. Arah perahu tegak lurus
terhadap arah arus sungai. Menurutmu,
bagaimana arah gerakan perahu tersebut?
Apakah perahu akan sampai di titik B?
A
Mengapa demikian? Untuk menjawab perGambar
1.12
Perahu menyeberang tegak lurus
tanyaan tersebut, marilah kita pelajari
arah arus sungai
pembahasan tentang vektor berikut ini!
Berbeda dengan besaran skalar, besaran vektor selain memiliki nilai
juga memiliki arah. Beberapa contoh besaran vektor adalah perpindahan,
kecepatan, percepatan, dan momentum. Besar dan arah besaran vektor
biasanya digambar dengan menggunakan arah panah.

1. Menggambar Vektor dan Menuliskan Simbol Vektor
Perhatikan gambar di samping! Besar
vektor dinyatakan dengan panjang anak
panah OA. Arah vektor dinyatakan dengan
arah anak panah itu.
Titik O adalah pangkal vektor dan titik A
adalah ujung vektor. Vektor dapat juga
dituliskan dengan huruf tebal atau memberi
tanda arah di atasnya, seperti OA yang berarti
adalah titik tangkap dari vektor OA.

A

O

Gambar 1.13 vektor OA

Untuk menguji pemahamanmu, kerjakan soal-soal berikut!
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Sumber: Dok. CAP

D. Vektor

terhadap

Kerja Mandiri 3
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Gambarkan vektor gaya F1= 40 N ke utara, vektor gaya F2 = 40 N
yang arahnya ke tenggara, dan vektor gaya F3 = 60 N yang
arahnya ke barat!
2. Gambarkan vektor kecepatan 30 m/s ke selatan dan vektor
kecepatan 20 m/s ke tenggara!
3. Gambarkan vektor A dengan panjang 5 satuan dan membentuk
sudut 45° terhadap sumbu X positif.

2. Dua Vektor Sama
Perhatikan gambar 1.14 di samping!
Vektor A dan vektor B
memiliki besar dan arah yang
sama. Dua vektor dikatakan
sama jika besar dan arah kedua
vektor sama meskipun pangkal
Gambar
vektornya berbeda.

4m
A
4m
B

1.14 Dua vektor sama

3. Dua Vektor Berlawanan
Perhatikan gambar 1.15!
Vektor A dan vektor B memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah.
Dua vektor dikatakan berlawanan jika
arahnya berlawanan meskipun besar
kedua vektor sama.

3m
A
3m
B

Gambar 1.15 Dua vektor
berlawanan

4. Melukis Penjumlahan Dua Vektor yang Segaris dan
Searah
Misalnya dua vektor
5N
A
A = 5 N dan B = 3 N se3N
perti gambar 1.16. Kedua
B
vektor tersebut searah
A
B
dan dapat kita jumlahkan
C
dengan cara melukisnya.
Cara melukis penGambar 1. 16 Jumlah vektor searah
jumlahan kedua vektor tersebut adalah dengan
meletakkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Selanjutnya
pangkal vektor A ditarik garis lurus sampai ujung vektor B. Hasil
penjumlahan vektor tersebut adalah vektor C. Arah vektor C searah
dengan vektor A dan vektor B.
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5. Melukis Penjumlahan Dua Vektor yang Segaris dan
Berlawanan Arah
Melukis penjumlahan dua vektor yang segaris dan berlawanan
arah sama dengan cara melukis penjumlahan dua vektor yang
segaris dan searah. Pangkal vektor kedua diletakkan pada ujung
vektor pertama. Besar vektor hasil
5N
penjumlahan adalah panjang garis dari
A
pangkal vektor pertama sampai ujung
-3 N
B
vektor kedua.
B
-3 N
A
Perhatikan gambar 1.17 di samping!
C
=
A
+
B
Misalnya dua vektor A = 5 N dan
vektor B = -3 N. Hasil penjumlahan
Gambar 1.17 Penjumlahan dua
vektor A dan B adalah vektor C.
Dengan demikian vektor C = A + B.

6. Melukis Resultan Vektor dengan Metode Poligon
Melukis resultan vektor
B
dapat dilakukan dengan metode
poligon. Misalnya diketahui tiga
C
vektor gaya seperti gambar
A
1.18. Cara melukis resultan
45°
(jumlah) dua vektor dan tiga
vektor dengan metode poligon
Gambar 1.18 Tiga vektor yang berbeda
adalah sebagai berikut.
a. Resultan dua vektor A dan B dengan metode poligon dapat
ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1) Letakkan pangkal vekB
tor B tepat pada ujung
vektor A!
R
2) Lukis garis hubung dari
pangkal vektor A sam45°
pai ujung vektor B
A
(panjang garis tersebut
Gambar 1.19 Jumlah dua vektor yang berbeda
adalah besar resultan
vektor R)!
b. Resultan tiga vektor A, B, dan C dengan metode poligon
ditentukan dengan cara.
C
1) Letakkan pangkal vektor B tepat pada ujung
vektor A!
R
B
2) Letakkan pangkal vektor C tepat berimpit
dengan ujung vektor B!
45°
3) Lukis garis hubung dari
A
pangkal vektor A sampai ujung vektor C (reGambar 1.20 Resultan tiga vektor dengan
poligon
sultan vektor R)!
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7. Melukis Resultan Vektor dengan Metode Jajaran
Genjang
Selain dengan metode poligon, melukis resultan vektor dapat
ditentukan dengan metode jajaran genjang.
Langkah-langkah melukis
B
C
resultan vektor R = A + B dengan metode jajaran genjang
R
adalah sebagai berikut.
a. Lukis vektor A dan Vektor
45°
B dengan kedua pangkal
A
O
vektor berimpit!
Gambar 1.21 Resultan gaya dengan jajaran
b. Lukis jajaran genjang dengan genjang
vektor A dan B sebagai sisisisinya!
Perhatikan gambar 1.21 di atas! Diagonal jajaran genjang yang
titik pangkalnya O adalah resultan vektor R = S + B. Panjang diagonal
OC merupakan besar resultan R.
Langkah-langkah meD
lukis resultan vektor R =
A + B + C dengan metode
R
jajaran genjang adalah
C
B
sebagai berikut.
R =A+B
a. Lukis jajaran genjang
1 dengan vektor A dan
GG
G
F
45°
F
B sebagai sisi-sisinya!
Fx
cos θ =
maka F
O
A x = F cos θ
b. Diagonal jajaran genF
Gambar 1.22 Resultan tiga vektor dengan jajaran
jang yang titik panggenjang
kalnya sama dengan
pangkal vektor A dan B adalah resultan vektor R1!
c. Lukis jajaran genjang 2 dengan vektor C dan R1 sebagai sisisisinya!
1

Perhatikan gambar 1.22 di atas! Diagonal jajaran genjang yang
titik pangkalnya sama dengan pangkal vektor R1 dan C adalah
resultan vektor R. Panjang diagonal OD adalah besarnya vektor R.

8. Komponen-Komponen Suatu Vektor
Sebuah vektor dapat dinyatakan
sebagai penjumlahan dari vektor-vektor
yang lain. Vektor-vektor yang saling tegak
lurus yang merupakan proyeksi vektor
tersebut terhadap sumbu X dan Y disebut
komponen vektor.
a. Komponen vektor F pada sumbu X
adalah

yang dirumuskan.
X

Y
F

G
FY

θ

X

O
X

Gambar 1.23 Komponenkomponen vektor
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b. Komponen vektor F pada sumbu Y adalah
yang dirumuskan:

Y

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut!
Contoh Soal
Tentukan komponen-komponen vektor dari gambar vektor berikut!
Y

Y
A = 10 m

A = 10 m

AY

143°

143°

X

X

AX

Penyelesaian:

AX
AX
AX
AX
AX

=
=
=
=
=

A cos θ
10 cos 143°
10 (-cos 37°)
10 . (-0,8)
8m

A Y = A sin θ
A Y = 10 sin 143°
A Y = 10 sin 37°
G A Y =G 10 . 0,6
G
F
F m
sin θA Y= =Y 6maka
FY = F sin θ
F

Menentukan besar dan arah vektor dari komponen-komponen
vektornya
Misalkan diketahui komponen-komponen vektor FX dan FY seperti
tampak pada gambar 1.24a.
Y

Y

FY

F

FY

X

O

FX
(a)

θ

X

O

FX
(b)

Gambar 1.24 (a) Komponen-komponen vektor dan (b) penentuan vektor dari komponenkomponennya
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Dengan menggunakan aturan metode jajaran genjang maka dapat
dilukiskan vektor F dari komponen-komponennya seperti pada
gambar 1.24b.
G
Besar F dan arah (θ) vektor F ditentukan sebagai berikut.
. . . (1.5)

G
⎡F ⎤
θ = arc tan ⎢ GY ⎥
⎣ FX ⎦

. . . (1.6)

9. Menentukan Besar Resultan Vektor (R) secara Grafik
Langkah-langkah menentukan besar resultan vektor (R) secara
grafik adalah sebagai berikut.
a. Tetapkan sumbu X positif sebagai acuan untuk menentukan vektor!
b. Tentukan skala ukuran besar vektor lukis setiap vektor sesuai
dengan ukuran skala yang ditetapkan!
Untuk membantu memahami penentuan besar resultan vektor semua
grafik, simaklah contoh soal berikut!
Contoh Soal
Dua vektor A dan vektor B pada gambar masing-masing 12 m dan 8 m.
Tentukan besar resultan dua vektor tersebut menggunakan metode grafik.
Penyelesaian:
Misalnya kita gunakan skala 1:400
G maka vektor A dan vektor B dapat diF = FX 2 + FY 2
gambarkan sebagai berikut.
B

A

60°

X

X

Langkah 1:
Melukis vektor resultan dengan metode poligon.

R

B

60°
A

X

Langkah 2:
Mengukur panjang resultan vektor kemudian menentukan panjang sebenarnya.
Misalnya hasil pengukuran panjang R pada gambar di atas adalah 4 cm maka
besar resultan vektor sebenarnya adalah: 4 × 400 cm = 1.600 cm atau 16 m.
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10.Menentukan Besar Resultan Vektor (R)
Besar resultan dua vektor A dan B dapat kita tentukan
sebagai berikut.
a. Resultan dua vektor A dan B yang searah seperti
gambar 1.16 di depan dirumuskan:
=A+B

Y
R
B

b. Resultan dual vektor A dan B yang berlawanan seperti
gambar 1.17:
=A–B
c. Resultan dua vektor A dan B yang saling tegak lurus
seperti gambar 1.25 di samping dirumuskan:
=

. . . (1.6)

θ

X

O

A

Gambar 1.25 Dua vektor saling
tegak lurus

Arah vektor resultan:

tan θ =

. . . (1.7)

11. Batas Besar Resultan Dua Buah Vektor
Ketentuan-ketentuan mengenai batas besar vektor resultan dari
dua buah vektor adalah sebagai berikut.
a. Besar resultan dua vektor yang searah adalah jumlah dari besar
kedua vektor secara aljabar (Rjumlah = Rmaks).
b. Besar resultan dua vektor yang berlawanan adalah selisih dari
besar kedua vektor (Rselisih = Rmin).
c. Batas besar vektor resultan dari dua vektor antara Rmin sampai
2
2
RA=2. + A
B 2 + B + 2AB cos θ
dengan Rmaks adalah Rmin ≤ R ≤ RB
maks
A

12.Menentukan Besar Resultan Dua Vektor Menggunakan Rumus Cosinus
Gambar 1.26 menunjukkan dua vektor A dan B saling membentuk sudut θ . Besar resultan kedua vektor tersebut dapat
ditentukan dengan menggunakan rumus cosinus. Kamu tentu masih
ingat apa yang dimaksud dengan rumus cosinus, bukan?
B
Berdasarkan pelajaran matematika tentang geometri di
SMP, rumus cosinus untuk gambar 1.26 di samping adalah:
OR2 = OS2 + AR2 + 2 (OS) (AR) cos α
OR tidak lain adalah vektor resultan dari vektor A dan
α
θ
B . Dengan demikian, besar resultan vektor R dapat
O
ditentukan sebagai berikut.
Gambar 1.26
. . . (1.8)
Arah resultan R adalah:
R
sin θ

=

B
sin α

. . . (1.9)

Untuk mempermudah pemahamanmu, pelajari contoh soal berikut!
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R

θ
A

Resultan vektor

Contoh Soal
Dua vektor A dan B berturut-turut besarnya 50 m/s dan 4 m/s. Jika titik pangkal
kedua vektor tersebut sama dan saling membentuk sudut 60°, tentukanlah
besar dan arah resultan kedua vektor!
Penyelesaian:
R = v12 + v 2 2 + 2 v1v 2 cos θ

B

R = 502 + 402 + 2 . 50 . 40 cos 60°

R
60°

θ

R = 2.500 + 1.600 + 2.000

α

R = 6.100 m/s

A

Arah resultan R adalah:
R
sin θ

=

sin α =

=

40 . sin 60
6.100

=

= 0,4435

α = 26,3°

13.Menentukan Resultan dari Dua Vektor secara Analitis
. sin B
Misalnya diketahui dua vektor A dan vektor
B34,64
θ seperti gambar 1.27.
B
B

A

R
sin
α
6.100

θ

Gambar 1.27 Dua vektor

Resultan dua vektor tersebut secara analitis dapat ditentukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
a. Tetapkan salah satu vektor sebagai sumbu X positif,
Y
misal vektor A!
b. Tentukan komponen-komponen masing-masing
B
B
vektor!
c. Komponen-komponen kedua vektor A dan B.
1) Jumlahkan komponen vektor pada sumbu X
dengan rumus:
θ
A
RX = AX + BX
B
2) Jumlahkan komponen vektor pada sumbu Y
Gambar
1.28
Resultan
dengan rumus:
secara analitis
RY = AY + BY
Y

X

X

X
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3) Hitung besar resultan vektor A dan B dengan rumus:
. . . (1.11)
4) Menentukan arah resultan vektor R dengan rumus:

tan θ =

RY
RX

maka θ = arc tan

. . . (1.12)

Untuk memperjelas pemahamanmu terhadap materi di atas, lakukan
kegiatan berikut! Selanjutnya kerjakan pelatihan di bawahnya!

Praktikum 2
Penjumlahan Vektor Gaya
A. Tujuan Percobaan
Mempelajari cara menentukan jumlah (resultan) dua vektor gaya.
B. Alat dan Bahan
1. Statif
2. Beban
3. Neraca pegas
4. Penjepit
5. Benang
6. Busur derajat
7. Kertas HVS

1 set
1 buah
2 buah
1 buah
secukupnya
1 buah
secukupnya

⎡RRY= ⎤ R 2 + R 2
Y
⎢R ⎥ X
⎣ X⎦

C. Langkah Kerja

b

b

Keterangan gambar:
a. statif
b. neraca pegas
a

a

c
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c. beban

1. Susun alat-alat seperti pada gambar di atas!
2. Gantungkan beban 50 gram menggunakan tali pada neraca pegas!
3. Atur posisi neraca pegas sehingga masing-masing tali pada neraca pegas
membentuk sudut 30° terhadap garis vertikal!
4. Bacalah gaya yang terukur pada masing-masing neraca pegas!
5. Ulangi langkah c dan d untuk sudut-sudut yang berbeda!
6. Buatlah tabel hasil pengamatanmu!
7. Gambarlah vektor gaya pada masing-masing neraca pegas dengan panjang
garis sebanding dengan besar gaya. Lukis jajaran genjang dari masing-masing
gaya tersebut! Lukislah pula diagonal jajaran genjang dan ukur panjangnya
sehingga diketahui resultan vektor! Bandingkan besar resultan vektor tersebut
dengan berat beban!
8. Buatlah kesimpulan dan buatlah laporan pada kertas folio kemudian kumpulkan
hasilnya pada guru pembimbing!
9. Jangan lupa untuk mengembalikan semua peralatan dan bahan yang tersisa
ke tempat semula! Jagalah kebersihan lingkungan dan tubuhmu!

Kerja Mandiri 4
Kerjakan soal berikut dengan tepat di buku tugasmu!
Tentukan resultan dari vektor-vektor seperti gambar berikut!
Y

B = 40 m/s

60°
0

X
A = 50 m/s
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Rangkuman

1. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu.
2. Tujuh besaran pokok meliputi panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas
cahaya, dan jumlah molekul zat.
3. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok.
Contoh besaran turunan adalah gaya, kecepatan, dan percepatan.
4. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran
sejenis sebagai satuan.
5. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran.
6. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor
adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momentum.
7. Resultan vektor dapat ditentukan dengan metode jajaran genjang, poligon, dan
menggunakan rumus cosinus.
8. Resultan dua vektor A dan B yang saling membentuk sudut θ dirumuskan:

R = A 2 + B2 + 2AB cos θ
9. Arah resultan vektor R adalah α terhadap vektor A dirumuskan:
R
sin θ
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=

B
sin α

Soal-soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Kelompok besaran berikut yang
merupakan besaran pokok adalah
....
a. panjang, kuat arus, dan kecepatan
b. intensitas cahaya, berat, dan
waktu
c. jumlah zat, suhu, dan massa
d. percepatan, kuat arus, dan gaya
e. panjang, berat, dan intensitas
cahaya
2. Perhatikan gambar berikut!
5

6

0

7

10

Skala nonius berimpit dengan skala utama

Gambar tersebut menunjukkan hasil
pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong. Berdasarkan
gambar tersebut hasil yang benar
adalah . . . .
a. 5,70 cm
b. 5,75 cm
c. 5,76 cm

c. kg.m2/s2
d. kg2.m2/s2
e. kg.s2/m2
5. Hasil pengukuran panjang buku fisika
dengan penggaris adalah 29,06 cm.
Jumlah angka penting hasil pengukuran tersebut adalah . . . .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
6. Jika satu butir kelereng memiliki
massa 47,2 gram maka massa 16
kelereng adalah . . . .
a. 755 gram
b. 755,0 gram
c. 755,2 gram
d. 755,20 gram
e. 755,200 gram
7. Dua vektor gaya tampak pada gambar
berikut.
F2

d. 5,86 cm
e. 6,30 cm
3. Besaran-besaran berikut ini yang
setara adalah . . . .
a. kecepatan dan percepatan
b. massa dan massa jenis
c. berat dan gaya
d. energi dan daya
e. tekanan dan gaya
4. Energi potensial memiliki dimensi
[M] [L]2 [T]-2. Dengan demikian satuan
energi potensial tersebut adalah . . . .
a. kg.m/s
b. kg2.m/s2

F1

Jika satu kotak mewakili gaya 1 N
maka besarnya resultan kedua gaya
tersebut adalah . . . .
a. 6 N
b. 8 N
c. 10 N
d. 16 N
e. 18 N
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8. Dua vektor gaya sama besar yaitu F
Newton. Jika resultan kedua vektor
gaya tersebut adalah F Newton maka
sudut antara kedua vektor tersebut
adalah . . . .
a. 30°
b. 45°
c. 60°
d. 90°
e. 120°
9. Vektor gaya F = 10 N berarah α
terhadap sumbu X positif. Jika sin α
adalah

, komponen-komponen

vektor pada sumbu X dan sumbu Y
adalah . . . .
a. 6 N dan 8 N
b. 8 N dan 6 N
c. 6 N dan 10 N
d. 8 N dan 10 N
e. 10 N dan 14 N
10. Resultan dari vektor-vektor berikut
adalah . . . .
Y
a. 0 N
F =8N
b. 3 N
c. 4 N
F =3N
d. 5 N
60°
e. 8 N
3

B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Daya adalah besarnya usaha tiap
satuan waktu. Tentukan dimensi
besaran daya!
2. Suatu lantai memiliki ukuran panjang
12,75 m dan lebar 8,5 m. Tentukan
luas lantai tersebut!
3. Sebuah benda bergerak melingkar
mengalami gaya sentripetal. Besarnya
gaya sentripetal tersebut dipengaruhi
oleh massa benda (m), kelajuan linear
benda (v), dan jari-jari putaran benda
(r). Dengan analisis dimensi, tuliskan
persamaan gaya sentripetal tersebut!
4. Berdasarkan gambar vektor di bawah
ini, tentukan komponen-komponen
vektornya!
Y

217°

X

3
5

A = 10

5. Tentukan resultan vektor-vektor
berikut!

2

60°

F1 = 4 N

X

Y
20 N
20 N
53°

37°

X
F4 = 8 N

20 N
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BAB
GERAK LURUS

2
Tahukah kamu,
bagaimana suatu benda dapat
disebut bergerak? Nah, kali
ini kita akan mempelajari
gerak benda.

Ya. Kita akan
mempelajari gerak lurus
tanpa memperhatikan gaya
yang menyebabkan gerak
tersebut.

Selanjutnya kita
mempelajari percepatan gerak
lurus beraturan, gerak lurus
berubah beraturan, dan gerak
jatuh bebas.

Untuk itu, kita akan
mempelajari jarak dan
perpindahan, kecepatan,
dan kelajuan benda.

Pada akhirnya kita
dapat memahami konsep gerak
dan penerapannya pada
kehidupan sehari-hari.

Sumber: Dok.CAP

Gerbang

Gambar 2.1 Kereta api bergerak pada lintasan lurus

D

i pintu perlintasan kereta api, kendaraan-kendaraan berhenti untuk memberi kesempatan
kereta api melintas. Sementara itu, kereta api berjalan dari satu stasiun ke stasiun
berikutnya tanpa hambatan. Pada keadaan tersebut kendaraan-kendaraan lain tidak bergerak,
yang bergerak hanya kereta api. Apakah sebenarnya gerak itu? Bagaimana dengan orang
berjalan? Apakah orang berjalan juga dapat disebut bergerak? Apakah mobil yang berlalu
lalang di jalan juga dapat disebut bergerak?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pada bab ini akan dibahas fenomena gerak
suatu benda. Fenomena gerak yang akan dibahas adalah gerak lurus dengan kecepatan
dan percepatan konstan.
Kata Kunci: Gerak – Perpindahan – Kelajuan – Kecepatan – Percepatan – Gerak Lurus
Beraturan – Gerak Lurus Berubah Beraturan

A. Pengertian Gerak
Coba kamu ingat kembali pengertian gerak yang pernah kamu pelajari
ketika di SMP! Uraian berikut ini dapat membantu menambah pemahamanmu tentang pengertian gerak. Pada gambar di atas, kereta api dapat
dikatakan bergerak terhadap mobil yang diam di pintu perlintasan kereta
api.
Bagaimana dengan orang yang berada di dalam mobil yang sedang
melaju di jalan raya. Apakah orang tersebut dapat dikatakan bergerak?
Apabila mobil sebagai acuan maka orang itu dikatakan tidak bergerak.
Sebab posisi orang itu terhadap mobil selalu tetap. Akan tetapi, jika
acuannya adalah jalan atau pohon di pinggir jalan atau rumah, orang itu
dikatakan bergerak. Sebab posisi orang itu terhadap benda-benda yang
dijadikan acuan tersebut selalu berubah.
30
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Dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu benda
dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan
terhadap titik acuan tertentu. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau
kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu.
Berdasarkan uraian di atas ini kamu dapat menjawab semua
pertanyaan tentang gerak di atas.

Gerak

1. Gerak Bersifat Relatif

Sumber: Dok.CAP

Setelah kamu memahami pengertian gerak
benda, yang perlu kamu ingat adalah bahwa
setiap gerak memiliki titik acuan. Oleh karena
itu, gerak benda bersifat relatif.
Jika seseorang mengatakan bahwa sebuah
mobil bergerak, sebenarnya informasi tersebut
belum lengkap. Informasi itu belum disertai
acuan tertentu untuk menyebut bahwa mobil itu
bergerak. Agar pernyataan tersebut bermakna,
maka diperlukan penjelasan mengenai titik
Gambar 2.2 Gerak relatif mobil terhadap pohon di
acuan gerak tersebut.
tepi jalan
Sebagai contoh, ”mobil itu bergerak relatif
terhadap pohon di tepi jalan.” Kita juga dapat mengatakan, ”mobil itu
diam relatif terhadap pengemudinya.” Dengan demikian, gerak suatu
benda adalah relatif. Benda dikatakan bergerak atau tidak, tergantung
pada acuan yang digunakan.

2. Gerak Semu
Coba perhatikan posisi matahari ketika terbit, siang hari, dan
ketika terbenam! Pada pagi hari matahari berada di sebelah timur.
Pada siang hari matahari berada di atas kita, dan pada sore hari
matahari berada di barat. Benarkah matahari tersebut bergerak?
Matahari tersebut tidak bergerak, tetapi bumi tempat kita berada
yang justru bergerak. Kita melihat seolah-olah matahari yang
bergerak. Demikian pula ketika kita berada di dalam mobil yang
sedang melaju. Kita melihat pohon-pohon di tepi jalan seolah-olah
bergerak menjauh dari kita. Gerak demikian disebut gerak semu suatu
benda.
Agar lebih paham mengenai gerak, cobalah diskusikan permasalahan atau soal di bawah ini!

Diskusi
Laksanakan kegiatan berikut bersama kelompokmu!
1. Carilah buku referensi mengenai gerak relatif di perpustakaan!
2. Buatlah contoh gerak relatif suatu benda dan contoh gerak semu!
3. Diskusikan hasil temuanmu dengan teman sekelompok!
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4. Presentasikan hasil kegiatanmu di depan kelas dengan bimbingan
guru!
5. Buatlah kesimpulan akhir hasil presentasi itu kemudian serahkan
hasilnya pada guru untuk dinilai!

3. Jarak dan Perpindahan
Di muka telah disinggung bahwa pada gerak benda terjadi
perubahan kedudukan atau posisi. Pada kegiatan berikut ini kamu
akan diajak membahas masalah jarak dan perpindahan.
Perhatikan gambar 2.3 di samping! Ruang kelas
Budi dengan kantin dipisahkan oleh laboratorium
fisika. Untuk menuju kantin, Budi harus berjalan dari
kantin
kelasnya ke arah barat sejauh 20 meter, kemudian
20 m
D
C
ke utara sejauh 10 meter dan belok ke timur sejauh
10 m
laboratorium fisika
20 meter. Total perjalanan yang ditempuh Budi dari
kelasnya menuju kantin adalah 20 m + 10 m + 20 m =
B
A
20 m
50 m. Total perjalanan 50 m tersebut disebut jarak
kelas
yang ditempuh Budi.
Perpindahan menyatakan perubahan posisi atau
Gambar 2.3 Denah bangunan
kedudukan suatu benda. Pada contoh perjalanan Budi
menuju ke kantin, mula-mula Budi berada di kelasnya
(titik A). Posisi akhir Budi adalah di kantin (titik D). Perpindahan Budi
adalah dari A ke D. Dengan demikian besar perpindahan Budi sama
dengan panjang garis lurus yang menghubungkan titik A ke titik D,
yaitu 10 m. Perpindahan merupakan besaran vektor karena
mempunyai arah.
Bagaimana seandainya dibuat pintu tembus melalui laboratorium
fisika langsung lurus menuju kantin? Jika demikian maka besar
perpindahan sama dengan jarak yang ditempuh. Besar perpindahan
sama dengan jarak yang ditempuh hanya terjadi jika benda bergerak
dari titik asal ke titik akhir dengan lintasan berupa garis lurus.
Jarak dan
Dengan demikian, jarak didefinisikan sebagai panjang seluruh
Pepindahan
lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan merupakan jarak
dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan
akhir dan kedudukan awal yang ditentukan oleh arah gerak.
Guna menguji kemampuan tentang pengukuran jarak dan
perpindahan, kerjakan pelatihan di bawah ini!

Kerja Mandiri 1
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Sebuah mobil bergerak 30 km ke arah barat kemudian berbelok
ke selatan sejauh 40 km. Tentukan jarak dan perpindahan mobil
tersebut!
32

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

2. Rizki berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan
diameter 28 m. Jika Rizki berlari mengelilingi lapangan sebanyak
3,5 kali putaran, tentukan jarak dan perpindahan Rizki!

B. Kecepatan Suatu Benda
Ketika di SMP kamu telah diajari bagaimana cara menentukan
kelajuan benda yang sedang bergerak lurus. Kamu masih ingat pelajaran
itu bukan? Pada perubahan gerak terdapat istilah kecepatan dan kelajuan.
Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu.
Adapun kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Secara
matematis hal tersebut dapat ditulis sebagai berikut.
Kecepatan (v ) =

Kelajuan (v ) =

Kecepatan
dan
Kelajuan

Perpindahan (m)
Selang waktu
Jarak

Selang waktu

Perlu kita ingat bahwa kecepatan merupakan besaran vektor. Jika
kita menyebutkan kecepatan, kita harus menyebutkan arah gerak
bendanya.
Dua buah mobil yang bergerak dengan kelajuan yang sama, tetapi
arahnya berbeda, kecepatan dua mobil tersebut
14
10 juga berbeda. Misalnya
mobil A bergerak dengan kecepatan 60 km/jam ke barat dan mobil B
10
60 km/jam ke timur. Mobil A dan B dapat dikatakan memiliki kelajuan
yang sama, namun kecepatan keduanya berbeda. Mobil A memiliki kecepatan 60 km/jam ke barat, sedangkan mobil B memiliki kecepatan
60 km/jam ke timur.
Di masyarakat kita sering terjadi kerancuan atau salah pengertian
mengenai penyebutan kecepatan, padahal yang lebih tepat adalah
kelajuan. Agar lebih paham tentang kecepatan dan kelajuan ayo kita simak
contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini!
Contoh Soal
1. Emi berjalan dengan lintasan PQR seperti pada gambar. Jika waktu yang
diperlukan Emi adalah 10 sekon, tentukan kecepatan dan kelajuan Emi!
Penyelesaian:
Q
8m
R
Perpindahan Emi adalah PR = 10 m (menggunakan aturan pitagoras)
6m
Jarak tempuh Emi PQ + QR = 14 m
Jadi kecepatan Emi =

= 1 m/s
P

Kelajuan Emi =

= 1,4 m/s

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

33

2. Perhatikan gambar berikut!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5m

Rena berjalan dari A menuju H kemudian ia berbalik arah dan berhenti di F.
Tentukan perpindahan dan jarak yang ditempuh Rena!
Penyelesaian:
Diketahui:
Kedudukan Rena mula-mula di XA = -3 m dan kedudukan akhir Rena di XB = 2 m.
Ditanyakan:
Perpindahan dan jarak tempuh Rena.
Jawab:
Perpindahan Rena dari A ke F adalah = XB – XA = 2 m – (-3 m) = 5 m.
Jarak tempuh Rena adalah = AH + HF = 7 m + 2 m = 9 m.

1. Kecepatan Rata-Rata
Ketika kamu mengendarai motor, motor yang kamu kendarai tidak
selalu bergerak dengan kelajuan tetap. Ketika lalu lintas padat kamu
memperlambat laju motormu. Namun pada saat tertentu, misalnya
jalan sepi, kamu mempercepat laju motormu. Bagaimana cara
menghitung kelajuan benda yang tidak selalu tetap tersebut?
x
Kecepatan rata-rata benda begerakvvsΔadalah
perpindahan yang
ditempuh terhadap waktu. Jika benda bergerak
sepanjang sumbu -x
tΔt
dan posisinya dinyatakan dengan koordinat -x, secara matematis,
persamaan kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut.

Kecepatan
Rata-rata

Keterangan:

=

: kecepatan rata-rata (m/s)

Δ x : xakhir – xawal = perpindahan (m)
Δ t : Perubahan waktu (sekon)

2. Kelajuan Rata-Rata
Sebagaimana pada kecepatan gerak benda yang pada umumnya
berubah-ubah, kelajuan gerak benda juga berubah-ubah. Jika
demikian halnya, bagaimana cara menyebutkan kelajuan benda
setelah menempuh jarak tertentu? Terkait dengan hal ini dikenal
adanya kelajuan rata-rata seperti yang akan diuraikan berikut ini.
Kelajuan rata-rata dari gerak suatu benda adalah jarak yang
ditempuh benda tersebut tiap satuan waktu. Secara matematis,
kelajuan rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut.
Keterangan:

=

v : kelajuan rata-rata (m/s)
s : jarak tempuh (m)
t : Waktu tempuh (sekon)
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Kelajuan
Rata-rata

Agar lebih jelas, perhatikan contoh soal kecepatan dan kelajuan
serta pembahasannya berikut ini!
Contoh Soal
1. Perhatikan gambar di bawah! Intan berlari dari titik B pada x1 = -2 m menuju
ke arah kanan sampai pada x2 = 5 m di titik I. Setelah itu, ia berbalik arah
dan berhenti di titik G pada x3= 3 m. Jika lama waktu berlari adalah 2 sekon,
berapakah kecepatan rata-rata Intan berlari?
A

B

C

D

E

F

G

H

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

I
5m

Penyelesaian:
Diketahui: x awal = -2
x akhir = 3
Δt = 2 sekon
Ditanyakan: v = . . .?
Jawab:
Δx = xakhir – xawal = 3 – (-2) = 5 m
Δt = 2 sekon
dengan menggunakan rumus

=
=

=
5m

= 2,5 m/s
2s
G
sx
Δberlari
madalah 2,5 m/s gerak searah atau ke
Jadi, kecepatan rata-rata Intanv1.200
2x − x 1
t
kanan dari kedudukan semula.Δ120
tΔt s
2. Joko bersepeda mengelilingi lapangan sebanyak tiga putaran dengan waktu
2 menit. Jika panjang lintasan satu putaran adalah 400 m, tentukan kelajuan
rata-rata Joko bersepeda!
Penyelesaian:
Diketahui: s = 3 × 400 m = 1.200 m
t = 2 menit = 120 sekon
Ditanyakan:

=...?

Jawab:
=
=
= 10 m/s
Seperti halnya kecepatan, kecepatan rata-rata ditentukan oleh
besar kecepatan dan arah geraknya. Adapun kelajuan rata-rata
ditentukan berdasarkan besarnya saja.
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3. Kecepatan Sesaat
Pembahasan kita mengenai gerak benda telah sampai pada
kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Berikutnya kita akan
membahas kecepatan dan kelajuan benda pada waktu tertentu.
Kecepatan sesaat merupakan kecepatan waktu tertentu pada
lintasan. Kecepatan sesaat dapat ditentukan dengan rumus sebagai
berikut.

Kecepatan
Sesaat

Keterangan:
v : kecepatan sesaat
Δ s : perpindahan
Δ t : selang waktu yang sangat kecil (Δt → 0)

v=

Untuk mengetahui kecepatan sesaat sebuah benda bergerak,
perhatikan gambar 2.4 berikut!
Jika selang waktu diperkecil, maka titik B
x

mendekati titik A. Nilai

mendekati nilai tertentu
B

pada saat selang waktu (Δt) mendekati nol. Nilai
Δx

disebut kelajuan sesaat v di titik A. Arah

Δx 2

A

Δx 1

Δt 2
Δt
kecepatan sesaat pada suatu titik searah dengan
Δt
garis singgung di titik tersebut.
Δsx
Δx
v sesaat = lim
Δt → 0 Δt
t
t
t
t
Kecepatan sesaat sering disebut Δdengan
Gambar 2.4 Kecepatan sesaat pada t1 sama
kecepatan benda. Kecepatan sesaat dapat didengan kemiringan garis singgung grafik x–t
rumuskan sebagai berikut.
pada t = t
1

1

2

1

atau

v=

Δx
untuk Δt mendekati nol
Δt

Pembahasan tentang kecepatan sesaat secara mendalam akan
kalian pelajari di kelas XI IPA. Perhatikanlah contoh pembahasan
soal mengenai kecepatan sesaat berikut ini!
Contoh Soal
Perhatikanlah grafik kemiringan PQ berikut ini! Tentukanlah kecepatan sesaat
sebuah benda yang bergerak dari titik P menuju titik Q dalam selang waktu t =
4 ms dan t = 6 ms.
Penyelesaian:
Diketahui: x P = 11 cm
x Q = 12 cm
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tP = 4 ms
tQ = 6 ms
Ditanyakan: v = . . .?
Jawab:

Δx (12 − 11) cm 10-2 m
v=
=
=
= 5 m/s
Δt
(6 − 4) ms
2.10- 3 s
Jadi, kecepatan sesaat antara titik P dan Q
adalah 5 m/s.

x (cm)

Q

12
11

P

4

6

t (ms)

4. Kelajuan Sesaat
Kelajuan sesaat benda sedang bergerak adalah kelajuan benda
itu pada selang waktu yang sangat kecil (mendekati nol). Misalkan
kelajuan sesaat pada mobil. Kelajuan sesaat pada mobil dapat
dianggap sama dengan penunjukan jarum pada spidometer (alat
pengukur kelajuan), yang terlihat saat mobil sedang bergerak. Kelajuan
sesaat dapat didefinisikan sebagai berikut.

Kelajuan
Sesaat

Δs
Δt →0 Δt

v = lim

C.

Percepatan Suatu Benda

Sumber: Dok. CAP

Ketika kita mengendarai sepeda pada jalan lurus dan menurun,
kecepatan sepeda semakin lama semakin bertambah. Sepeda tersebut
Percepatan
dikatakan mengalami percepatan. Jadi, percepatan adalah perubahan
kecepatan tiap satuan waktu.
Jika suatu benda pada t1 sekon bergerak dengan
kecepatan v1 m/s dan pada t2 sekon bergerak dengan
kecepatan v2 m/s maka dikatakan kecepatan benda
berubah terhadap waktu. Perubahan kecepatan
terhadap waktu pada benda menimbulkan percepatan.
Suatu benda akan mengalami percepatan apabila
benda tersebut mengalami perubahan kecepatan
dalam selang waktu tertentu.
Secara matematis, percepatan dapat ditulis sebagai Gambar 2.5 Gerak benda dipercepat
berikut.
a=

Δv v 1 − v 0
=
Δt
Δt

Keterangan:

a

: percepatan (m/s2)

Δ v : perubahan kecepatan (m/s)
Δ t : perubahan waktu (s)

Percepatan dapat bernilai positif (+a) maupun bernilai negatif (–a)
tergantung pada arah perpindahan gerak tersebut.
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Percepatan yang bernilai negatif (–a) disebut perlambatan. Contoh
perlambatan adalah melambatnya sebuah kendaraan yang sedang
berjalan kemudian direm. Pada perlambatan, kecepatan v dan percepatan
a mempunyai arah yang berlawanan. Perubahan kecepatan terhadap
perubahan waktu, di mana selang waktu (Δt) sangat kecil atau mendekati
nol disebut percepatan sesaat. Nilai percepatan sesaat disebut juga
perlajuan. Jika a adalah percepatan maka |a| adalah perlajuan. Secara
matematis perlajuan atau perlajuan sesaat dapat ditulis sebagai berikut.
|Δv|
| a| =
untuk Δt → 0
Δt

atau

a = lim

Δt → 0

Δv
Δt

=

dv
dt

Perlu diingat bahwa percepatan merupakan besaran vektor. Oleh
karena itu, jika hendak menyatakan percepatan kita juga harus
menyebutkan arah percepatan. Jika arah percepatan tidak kita sebutkan,
yang kita nyatakan adalah perlajuan, yaitu nilai dari percepatan.

Percepatan rata-rata
Di muka telah dibahas tentang gerak benda. Di sana disebutkan
bahwa kecepatan gerak benda tidak selalu tetap. Demikian juga
percepatannya. Yang dimaksud percepatan rata-rata adalah perubahan
kecepatan terhadap perubahan waktu. Secara matematis, percepatan
rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut.

Δv
a=
Δt

atau

a=

v 2 −v1
t2 −t1

Percepatan
rata-rata

Keterangan:

Δ v : perubahan kecepatan (m/s)
Δ t : perubahan
v −waktu
v (s)
2

1

(12 − 8) m/s

a : percepatan
rata-rata
a=
= (m/s)

=

4 m/s

t2 −t1
(2 − 1) s
1s
Bagaimana cara mengetahui percepatan rata-rata? Lebih jelasnya
perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini!

= 4 m/s-2

Contoh Soal
Mobil Pak Mahmud bergerak melintas pada lintasan lurus. Pada detik pertama mobil
tersebut bergerak dengan kecepatan 8 m/s. Pada detik kedua, kecepatan mobil
menjadi 12 m/s. Tentukan percepatan rata-rata mobil Pak Mahmud!
Penyelesaian:
Diketahui: v1 = 8 m/s-1
v2 = 12 m/s-1
Δt (t2 – t1) = 1 s
Ditanyakan: a = . . .?
Jawab:
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Kerja Berpasangan
Kerjakan bersama teman sebangkumu! Setelah selesai mintalah
kepada guru untuk menilai hasil kerjamu!
1. Mobil patroli polisi mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 m/s.
Beberapa saat kemudian mobil tersebut menambah kecepatannya. Setelah bergerak selama 8 s kecepatan mobil patroli
menjadi 40 m/s. Hitunglah percepatan mobil tersebut!
2. Gunawan mengendarai motor dengan kecepatan 54 km/jam.
Gunawan melakukan pengereman untuk menghindari lubang
jalan. Selang waktu 0,5 menit motor baru berhenti. Hitunglah
percepatannya!

D. Gerak Lurus Beraturan (GLB)
Bola yang digelindingkan pada lantai datar akan membentuk lintasan
lurus. Gerak benda dengan lintasan lurus seperti gerak bola tersebut
disebut gerak lurus. Contoh gerak lurus yang lain misalnya mobil melaju
di jalan tol yang lurus.
Apabila benda bergerak lurus
s
dengan kecepatan
tetap maka gerak
v=
benda itu t disebut gerak lurus
beraturan. Pada gerak lurus beraturan,
benda menempuh jarak yang sama
dalam selang waktu yang sama.
Sebagai contoh, mobil bergerak lurus
dengan kecepatan tetap 10 m/s maka
setiap 1 sekon mobil menempuh jarak
10 meter. Dalam gerak lurus beraturan
(GLB) kelajuan dan kecepatan
Gambar 2.6 Gerak lurus suatu benda
dianggap sama. Lintasan lurus
menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh besarnya sama.
GLB secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.
atau

Gerak
Lurus
Beraturan

s=v.t

Keterangan:

v : kecepatan (m/s)
s : perpindahan (m)
t : waktu (s)
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Sebuah benda yang bergerak lurus
beraturan menempuh jarak yang
sama untuk selang waktu yang
sama.
Jika digambarkan dalam bentuk
grafik, hasilnya seperti gambar di
samping.

S (m)

S3
S2

S1

t1

t2

t3

t(s)

Gambar 2.7 Hubungan s – t pada GLB

Jika kedudukan benda terhadap titik acuan sebelum bergerak adalah
s0 maka jarak yang ditempuh benda terhadap titik acuan setelah selang
waktu t adalah sebagai berikut.

s = s0 + v . t
Keterangan:
s0 : kedudukan benda pada t = 0 (kedudukan awal)

Perhatikan grafik hubungan v–t di samping!
Berdasarkan grafik tersebut jarak yang ditempuh
benda dalam GLB dinyatakan dengan luas daerah
yang diarsir. Luas daerah yang diraster = v × t. Jadi,

v (m/s)

v

t

s=v.t

t (s)

Gambar 2.8 Hubungan v – t pada GLB

Contoh soal dan pembahasannya berikut ini
sangat membantu pemahamanmu tentang GLB. Simaklah dengan baik!
Contoh Soal
1. Sebuah bus kota bergerak lurus dengan kecepatan tetap, yaitu 72 km/jam.
Berapakah jarak yang ditempuh bus kota jika bergerak selama 1 menit?
Penyelesaian:
Diketahui: v = 72 km/jam = 20 m/s
t = 1 menit = 60 s
Ditanyakan: s = . . .?
Jawab: s = v . t
s = 20 m/s . 60 s
s = 1.200 m
2. Angkutan kota A bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 20 m/s menempuh
jarak PQ selama 12 sekon. Angkutan kota B bergerak lurus beraturan dengan
kecepatan 30 m/s juga menempuh jarak PQ. Berapa waktu yang dibutuhkan
angkutan kota B?
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Penyelesaian:
Diketahui: vA = 20 m/s
vB = 30 m/s
tA = 12 detik
Ditanyakan: tB= . . . ?

Jawab: PQA = PQB
vA . tA = vB . tB
20 . 12 = 30 tB
tB = 8 detik

Mari kita melakukan praktikum untuk mengetahui hubungan
kecepatan dan perpindahan serta waktu pada GLB!

Praktikum 1
Gerak Lurus Beraturan (GLB)
A. Tujuan
Menentukan hubungan kecepatan dan perpindahan, serta waktu pada gerak lurus
beraturan.
b
a
c
B. Alat dan bahan
d
1. Ticker timer
e
2. Power supply
f
3. Kereta dinamika
a. kereta dinamika
4. Bidang luncur
b. ticker timer
5. Pita ketik
c. pita ketik
d. papan luncur
6. Kertas karbon
e. penopang
7. Gunting
f. power supply
8. Kertas grafik
C. Langkah Kerja
1. Rangkailah alat-alat tersebut seperti pada
V (m/s)
gambar di atas! Usahakan kemiringan papan
luncur kecil sehingga benda (kereta
dinamika) dapat bergerak lurus beraturan!
2. Masukkan ujung pita ke ticker timer dan
tempelkan ujung yang lain pada kereta
dinamika!
3. Hubungkan ticker timer pada power supply!
4. Lepaskan kereta dinamika sehingga meluncur
t (s)
ke bawah!
5. Ambil pita dan potong setiap 10 titik hasil
ketikan!
6. Tempelkan hasil potongan pita pada kertas grafik, seperti gambar di samping!
7. Hubungkan titik-titik teratas dari tiap-tiap potongan pita!
8. Buatlah grafik hubungan v dan t tersebut!
9. Amati bentuk grafik yang kamu buat tersebut!
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10. Buatlah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan kecepatan, jarak
tempuh, dan waktu!
11. Buatlah kesimpulan percobaan dalam sebuah laporan!
12. Presentasikan laporan tersebut di depan teman-temanmu!
13. Peringatan:
a. Hati-hati dalam menggunakan peralatan!
b. Jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan!
c. Kembalikan peralatan pada tempat semula dalam keadaan baik setelah selesai!

Kerja Mandiri 2
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Apa yang kamu ketahui tentang gerak lurus beraturan? Berikan
contohnya!
2. Haryati, atlet balap sepeda dari Jawa Barat, menempuh lintasan
berbentuk lingkaran dengan jari-jari 70 m. Jika Haryati melakukan 3

1
2

putaran, berapakah jarak dan perpindahan Haryati?

3. Seekor kijang berlari menempuh jarak 600 m dalam waktu 20
sekon. Berapakah kelajuan kijang tersebut?
4. Berapakah jarak tempuh bus cepat yang bergerak dengan
kecepatan 90 km/jam dalam selang waktu 2,5 menit?

E. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada gerak
lurus beraturan (GLB) benda menempuh jarak yang sama untuk selang
waktu yang sama. Hal ini berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan
(GLBB). Pada gerak lurus berubah beraturan,
kecepatan gerak benda berubah secara
beraturan, baik semakin cepat maupun
semakin lambat.
Apabila kita menggelindingkan bola pada
bidang miring, bola tersebut akan menggelinding
semakin lama semakin cepat. Kecepatannya
bertambah tiap satuan waktu.
Perhatikan gambar 2.9 di samping! Bola terGambar 2.9 Bola yang digelindingkan pada bidang
sebut bergerak pada lintasan lurus. Kecepatanmiring mengalami percepatan
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nya berubah secara konstan tiap satuan waktu. Gerakan seperti bola
tersebut disebut gerak lurus berubah beraturan (GLBB).
Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika
kecepatan benda berubah secara beraturan setiap satuan waktu
sedangkan waktu lintasan geraknya berupa garis lurus.
Apabila kecepatan gerak benda bertambah secara beraturan tiap
satuan waktu, benda dinyatakan bergerak lurus berubah beraturan
dipercepat. Apabila kecepatan benda berkurang secara beraturan tiap
satuan waktu maka benda dinyatakan bergerak lurus beraturan
diperlambat. Contoh gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah buah
kelapa yang jatuh dari tangkainya pada ketinggian tertentu.
Perhatikan grafik di samping!
(m/s)

Gerak Lurus
Berubah
Beraturan

Jika v0 menyatakan kecepatan benda
mula-mula ( t = 0) dan v t menyatakan
kecepatan benda pada waktu t, kecepatan
rata-rata benda ( ) dapat dirumuskan
seperti berikut ini.

vt

v0

. . . (2.1)
O

t( s)

t

Gambar 2.10 Hubungan v – t pada
GLBB

percepatan a =

Jarak s = v . t maka s =

v t −v 0
2

maka t =

. . . (2.3)

2−v
v 0 −⋅2v
2v )
(1vttv
t+
0
vv(2
v
0at ) 0
=0 0−+t vat+
t2a2 2
2
2 a
Dari persamaan (2.2) dan (2.3) didapatkan

atau vt = v0 + at

s=

.

=

vt2 – v02= 2as

. t . . . (2.2)

. . . (2.4)

. . . (2.5)
. . . (2.6)

Dari persamaan (2.2) dan (2.4) didapat
.t

s=
s=
s = v0 t +

. . . (2.7)
. . . (2.8)

at 2

. . . (2.9)

Persamaan (2.9) menyatakan jarak yang ditempuh benda yang
bergerak dengan percepatan tetap a selama waktu t dari kedudukannya
mula-mula.
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GLBB digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.
s

a

v

t
t

Gambar 2.12 hubungan v – t

Gambar 2.11 hubungan s – t

t

Gambar 2.13 hubungan a – t

Sumber: Dok. Penyusun

Menyelidiki gerak suatu benda dapat menggunakan pewaktu ketik (ticker timer). Alat ini dilengkapi
dengan pemukul getar dengan frekuensi 50 Hz atau
sebanyak 50 kali ketikan dalam satu sekon. Atau satu
kali ketikan diperlukan waktu 0,02 sekon.
Selain ticker timer, alat-alat yang diperlukan adalah
kereta dinamika (troly), papan luncur, dan pita rekaman.
Jenis gerakan benda dapat dilihat dari tanda ketikan
pita rekaman.
Gambar 2.14 Alat pewaktu ketik (ticker timer)
Benda bergerak lurus beraturan (GLB) akan
menghasilkan tanda ketikan yang jaraknya selalu sama dalam selang
waktu tertentu, seperti gambar berikut ini.

Gambar 2.15 Tanda ketikan pada pita ticker timer untuk GLB

Benda yang geraknya dipercepat menghasilkan tanda ketikan yang
jaraknya semakin besar dan perubahannya teratur. Sebaliknya, apabila
gerak benda diperlambat, jarak hasil tanda ketikan semakin kecil.

Gambar 2.16 Hasil ketikan untuk GLBB dipercepat

Gambar 2.17 Hasil ketikan untuk GLBB diperlambat

Agar lebih memahami gerak lurus berubah beraturan, cobalah lakukan
percobaan berikut ini!
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Praktikum 2
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
A. Tujuan Percobaan
Menentukan percepatan benda yang bergerak lurus berubah beraturan.
B. Alat dan Bahan
a. kereta dinamika
1. Ticker timer
(troly)
2. Power supply
b. ticker timer
c. pita ketik
3. Kereta dinamika (troly)
b
a
d. papan luncur
c
4. Bidang luncur
e. penopang
f
d
5. Pita ketik
f. power supply
e
6. Kertas karbon
7. Gunting
8. Kertas grafik
D. Langkah Kerja
1. Rangkailah alat seperti pada gambar di atas!
v (m/s)
2. Masukkan ujung pita ke ticker timer. Tempelkan ujung lain pita tersebut pada troly!
3. Hubungkan ticker timer pada power supply!
Δv
4. Lepaskan troly sehingga meluncur ke bawah!
v
5. Ambil pita dan potong setiap 10 titik hasil ketikan!
6. Tempelkan hasil potongan pita pada kertas
grafik, seperti gambar di samping!
t (m/s)
7. Presentasikan hasil percobaanmu di depan
Δt
kelas!
8. Buatlah kesimpulan dan laporan hasilnya kepada guru!
9. Peringatan:
a. Hati-hati dalam menggunakan peralatan!
b. Jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan!
c. Setelah selesai, kembalikan peralatan pada tempat semula!
0

Kerja Kelompok
Kerjakan bersama kelompokmu!
1. Togar berada di dalam gerbong kereta yang sedang melaju.
Togar melemparkan apel kepada temannya yang duduk di
bagian belakang. Berapa macamkah gerak yang terjadi pada
buah apel tersebut?
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2. Mengapa pada gerak lurus beraturan
s (m)
(GLB) kecepatan benda sama dengan
kelajuannya?
3. Gambar di samping menunjukkan
40
hubungan antara jarak dan waktu dari
sebuah mobil yang bergerak lurus
20
beraturan.
Tentukanlah:
8 s t (s )
4s
a. kecepatan mobil,
b. jarak tempuh mobil dalam waktu 20 sekon.
4. Mobil bergerak dengan kecepatan 108 km/jam direm sehingga
kecepatannya berkurang secara teratur menjadi 36 km/jam
dalam waktu 5 detik. Tentukan jarak yang ditempuh selama
pengereman mobil tersebut!
5. Bola mula-mula diam kemudian ditendang dengan gaya F
sehingga bergerak lurus dengan percepatan 4 m/s2.
Tentukan:
a. kecepatan bola setelah bergerak 3 s,
b. jarak yang ditempuh setelah bergerak 3 s, dan
c. waktu yang diperlukan bola untuk menempuh jarak 100 m.

Gerak Jatuh Bebas (GJB)

Pembahasan kali ini merupakan bagian dari
gerak lurus berubah beraturan yang telah kamu
pelajari sebelumnya. Pernahkah kamu melihat
buah kelapa jatuh? Buah kelapa yang lepas dari
tangkainya akan jatuh bebas tanpa kecepatan
awal.
Gerak jatuhnya benda dari suatu ketinggian
tanpa kecepatan awal disebut gerak jatuh
bebas. Gerak jatuh bebas merupakan GLBB
dipercepat. Percepatan benda pada gerak jatuh
bebas itu sama dengan percepatan gravitasi
bumi, sehingga a = g.

Sumber: Dok.CAP

F.

Gambar 2.18 Buah kelapa jatuh
bebas

46

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

Gerak Jatuh
Bebas

Perhatikan gambar 2.19 di samping kanan bawah! Buah kelapa pada
titik A yang jatuh bebas dari ketinggian h ke titik B tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut.

s = v0t +
h=0+
h=

A

at 2
gt 2

h

gt 2

jika vt = kecepatan akhir saat akan menyentuh tanah
maka
vt = v0 + at → vt = 0 + gt
vt2 = v0 + 2gh → vt2 = 0 + 2gh

B

Gambar 2.19 Gerak jatuh bebas

Sehingga vt =
Untuk memahami permasalahan tentang gerak jatuh bebas, simak
dengan cermat contoh soal dan pembahasannya berikut ini!
Contoh Soal
Sebuah durian terlepas dari tangkainya dan jatuh tanpa kecepatan awal dari
ketinggian 5 m dari tanah. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s2, tentukanlah:
a. waktu yang diperlukan durian itu untuk sampai di tanah, dan
b. kecepatan durian sesaat sebelum menyentuh tanah.
1
151,02
2gh
Penyelesaian:
2
2
4,9
Diketahui: g = 9,8 m/s2
h=5m
Ditanyakan: a. t = . . .?
b. vt = . . .?
Jawab:
a. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tanah:

h =
5 =

1
2

gt 2
. 9,8 t 2

t2=
t =

→ t = 1,01 sekon

b. Kecepatan saat menyentuh tanah:
vt = g . t
vt = 10 . 1,01 → t = 10,1 m/s
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G. Gerak Benda Dilempar Vertikal ke Atas (GVA)

V0

Sumber: Dok. CAP

Buah kelapa yang lepas dari tangkainya jatuh tanpa
kecepatan awal. Bagaimana dengan benda yang dilempar ke atas
kemudian jatuh lagi?
Apabila kita melempar bola ke atas, bola tersebut akan
mencapai ketinggian tertentu kemudian jatuh lagi. Gerak benda
yang dilempar ke atas dengan berkecepatan awal (v0) dan
gesekan udara diabaikan merupakan gerak lurus berubah
beraturan (GLBB) yang mengalami perlambatan. Percepatan yang
dialami benda adalah a = -g.
Ketika benda mencapai ketinggian maksimum, benda
tersebut berhenti sesaat, kemudian jatuh bebas ke tanah.
Pada saat mencapai tinggi maksimum, kecepatan benda
sama dengan nol (vt = 0). Waktu untuk mencapai tinggi maksimum
adalah tm. Berdasarkan persamaan gerak lurus berubah beraturan,
maka dirumuskan:

Gambar 2.20 Benda dilempar ke
atas

vt = v0 + at
Karena gerakannya vertikal ke atas maka a = -g
Sehingga persamaannya menjadi vt = v0 – gtm
Ketika mencapai tinggi maksimum maka vt = 0 = v0 – gtm
v0
sehingga tm =
g
Keterangan:

tm : waktu untuk mencapai tinggi maksimum
v0 : kecepatan awal

v (m/s)

g : percepatan gravitasi bumi

Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai
tinggi maksimum sama dengan lama waktu yang
diperlukan benda untuk kembali dari tinggi
maksimum ke permukaan tanah. Jadi lama waktu
benda di udara adalah tu = 2 tm.
Secara grafik, hubungan kecepatan dan waktu
pada gerak benda dilempar ke atas adalah seperti
gambar 2.21di samping. Untuk lebih jelasnya, mari
kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut
ini!
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t (s)

Gambar 2.21 Hubungan v–t pada gerak
vertikal ke atas

Contoh Soal
Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 m/s dari permukaan tanah.
Jika percepatan gravitasi bumi (g = 10 m/s2), tentukan:
a. waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum,
b. tinggi maksimum yang dapat dicapai bola,
c. tinggi yang dicapai bola setelah 1,5 sekon,
d. lama waktu bola di udara, dan
e. kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh tanah.
Penyelesaian
Diketahui: g = 10 m/s2
v0 = 20 m/s
Ditanyakan: a. tm = . . .?
b. hmax = . . .?
c. hsaat t = 1,5 s = . . .?
d. tdi udara = . . .?
e. vt = . . .?
Jawab:
a. Menentukan tm
v t = v0 – gt
0 = v0 – gtm
v0 = gtm
20 = 10 tm maka tm = 2 sekon

tdi udara = 2tm
tdi udara = 2 . 2 = 4s
1

b. Menentukan hmax

hmax = v0t –

d. tdi udara = . . . .

2

gt 2

hmax = 20 . 2 –

. 10 . 22

e. vt = . . . .
vt = v0 – gt
vt = 20 – 10 . 4
vt = -20 m/s (tanda negatif menunjukkan arah kecepatan ke bawah)

hmax = 40 – 20
hmax = 20 m
c. Menentukan hsaat t = 1,5s

hsaat t = 1,5s = v0t –

gt 2

hsaat t = 1,5s = 20 . 1,5 –

. 10 . 1,52

hsaat t = 1,5s = 30 – 11,25 = 18,75
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H. Gerak Benda Dilempar Vertikal ke Bawah (GVB)

s = v0t +

at 2,

h = v0t +

gt 2,

vt = v0 + at → vt = v0 + gt
Keterangan:

vt : kecepatan akhir

Kerja Mandiri 3
1
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
2
1. Berikan contoh benda-benda yang melakukan
gerak jatuh bebas,
gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah! Berikan
alasan mengapa kamu memberikan contoh tersebut!
2. Pesawat terbang membutuhkan kecepatan 540 km/jam untuk
dapat tinggal landas. Jika panjang minimum landasan pacu
pesawat tersebut adalah 600 m, tentukan percepatan pesawat
tersebut!
3. Sebuah helikopter menjatuhkan bahan bantuan tanpa kecepatan
awal di daerah bencana dari ketinggian 80 m. Jika percepatan
gravitasi bumi 9,8 m/s2, berapa lama bantuan tersebut mencapai
permukaan tanah? Hitunglah kecepatan bahan bantuan tersebut
sesaat sebelum menyentuh tanah!
4. Gofar melempar bola vertikal ke atas dengan kecepatan 30 m/s.
Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s2, tentukan:
a. saat bola mencapai tinggi maksimum,
b. tinggi maksimum yang dapat dicapai benda, dan
c. lama waktu benda di udara.
5. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 5 m/s dari
ketinggian 10 m. Jika percepatan gravitasi bumi g = 9,8 m/s,
tentukan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah!
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h
Sumber: Dok. CAP

Sedikit berbeda dengan gerak benda jatuh bebas, gerak
benda dilempar vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal.
Suatu benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan
awal tertentu dan mengabaikan gesekan udara, maka dikatakan
benda tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan
(GLBB). Gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan vo dan
mengalami percepatan a = g.
Persamaan pada GVB kita peroleh dari persamaan GLBB, yaitu:

Gambar 2.22 Benda dilempar
ke bawah

Penerapan GLB dan GLBB

Kita telah belajar berbagai gerak lurus. Sekarang
tiba saatnya kita belajar
v
menerapkannya dalam kev
hidupan sehari-hari.
h
Simaklah contoh penerapan perpaduan GLB
x
dengan GLBB berikut ini!
Sebuah pesawat berGambar 2.23 Perpaduan gerak GLB
dan GLBB
gerak mendatar dengan kecepatan tetap pada ketinggian h. Pesawat tersebut menjatuhkan benda tanpa
kecepatan awal. Gerak jatuhnya benda dari pesawat
tersebut dipengaruhi oleh gerak lurus beraturan pesawat
(GLB) dan gerak jatuh bebas (GJB).
Benda yang dijatuhkan dari pesawat akan melakukan
dua gerak secara bersamaan. Pada arah mendatar, gerak
benda adalah gerak lurus beraturan (GLB) dengan kecepatan
v. Pada arah vertikal, gerak benda adalah gerak jatuh bebas.
Waktu yang dibutuhkan beban sampai di permukaan
tanah adalah:

h=0+

gt 2, karena vo = 0 sehingga t =

Sebaiknya Tahu

Sumber:
Dok.CAP
balap.www.lala-web

I.

Gambar 2.24 Pesawat terbang siap
tinggal landas

Pernahkan kamu melihat pesawat
terbang yang akan tinggal landas?
Pada saat akan tinggal landas,
pesawat harus mempercepat
geraknya untuk mencapai kecepatan tertentu yang diperlukan.
Untuk itu diperlukan panjang
landasan tertentu agar pesawat
dapat terbang.
Kecepatan minimum yang diperlukan, dapat ditentukan dengan
persamaan GLBB:
vt = v0 + at atau vt2 – v02 = 2as

1 2 gh

Jarak mendatar x yang ditempuh beban adalah
x=v.t
2
Berdasarkan rumus di atas, cobalah kerjakan pelatihan berikut ini!

Kerja Mandiri 4
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
Sebuah pesawat terbang pada ketinggian 1.960 m di atas permukaan
tanah dengan kecepatan mendatar 960 km/jam. Jika pesawat
menjatuhkan sebuah benda, tentukan jarak mendatar yang ditempuh
benda sejak dijatuhkan dari pesawat!

Rangkuman
1. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan
tertentu. Benda dikatakan bergerak atau tidak bergerak tergantung pada acuan
yang digunakan.
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2. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan
adalah jarak dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih dari kedudukan
akhir dan kedudukan awal yang ditentukan oleh arah gerak.
3. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan
kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis,
kecepatan dan kelajuan dapat ditulis sebagai berikut.

Kelajuan (v ) =

Jarak
Selang waktu

4. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Secara matematis,
percepatan dapat ditulis sebagai berikut.

5. Apabila benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap maka gerak benda disebut
gerak lurus beraturan.

v=

s
t

atau s = v . t

6. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika kecepatan benda
berubah secara beraturan terhadap waktu,
lintasan gerak berupa garis lurus.
v dan
vΔv
t −v0
v −v0
Perpindahan
a 0=
a
atau
=
Kecepatan
(v ) = a = t
g
t
Δt
t
SelangΔwaktu
v t 2 − v 0 2 = 2 as
s = v 0t +

1
2

at 2

7. Gerak jatuhnya benda dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal disebut gerak
jatuh bebas.

h=

1

gt 2

2
vt = gt
vt2 = 2 gh

8. Gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal (v0) merupakan
(GLBB) yang mengalami perlambatan, yaitu a = -g. Waktu untuk mencapai titik
tertinggi adalah tm =
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9. Gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan vo dan mengalami percepatan a = g.
Dari persamaan GLBB, yaitu s = v0t +

vt = v0 + at

at 2, maka s = h sehingga: h = v0t +

gt 2

vt = v0 + gt

Soal-soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Vina bergerak ke utara sejauh 80 m
kemudian berbelok ke barat sejauh 60
m. Perpindahan dan jarak tempuh
Vina adalah . . . .
a. 20 m dan 140 m
b. 60 m dan 140 m
c. 80 m dan 140 m
d. 100 m dan 140 m
e. 140 m dan 100 m
2. Seorang atlet lari cepat menempuh
jarak 200 m dalam waktu 20 s. Kecepatan pelari tersebut adalah . . . . 1
a. 1 m/s
d. 20 m/s
2
b. 0 m/s
e. 40 m/s
c. 10 m/s
3. Sebuah mobil bergerak lurus dengan
perpindahan dinyatakan x = 2 – 2t +
4 t 2. Jika x menyatakan perpindahan
dan t adalah waktu, kecepatan mobil
antara 1 s dan 2 s adalah . . . .
a. 2 m/s
d. 10 m/s
b. 4 m/s
e. 20 m/s
c. 5 m/s
4. Perhatikan gambar berikut!

Jarak yang ditempuh benda dalam
waktu 10 detik adalah . . . .
a. 5 m
d. 50 m
b. 20 m
e. 60 m
c. 40 m
5. Gambar berikut menunjukkan hubungan v – t dari gerak suatu benda.
v (m/s)
100
80

0

10

40 t (s)

Jarak yang ditempuh benda dalam
waktu 20 detik adalah . . . .
a. 160 m
d. 450 m
b. 200 m
e. 900 m
c. 400 m
6. Grafik di bawah ini menunjukkan perpindahan (s) terhadap waktu (t) dari
gerak sebuah benda. Kecepatan ratarata benda tersebut adalah . . . .
s (m)

v (m/s)

600

20

300

10

2

4

t (m/s)

0

10 15

20 25

30

t (s)
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a. 0 m/s
d. 40 m/s
b. 20 m/s
e. 60 m/s
c. 30 m/s
7. Agus berlari mengelilingi tanah lapang
yang berukuran 100 m × 400 m
sebanyak 12 kali dalam waktu 1 jam.
Kecepatan rata-rata serta kelajuan
rata-rata dari gerak Agus adalah . . . .
a. 0 km/jam dan 12 km/jam
b. 0 km/jam dan 6 km/jam
c. 6 km/jam dan 12 km/jam
d. 6 km/jam dan 6 km/jam
e. 12 km/jam dan 12 km/jam
8. Sebuah mobil mula-mula diam kemudian dipercepat sebesar 6 m/s2.
Jarak yang ditempuh mobil setelah
bergerak 10 s adalah . . . .
a. 30 m
d. 360 m
b. 60 m
e. 600 m
c. 300 m
9. Perhatikan gambar berikut.

a. 18 m/s
b. 20 m/s
c. 40 m/s

d. 80 m/s
e. 160 m/s

B. Jawablah soal-soal berikut!
1. Setelah mobil bergerak lurus dengan
kecepatan mula-mula 18 km/jam.
Mobil tersebut dipercepat beraturan
sebesar 4 m/s2. Tentukan kecepatan
mobil setelah bergerak 10 sekon!
2. Pesawat terbang mendarat dengan
kecepatan 100 m/s. Jika untuk menghentikan pesawat diperlukan waktu 40
sekon mulai dari menyentuh landasan,
berapakah percepatan pesawat?
3. Gambar berikut menunujukkan hubungan v dan t dari gerak suatu benda.
Berdasarkan grafik tersebut, tentukan:
v (m/s)

20

v (m/s)

14

A

B

4

0

5

t (s)

Jika mobil A dan mobil B berangkat
pada saat yang bersamaan maka
mobil A menyusul mobil B setelah
bergerak . . . .
a. 2 s
d. 15 s
b. 5 s
e. 20 s
c. 10 s
10. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke
atas. Peluru tersebut berada di udara
selama 8 s dan akhirnya jatuh ke
tanah. Jika percepatan gravitasi bumi
10 m/s2 maka kecepatan awal peluru
adalah . . . .
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0

5

10

t (s)

a. percepatan benda selama selang
waktu 5 s pertama,
b. jarak yang ditempuh benda setelah
bergerak 10 s, dan
c. jarak yang ditempuh benda 3 sekon
pertama!
4. Dari gedung yang tinggi seseorang
melempar benda vertikal ke bawah
dengan kecepatan 10 m/s. Jika waktu
yang diperlukan benda sampai tanah
adalah 2 sekon dan percepatan
gravitasi bumi 10 m/s2, tentukan:
a. tinggi gedung tersebut, dan
b. kecepatan benda sesaat sebelum
menyentuh tanah!
5. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas
dari sebuah gedung yang tingginya 20
m dengan kecepatan 5 m/s. Berapa
waktu yang diperlukan bola untuk
sampai di tanah?

BAB
GERAK MELINGKAR

3

Pernahkah kamu
menyaksikan motor
balap membelok tajam
di sirkuit balap tanpa
terjatuh?

Kita akan
mempelajari percepatan
sentripetal dan gerak
melingkar beraturan.

Ya . . . motor
balap itu melakukan gerak
melingkar
bukan?

Benar. Nah, materi
pembelajaran kali ini
terkait dengan gerak
melingkar.

Apa saja
yang akan
kita pelajari.

Selain itu, kita juga
mempelajari kecepatan
sudut, percepatan sudut,
dan hubungan rodaroda.

Asyik . . . . Setelah
mempelajari bab ini kita akan
dapat menerapkan konsep dan
prinsip dasar kinematika
gerak melingkar.
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Rep. www.motorsport.com

Gerbang

Gambar 3.1 Pembalap melakukan gerak melingkar

P

erhatikan gambar 3.1 di atas! Tiga orang pembalap melintasi sirkuit berupa jalan melingkar.
Pembalap tersebut dikatakan melakukan gerak melingkar karena lintasan yang ditempuh
berupa lingkaran. Mengapa pembalap tersebut memiringkan motornya saat melaju di jalan
yang menikung? Besaran-besaran apa yang terkait dengan gerak melingkar? Bab 3 ini akan
membahas konsep tentang gerak melingkar dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Simaklah
uraiannya di bawah ini!
Kata Kunci: Gerak Melingkar – Periode dan Frekuensi – Kecepatan Anguler – Gaya Sentripetal
– Hubungan Roda-roda

A. Gerak Melingkar Beraturan
Pernahkah kamu memerhatikan roda sepeda yang sedang
dikendarai? Pada saat sepeda dikayuh, roda sepeda berputar pada
porosnya. Gerakan roda sepeda tersebut adalah contoh dari gerak
melingkar. Setiap titik yang berada di tepi roda, misalnya dop, bergerak
menempuh lintasan yang berupa lingkaran. Gerak
demikian disebut gerak melingkar. Jadi, gerak
B
melingkar
adalah gerak suatu benda yang
s
menempuh lintasan berupa lingkaran.
Δθ
A
r
Kita misalkan dop bergerak dari A ke B
menempuh sudut putar θ dan panjang lintasan s.
Jika dop telah berputar satu putaran penuh maka
dop tersebut telah menempuh sudut putaran
Gambar 3.2 Gerak melingkar
sebesar 360°. Sudut putar dalam SI dinyatakan
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Gerak
Melingkar

dengan radian (rad). Satu putaran penuh sama dengan 2π radian. Jadi,
1 putaran = 360° = 2π radian. Dengan demikian 1 radian (rad) = 57,3°.
Panjang lintasan yang ditempuh dop tersebut untuk satu lingkaran
penuh sama dengan keliling lingkaran = 2πr (r = jari-jari lingkaran). Jika
sudut tempuh satu putaran Δθ radian dan panjang busur lingkaran yang
ditempuh adalah s maka berlaku rumus sebagai berikut.

s = 2πr dan Δθ = 2π
sehingga s = Δθr

1. Periode dan Frekuensi
Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk
melakukan satu putaran. Sekedar contoh adalah dalam selang waktu
t dop pada roda sepeda berputar sebanyak n kali. Waktu yang
n
diperlukan dop untuk melakukan satu putaran itu adalah . Secara
t
matematis periode dituliskan sebagai berikut.

T=

Periode

. . . (3.1)

Jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu disebut
frekuensi, dilambangkan dengan f. Satuan frekuensi adalah

Frekuensi

atau

s–1, dalam satuan SI sering digunakan hertz (Hz). Jika dalam waktu
t sekon benda melakukan n putaran maka frekuensi putaran adalah:
1θ
1n
n
Δ
f=
. . . (3.2)
fsttΔt
Hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut.

T=

. . . (3.3)

Keterangan:

T : periode (sekon)
f : frekuensi (Hz)

2. Kelajuan Anguler (Kelajuan Sudut)
Marilah kita lanjutkan pemahaman kita tentang gerak melingkar
beraturan. Dalam gerak melingkar dikenal besaran kelajuan anguler
(kelajuan sudut). Kelajuan anguler selalu sama dalam selang waktu
yang sama. Kita tinjau kembali dop pada sepeda di atas. Jika dalam
selang waktu Δt dop menempuh lintasan sudut sebesar Δθ maka
kelajuan anguler dop tersebut dapat dinyatakan sebagai:

ω=

. . . (3.4)
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Pada satu periode waktu Δt = T, sudut tempuh benda adalah
satu putaran penuh, yaitu Δθ = 2π radian. Dengan demikian, kelajuan
anguler adalah:

ω=

atau ω = 2πf

. . . (3.5)

3. Kelajuan Tangensial
Sekarang coba perhatikan gambar 3.3 di samping! Benda
yang bergerak dalam lintasan melingkar menempuh busur
lingkaran AB sebesar Δs dalam selang waktu tertentu Δt.
Jika perubahan busur lingkaran yang ditempuh sama untuk
tiap selang waktu yang sama maka gerak melingkar
semacam ini disebut gerak melingkar beraturan. Pada gerak
melingkar beraturan besar kelajuan tangensial (besar dari
kecepatan tangensial) dirumuskan dengan:

v=

B

Δθ

O

Arah vektor kecepatan tangensial selalu tegak lurus dengan arah
vektor jari-jari dan arah gerak benda. Jika Δs adalah keliling lintasan
yang ditempuh benda dalam satu periode waktu maka Δs = 2π r dan
Δt =T. Dengan demikian, kelajuan tangensial dirumuskan menjadi:
2
Δ
1sπ r
Δθ

Apabila kita substitusikan T =

. . . (3.7)

Δ
fTTt
ke dalam persamaan 3.7 maka

akan diperoleh persamaan sebagai berikut.

v = 2πr f

. . . (3.8)

Keterangan:

v : kelajuan tangensial (m/s)
r : jari-jari lingkaran (m)
f : frekuensi (Hz)

Hubungan antara kelajuan tangensial dengan kelajuan anguler
dapat diturunkan sebagai berikut.

v = θ r atau

=

r atau v = ωr

. . . (3.9)

Keterangan:

v : kelajuan tangensial (m/s)
ω : kelajuan anguler (rad/s)

Agar kamu lebih paham tentang kelajuan anguler dan tangensial
simaklah contoh soal di bawah ini kemudian kerjakan soal di
bawahnya!
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v
A

Gambar 3.3 Kelajuan tangensial

. . . (3.6)

v=

r

Δs

Contoh Soal
Suatu benda bergerak melingkar dengan kecepatan anguler 10 rad/s. Tentukan
kelajuan tangensial di suatu titik yang berjarak 40 cm dari pusat lingkaran?
Penyelesaian:
Diketahu: ω = 10 rad/s
r = 40 cm = 0,4 m
Ditanyakan: v = . . .?
Jawab:
v=ω.r
v = 10 . 0,4 = 4 m/s

Kerja Mandiri
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Baling-baling helikopter berputar 2.400 putaran dalam 1 menit.
Tentukan:
a. periode dan frekuensi baling-baling tersebut,
b. kelajuan anguler baling-baling.
2. Mobil bergerak dengan kelajuan 36 km/jam di sepanjang lintasan
melingkar yang mempunyai radius 40 m.
Tentukan:
a. kelajuan anguler mobil,
b. jarak yang ditempuh mobil setelah berputar 4 kali putaran.

B. Percepatan Sentripetal
Pada pembahasan sebelumnya kita telah memv
pelajari gerak melingkar dengan kelajuan tangensial yang
tetap atau konstan. Kali ini kita akan mempelajari gerak
a
melingkar dengan kelajuan tangensial yang tetap tetapi
kecepatan tangensial tidak sama atau tidak konstan.
Akibat dari perubahan kecepatan tangensial, muncul
Gambar 3.4 Percepatan sentripetal
percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran.
pada benda
Percepatan tersebut adalah percepatan sentripetal.
Jika suatu benda bergerak melingkar dengan jari-jari r menempuh
lintasan Δs dan sudut tempuh Δθ maka berlaku Δs = Δθ . r.
s
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Analog dengan di atas, jika suatu benda bergerak
melingkar dengan jari-jari lingkaran r dan perubahan
kecepatan dari v1 ke v2 sebesar Δv serta sudut tempuh Δθ
maka berlaku Δv = Δθ . r.
Percepatan sentripetal dirumuskan:

v2
Δv

v1

r
Δθ

r

as =
maka as =

=

r

atau as = ωv

Gambar 3.5 Benda berotasi dengan
jari-jari v menempuh lintasan Δv

. . . (3.10)

Apabila kita substitusikan persamaan 3.10 dengan persamaan v = ω . r
akan diperoleh:

as = ω2r atau as =

. . . (3.11)

Keterangan:

as : percepatan sentripental (m/s2)
v : kelajuan tangensial (m/s)
r : jari-jari (m)

Simaklah contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini!
Contoh Soal
Sebuah mobil bergerak dengan kelajuanΔθ
22 2⋅ r 10 m/s pada suatu jalan menikung
Δlinear
v
v10
berupa busur lingkaran. Jika jari-jari busur lingkaran dari jalan tersebut 20 m,
tt
20
rΔ
tentukan percepatan sentripetal mobil! Δ
Penyelesaian:
Diketahui: v = 10 m/s
r = 20 m
Ditanyakan: as = . . .?
Jawab:

as =

=

= 5 m/s2

C. Gaya Sentripetal
Jika bola yang massanya m diikat dengan tali kemudian diputar
dengan ujung lain dari tali tersebut sebagai poros, apa yang terjadi? Tentunya bola akan bergerak menempuh suatu lintasan lingkaran.
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Pada saat bergerak melingkar,
bola mengalami percepatan
sentripetal. Percepatan itu dihaF
silkan oleh suatu gaya yang selalu
mengarah menuju pusat. Gaya ini
disebut sebagai gaya sentripetal.
Gaya
Gambar 3.6 Arah gaya sentripental
Gaya sentripetal dapat ditunjukkan
pada benda
Sentripetal
oleh tegangan pada
tali. Tetapi, gaya tegangan pada tali ini sebenarnya
adalah gaya yang arahnya radial berlawanan dengan
Sebaiknya Tahu
arah gaya sentripetal dan dikenal dengan gaya
sentrifugal. Besarnya gaya sentripetal yang bekerja
pada bola dapat ditentukan dengan rumus:
v

ΣF =

m atau ΣF = m ω2 r

Rep. www.rousselet-robatel

s

. . . (3.12)

Keterangan:
Gambar 3.7 Mesin sentrifugal

m : massa bola (kg)
v

: kecepatan bola (m/s)

r

: jarak bola dari porosnya (m)

Σ F : resultan gaya pada bola (N)

Salah satu pemanfaatan gaya sentrifugal adalah
untuk mempercepat pengendapan. Dengan demikian,
kita dapat dengan mudah memisahkan partikel-partikel
yang memiliki ukuran dan massa jenis yang berbeda.

Mesin sentrifugal digunakan
untuk memisahkan partikelpartikel yang memiliki ukuran
dan massa jenis yang berbeda. Misalnya sel darah
merah dan sel darah putih.

v2
r

D. Hubungan Roda-Roda
Sebelumnya kita telah mempelajari gerak melingkar yang melibatkan
1 lingkaran. Sekarang kita akan mempelajari gerak melingkar yang
melibatkan 2 lingkaran, dalam hal ini kita ambil contoh lingkaran roda.
Kita dapat memanfaatkan gerakan roda-roda dengan menghubungkan
roda yang satu dengan roda lain. Hubungan roda-roda yang akan kita
pelajari adalah hubungan dua roda yang seporos, hubungan dua roda
yang bersinggungan, dan hubungan dua roda yang dihubungkan dengan
sabuk.

1. Hubungan Dua Roda yang Seporos
Dua buah roda dikatakan seporos jika kedua roda mempunyai
titik pusat yang sama. Perhatikan gambar 3.8! Titik A dan B
masing-masing terletak pada roda 1 dan roda 2. Jika kedua roda
diputar berlawanan arah jarum jam maka dalam selang waktu Δt,
titik A, dan B akan tiba di titik A′ dan B′. Dalam selang waktu
tersebut kedua roda menempuh besar sudut yang sama, yaitu θ.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecepatan anguler
kedua roda adalah sama.

B

A
θ

B′

R1

A′

R2

Gambar 3.8 Dua roda
seporos
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ω1 = ω2
Dari pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa ω =

sehingga:

ω1 = ω2
=

. . . (3.13)

Keterangan:

v1 : kecepatan tangensial roda 1 (m/s)
v2 : kecepatan tangensial roda 2 (m/s)
R1 : jari-jari roda 1 (m)
R1 : jari-jari roda 2 (m)

Contoh hubungan dua roda dalam kehidupan sehari-hari adalah
gerakan roda belakang dan gear roda belakang pada sepeda.

2. Hubungan Dua Roda yang Bersinggungan
Perhatikan gambar 3.9! Mula-mula
titik A terletak pada persinggungan kedua
roda. Jika roda 1 diputar
R
R
berlawanan arah jarum
A
jam dan roda 2 diputar
A
Sebaiknya Tahu
A
searah jarum jam maka
Roda Gigi Sepeda Balap
Gambar 3.9 Dua roda ber- setelah selang waktu Δt,
singgungan
titik A pada roda
1 akan
v
v
1
2
mencapai A1. Titik
A pada
R
R
roda 2 akan mencapai A 2. Dalam selang
waktu
1
2
tersebut kedua roda menempuh panjang busur yang
sama, AA1 = AA2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecepatan tangensial kedua roda
adalah sama.
2

1

1

Sumber: Dok.CAP

2

v1 = v2

Gambar 3.10 Roda gigi sepeda balap

Dari pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa v =
ωR, sehingga:

v1 = v2
ω1 R1 = ω2 R2

. . . (3.14)

Keterangan:
ω 1 : kecepatan sudut roda 1 (rad/s)

ω 2 : kecepatan sudut roda 2 (rad/s)

Contoh hubungan dua roda yang bersinggungan
adalah roda pada mesin jam mekanis.
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Roda gigi (gear) sepeda balap
dapat diatur sesuai kebutuhan.
Pada jalan mendatar gear diatur
sehingga jari-jari gear depan lebih
besar daripada gear belakang.
Sebaliknya pada jalan menanjak
gear belakang akan diatur sehingga memiliki jari-jari mendekati
ukuran gear depan. Pengaturan
demikian dapat membantu pembalap untuk memanfaatkan tenaganya secara lebih baik.

3. Hubungan Dua Roda yang Dihubungkan dengan Sabuk
Dua buah roda dihubungkan dengan sabuk seperti
gambar 3.11. Mula-mula titik A dan B terletak tepat pada
persinggungan masing-masing roda dengan sabuk. Jika
roda 1 dan roda 2 diputar searah jarum jam maka setelah
selang waktu Δt, titik A pada roda 1 akan mencapai A′
dan titik B pada roda 2 mencapai B′. Dalam selang waktu
tersebut kedua roda menempuh panjang lintasan yang
sama, AA′ = BB′. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa kecepatan tangensial kedua roda adalah sama.

B

B′

R2

R1
A′

A

Gambar 3.11 Dua roda dihubungkan dengan sabuk

v1 = v2
Analog dengan persamaan hubungan dua roda yang
bersinggungan, kita peroleh hubungan antara dua roda yang
dihubungkan dengan sabuk adalah sebagai berikut.

ω1 R1 = ω2 R2

. . . (3.15)

Contoh hubungan dua roda yang dihubungkan dengan sabuk
adalah gear depan dan gear belakang sepeda.
Agar kamu lebih memahami penerapan rumus-rumus di atas, perhatikan contoh soal berikut! Kemudian kerjakan soal-soal di bawahnya!
Contoh Soal
Sebuah sepeda memiliki perbandingan jari-jari gear depan dan belakang 4 : 1.
Jika pengendara sepeda mengayuh gear depan dengan kecepatan sudut
v
R31 sepeda tersebut 40 cm, berapakah laju
4
konstan 4 π rad/s dan jari-jari roda
sepeda tersebut!
1 23
R
Penyelesaian:
Diketahui: R1 : R2 = 4 : 1
R3 = 40 cm = 0,4 m
ω1 = 4 π rad/s
Ditanyakan: θ3 = . . .?
Jawab:
Gear depan dan belakang pada sepeda merupakan hubungan dua roda yang
dihubungkan dengan sabuk. Dengan demikian berlaku:
ω1 R1 = ω2 R2

ω2 = ω1

=4π.

= 46 π rad/s

Hubungan antara gear belakang dengan roda belakang adalah hubungan dua
roda yang seporos, sehingga:
ω3 = ω2
= ω2

v3 = ω2 . R3 = 46 π . 0,4 = 18,4 m/s
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Kerja Kelompok
Kerjakan bersama kelompokmu!
1. Mengapa sebuah mobil saat melintasi jalan menikung harus
memperlambat laju geraknya?
2. Dua buah roda A dan B yang mempunyai radius 1 m dan 3 m
disusun serangkai dengan menggunakan sabuk dan berputar
bersama. Tentukan:
a. kelajuan tangensial, kelajuan anguler, dan percepatan
sentripetal roda A jika periodenya 2 s,
b. kelajuan tangensial, kelajuan anguler, dan percepatan
sentripetal roda B.

Rangkuman
1. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa lingkaran.
2. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap.
3. Pada gerak melingkar beraturan, kelajuan anguler (ω) selalu sama dalam selang
waktu yang sama. Kelajuan anguler dapat dirumuskan:

π2 r
Δθ
v2
ΔrTt

ω=

4. Kelajuan tangensial (v) atau kelajuan linear pada gerak melingkar arahnya
menyinggung lintasan lingkaran dan tegak lurus terhadap jari-jari lintasan. Besarnya
kelajuan tangensial adalah:

v=

atau v = 2 π r f

5. Hubungan antara kelajuan tangensial dengan kelajuan anguler dapat diturunkan
sebagai berikut.

v=ωr
6. Percepatan sentripetal (as) adalah percepatan pada gerak melingkar yang arahnya
menuju pusat lingkaran. Besarnya percepatan sentripetal dapat dirumuskan:

a = ω2 r atau as =
7. Gaya sentripetal (Fs) adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar.
Arah gaya sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Besarnya gaya sentripetal
dirumuskan sebagai berikut.

ΣF=m
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atau Σ F = m ω2 r
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8. Hubungan dua roda yang seporos dapat dirumuskan sebagai berikut.
=
9. Hubungan dua roda yang bersinggungan dirumuskan:

ω1 R1 = ω2 R2
10. Hubungan dua roda yang dihubungkan dengan sabuk dirumuskan:

ω1 R1 = ω2 R2

Soal-soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Sebuah roda dengan diameter 40 cm
melakukan 300 kali putaran per menit
(ppm). Kecepatan linear suatu titik yang
berada di tepi roda tersebut adalah . . . .
d. 2 π m/s
a. 0,2 π m/s
b. 0,5 π m/s
e. 5 π m/s
v
3
1 12
c. 1 π m/s
4
2
2. Suatu benda bergerak melingkar R 12
dengan kecepatan sudut 40 π rad/s.
Frekuensi putaran benda tersebut
adalah . . . .
a. 5 Hz
d. 40 Hz
b. 10 Hz
e. 80 Hz
c. 20 Hz
3. Suatu benda diikat dengan tali
kemudian diputar dengan kecepatan
linear v m/s sehingga memiliki percepatan sentripetal as. Jika benda
tersebut diputar dengan kecepatan
linear 2v m/s maka percepatan sentripetalnya adalah . . . .
a.

as

d. 2 as

b.

as

e. 4 as

c. 1 as

4. Sebuah benda massanya 0,6 kg diikat
dengan tali yang panjangnya 120 cm
kemudian diputar menurut bidang
horizontal. Jika kecepatan linear
benda tersebut 10 m/s maka gaya
sentripetal yang dialami benda
tersebut adalah . . . .
a. 5 N
d. 50 N
b. 20 N
e. 72 N
c. 40 N
5. Dua roda A dan B dihubungkan dengan sabuk bergerak melingkar
beraturan. Jika jari-jari roda A dua kali
jari-jari roda B maka . . . .
a. kelajuan linear kedua roda sama
b. kelajuan sudut kedua roda sama
c. kelajuan linear roda A = 2 kali
kelajuan linear roda B
d. kelajuan sudut roda A = 2 kali
kelajuan sudut roda B
e. kelajuan sudut roda A = 4 kali
kelajuan sudut roda B
6. Sebuah mobil bermassa 1.000 kg
bergerak melintasi jalan menikung
berupa busur lingkaran dengan jari-jari
lingkaran 30 m. Jika permukaan jalan
berupa bidang miring dengan sudut θ
terhadap horizontal (sin θ =
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) maka
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7.

8.

9.

10.

66

kecepatan maksimum mobil agar tidak
selip adalah . . . .
a. 5 m/s
d. 20 m/s
b. 10 m/s
e. 25 m/s
c. 15 m/s
Suatu benda diikat dengan tali yang
panjangnya 0,5 m, kemudian diputar
menurut bidang horizontal. Jika dalam
2 sekon benda melakukan 4 putaran
penuh maka percepatan sentripetal
yang dialami benda adalah . . . .
(gunakan π2 = 10)
d. 80 m/s2
a. 10 m/s2
b. 20 m/s2
e. 160 m/s2
c. 40 m/s2
Sebuah benda bermassa 1 kg diikat
dengan tali yang panjangnya 2 m,
kemudian diputar menurut lintasan
vertikal. Jika kecepatan sudut benda
5 rad/s maka tegangan tali pada saat
berada di titik terendah adalah . . . .
a. 10 N
d. 40 N
b. 20 N
e. 50 N
c. 30 N
Dua roda A dan B saling bersinggungan. Jari-jari roda A adalah 40 cm dan
jari-jari roda adalah 30 cm. Jika kecepatan sudut roda A adalah 60 rad/s maka
kecepatan sudut roda B adalah . . . .
a. 30 rad/s
d. 80 rad/s
b. 45 rad/s
e. 150 rad/s
c. 60 rad/s
Suatu kincir angin berputar dengan
percepatan anguler 2 π rad/s2. Jika
mula-mula kincir tersebut dalam
keadaan diam maka setelah 10 sekon
kincir telah berputar sebanyak . . . .
a. 50 putaran
d. 150 putaran
b. 100 putaran
e. 300 putaran
c. 200 putaran
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B. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Pada suatu saat kelajuan anguler
sebuah keping CD yang berdiameter
12 cm adalah 314 rad/s.
a. Berapa frekuensi dan periodenya?
b. Tentukan kelajuan tangensial
suatu titik yang berjarak 3 cm dan
6 cm dari pusat keping CD!
2. Dua buah roda P dan Q beradius 1 m
dan 3 m disusun dengan poros yang
sama (sepusat). Jika roda-roda
tersebut berputar bersama, tentukan:
a. kelajuan tangensial, kelajuan
anguler, dan percepatan sentripetal roda A jika periodenya 2s;
b. kelajuan tangensial, kelajuan
anguler, dan percepatan sentripetal roda B!
3. Sebuah sepeda memiliki perbandingan jari-jari gear depan dan belakang
3 : 1 dan jari-jari roda belakang 0,3
meter. Agar sepeda melaju dengan
kelajuan 36 km/jam, berapakah kecepatan anguler yang harus diberikan
pada gear roda depan?
4. Jelaskan prinsip kerja mesin sentrifugal!
5. Sebuah balok diputar mendatar di
atas lantai yang licin dengan menggunakan tali sepanjang 0,5 m. Ketika
kecepatan sudut putaran mencapai 5
π rad/s, tali putus. Tentukan jarak
tempuh balok setelah 3 sekon!

BAB

4

DINAMIKA PARTIKEL

Pada bab terdahulu kita
telah belajar tentang gerak
lurus dan gerak melingkar.
Kali ini kita lanjutkan dengan mempelajari hukum
Newton yang bekerja pada
gerak itu.

Tentu saja kita pelajari juga penerapan
dari hukum-hukum
Newton itu.

Kita akan mempelajari hukum I Newton,
hukum II Newton, dan
hukum III Newton.

Berikutnya kita
akan mempelajari
jenis-jenis gaya.

Akhirnya, setelah mempelajari bab ini kita dapat
memahami konsep tentang
dinamika gerak dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari.

Rep. moblog_552b596bf2697

G e r -

Gambar 4.1 Pemain sepak bola

K

amu
tentu
pernah
melihat
pemain
sepak bola menendang bola. Bola yang ditendang bergerak
menuju sasaran. Bola itu bergerak karena adanya gaya dorong yang dilakukan oleh
kaki pemain bola. Semakin besar gaya yang diberikan pada bola, bola akan bergerak
semakin cepat.
Gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah pada bola tersebut. Seberapa besar

A. Pengertian Gaya dan Hukum-hukum Newton
pengaruh gaya terhadap perubahan arah benda? Mari kita simak uraian di bawah ini!
Kata kunci: Gaya – Hukum Newton – Macam-macam Gaya – Penerapan
Hukum Newton
Apa yang terjadi jika bola yang mula-mula diam kemudian ditendang?
Bola pasti akan bergerak bukan? Bagaimana jika bola yang sedang
menggelinding kita tendang lagi searah gerak bola? Tentu gerak bola
akan bertambah cepat. Mengapa demikian? Karena ketika kita menendang bola, berarti kita memberikan gaya (dorongan) tambahan pada bola
sehingga kecepatan bola bertambah menjadi lebih cepat.
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Sumber: Dok. CAP

Gaya
Apa yang terjadi jika bola yang sedang bergerak ke utara kita tendang
ke arah timur? Tentunya bola akan bergerak ke timur. Hal
ini disebabkan gaya yang kita berikan mengubah arah gerak
Sebaiknya Tahu
bola. Hal serupa terjadi ketika kita menarik karet gelang.
Bentuk karet akan berubah jika kita tarik. Hal ini disebabkan
adanya gaya (tarikan) yang kita berikan.
Berdasarkan contoh-contoh di atas maka gaya dalam
fisika dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Gaya
dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan gerak,
arah gerak, dan bentuk suatu benda. Masih adakah perubahan pada benda yang diakibatkan oleh gaya? Coba

Kerja Mandiri 1

Gambar 4.2 Sabuk keselamatan

diskusikan dengan teman sebangkumu!
Besaran gaya dilambangkan dengan huruf F. Sedangkan satuannya dalam SI adalah newton (N) atau kg.m/
s2. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki besar
dan arah.
Untuk menguji pemahamanmu, kerjakan pelatihan beri-

Salah satu contoh tekno
logi yang menerapkan
konsep hukum I Newton
adalah sabuk keselamatan.
Pada saat terjadi pengerem
an mendadak, pengemudi
maupun penumpang dapat ditahan oleh sabuk ke
selamatan sehingga tidak
membentur dashboard
mobil atau terlempar ke

kut!
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
Berilah beberapa contoh perubahan yang diakibatkan oleh gaya
yang mengubah:
a. bentuk benda,
b. arah gerak benda, dan
c. kecepatan benda!

1. Hukum I Newton
Coba kamu perhatikan lagi bola yang ditendang dengan kaki
seperti contoh di depan! Bola dapat bergerak saat diberi gaya oleh
kaki.
Ilmu yang mempelajari tentang gerak (seperti gerakan pada
bola) dan gaya penyebabnya disebut dinamika. Ilmuwan yang banyak memberikan sumbangan pemikiran tentang dinamika adalah
Isaac Newton. Beliau meletakkan dasar-dasar dinamika dengan
memberikan gagasan pemikirannya yang kemudian dikenal dengan
hukum-hukum Newton. Untuk memahami lebih jauh tentang dinamika, perhatikan uraian berikut!
Ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang bergerak tibatiba mobil direm mendadak, apa yang kamu alami? Mengapa kamu
terdorong ke depan, bukan ke belakang atau ke samping?
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Sumber: Dok. CAP

Ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang bergerak, kamu
akan berusaha mempertahankan keadaan gerakmu (malas berhenti).
Oleh sebab itu, ketika mobil direm mendadak, kamu akan terdorong
ke depan. Hal ini sebagai akibat dari sifat mempertahankan gerak
tersebut.
Seperti halnya ketika kamu duduk membonceng di atas sadel
motor yang berhenti. Tiba-tiba temanmu menjalankan sepeda motor
tersebut dengan cepat. Kamu tentu akan terjerembab ke belakang.
Hal ini dikarenakan kamu ingin mempertahankan keadaan diammu.
Benda yang mula-mula diam akan mempertahankan keadaan diamnya.
Peristiwa-peristiwa di atas merupakan contoh dari konsep hukum
I Newton yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika resultan (jumlah) gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol (∑ F = 0)
maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang
mula-mula bergerak tetap bergerak dengan kecepatan tetap.
Kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak (malas
untuk diam) dan kecenderungan benda untuk mempertahankan diam
(malas untuk bergerak) berhubungan dengan sifat kelembaman (inersia) atau kemalasan suatu benda. Oleh karena itu, hukum I Newton
juga disebut dengan hukum kelembaman.
Kelembaman (inersia) atau kemalasan suatu benda berhubungan
erat dengan massa benda. Sifat
kemalasan atau kelembaman benda
semakin besar jika massa benda
semakin besar. Manakah yang lebih
mudah, mendorong truk mogok atau
mendorong sedan mogok di tempat
yang sama? Tentu saja lebih mudah
mendorong sedan. Hal ini disebabkan
massa sedan lebih kecil dibanding
truk sehingga tingkat kemalasan sedan untuk tetap diam lebih kecil.
Sifat kelembaman benda dapat
Gambar 4.3 Tali a putus saat
ditarik dengan cepat
ditunjukkan dengan percobaan beri-
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Hukum I
Newton

Praktikum

Sumber: Dok. CAP

kut. Perhatikan gambar 4.3 di bawah!
Sebuah bola M digantung dengan benang b. Bagian bawah bola dihubungkan
dengan benang a. Jika benang a ditarik cukup kuat maka benang a akan putus. Hal
tersebut terjadi karena bola berusaha mempertahankan keadaan diamnya.
Namun jika benang yang bawah ditarik perlahan-lahan dan berangsur-angsur
makin kuat maka bola M akan ikut bergerak. Bergeraknya bola M dapat menyebabkan
benang b putus.
Untuk memahami lebih lanjut tentang sifat kelembaman, lakukan kegiatan-kegiatan
berikut!
Hukum I Newton

A. Tujuan
Memahami hukum I Newton tentang kelembaman.
B. Alat dan Bahan
1. Kertas HVS
1 lembar
2. Uang logam
1 keping
C. Langkah Kerja
1. Letakkan kertas HVS di atas meja! Selanjutnya, letakkan uang logam di atasnya
seperti pada gambar berikut!
2. Tariklah kertas secara perlahan-lahan sampai lepas dari tepi meja! Apa yang
terjadi dengan uang logam?

Diskusi 1
3. Ulangi langkah 1–2 tetapi kertas ditarik dengan cepat! Apa
yang terjadi dengan uang logam?
4. Mengapa keadaan uang logam pada pengamatan pertama
berbeda dengan pengamatan kedua?
5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatanmu!
6. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman sekelas!
Mintalah bimbingan dari guru!
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7. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas! Beri kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan!
Diskusikan bersama kelompokmu!
1. Berikan contoh lain penerapan hukum I Newton pada teknologi
dan jelaskan manfaatnya!
2. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas!
3. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan
F = 20 N
tanggapan!
F = 80 N
2

1

2. Hukum II Newton
Pada subbab sebelumnya telah kita pelajari hukum I Newton
beserta penerapannya. Hukum I
Newton mempelajari gerak benda Gambar 4.4 Dua orang memberikan gaya
yang searah pada balok
yang resultan gayanya nol (∑ F = 0).
Lalu bagaimana dengan gerak benda yang yang resultan gayanya
tidak nol?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya perhatikan
F = 80 N
beberapa contoh berikut ini!
F = 20 N
Gambar 4.4 menunjukkan resul
tan dua gaya searah balok. Balok
didorong dengan gaya F1 = 80 N
dan ditarik dengan gaya F2 = 20 N.
Jika arah kedua gaya sama maka
Gambar 4.5 Dua orang memberikan gaya
resultan gaya yang bekerja pada yang berlawanan arah pada balok
balok adalah:
R = F1 + F2
R = 20 N + 80 N
R = 100 N searah kedua gaya
F = 100 N
Gambar 4.5 menunjukkan re
sultan dua gaya berlawanan arah
pada balok. Balok ditarik dengan
gaya F1 = 20 N ke kiri dan ditarik
dengan gaya F2 = 80 N ke kanan.
Resultan gaya yang bekerja pada Gambar 4.6 Orang memberikan gaya tarik
100 N pada balok
balok adalah:
R = F2 – F1
F = 100 N
F = 100 N
R = 80 N – 20 N
R = 60 N searah gaya F2 (ke kanan)
2

1

1

a. Hubungan Gaya (F) dan Percepatan (a)

2

Gambar 4.7 Dua orang memberikan gaya
yang besarnya sama dan searah pada balok

Balok mula-mula diam di
permukaan lantai licin (dianggap tidak ada gaya gesek antara
balok dengan lantai). Ketika seseorang dengan gaya F = 100 N
menarik balok maka balok tersebut bergerak dengan percepatan
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a m/s2.
Jika balok yang sama ditarik
oleh dua orang dengan dua gaya
searah yang masing-masing
besarnya 100 N maka balok
bergerak dengan perc epatan
2a m/s2.
Jadi, dapat disimpulkan
bahwa percepatan yang dialami benda sebanding dengan
resultan gaya yang bekerja
pada benda itu. Adapun arah
percepatannya searah dengan
arah res ultan gaya tersebut.
Secara matematis dapat ditulis:
a ~ ∑ F.

b. Hubungan Massa (m) dan
Percepatan (a)

F = 100 N

10 kg

Gambar 4.8 Orang memberikan gaya tarik
100 N pada balok yang massanya 10 kg
F = 100 N

20 kg

Gambar 4.9 Orang memberikan gaya tarik
100 N pada balok yang massanya 20 kg

Balok dengan massa 10 kg mula-mula diam di permukaan
lantai licin (dianggap tidak ada gaya gesek antara balok dengan
lantai). Jika seseorang memberikan gaya tarik pada balok sebesar 100 N maka balok bergerak dengan percepatan a m/s2.
Jika gaya tarik F = 100 N dari orang tersebut bekerja pada
balok bermassa 20 kg yang mula-mula diam di permukaan lantai licin maka balok tersebut akan bergerak dengan percepatan

Hukum II
Newton

m/s2.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa percepatan yang dialami benda berbanding terbalik dengan massa benda itu atau a ~ .
Pada pembahasan di atas resultan gaya yang bekerja tidak sama
dengan nol. Dengan menggabungkan dua kesimpulan di atas maka
diperoleh rumusan hukum II Newton sebagai berikut.
Percepatan (a) yang dihasilkan oleh resultan gaya (∑ F) yang bekerja
pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya serta
berbanding terbalik dengan massa benda (m).
Secara matematis hukum II Newton dapat dirumuskan:
atau

. . . (4.1)

Keterangan:
∑ F : resultan gaya (N atau kg.m/s2)
m : massa benda (kg)
a

: percepatan (m/s2)

Pada persamaan 4.1, hukum II Newton menghubungkan antara
gerak dengan penyebabnya. Dari hukum II Newton ini dapat didefinisikan pengertian gaya sebagai sebuah aksi yang dapat mempercepat
sebuah benda.
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Jika massa (m) = 1 kg dan percepatan (a) = 1 m/s2 maka gaya yang bekerja pada
benda adalah:
∑F=m.a
∑ F = 1 kg . 1 m/s2
∑F=1N
Jadi, 1 N = 1 kg.m/s2
Berdasarkan hasil di atas, pengertian gaya satu newton (1N) didefinisikan sebagai
gaya yang menghasilkan percepatan 1 m/s2 ketika bekerja pada benda yang massanya 1 kg.
Agar kamu lebih memahami konsep hukum II Newton, perhatikan contoh soal
berikut! Setelah itu kerjakan pelatihan di bawahnya!
Contoh Soal
1. Balok bermassa 20 kg mula-mula diam di permukaan lantai yang licin
(dianggap tidak ada gaya gesek antara balok dengan lantai). Seseorang
menarik balok tersebut dengan gaya 100 N. Berapakah percepatan yang
dialami balok tersebut?
Penyelesaian:
Diketahui: m = 20 kg
∑ F = 100 N
Ditanyakan: a = . . . ?
Jawab:

2. Mobil bermassa 3.000 kg bergerak akibat gaya dorong mesin 20.000 N.
Jika terdapat gaya gesek antara roda mobil dengan jalan raya sebesar
2.000 N, berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut?

Kerja Berpasangan 1
Penyelesaian:
Diketahui: m = 3.000 kg
F1 = 20.000 N
F2 = -2.000 N
Ditanyakan: a = . . . ?
Jawab:
=
Kerjakan bersama teman sebangkumu!
1. Lengkapi tabel berikut dengan menggunakan rumus hukum
II Newton!
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Resultan Gaya (N)

Massa (kg)

Percepatan (m/s2)

40

...

2

...

20

3,5

100

80

...

2. Gaya dorong mesin suatu mobil 15.000 N menyebabkan mobil
mengalami percepatan 4 m/s2. Jika gaya gesek roda dan jalan
4.000 N dan gaya hambat angin 1.000 N, berapakah massa
mobil tersebut?

c. Penerapan Hukum II Newton pada Gerak Lurus Berubah
Beraturan (GLBB)
Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan. Persamaan dalam gerak
lurus berubah beraturan adalah sebagai berikut.
vt = v0 + a . t
s = v0 . t + . a . t 2
vt2 = v02 + 2 . a . s

. . . (4.2)

Keterangan:
v0 : kecepatan awal benda (m/s)
vt : kecepatan akhir benda (m/s)
a : percepatan benda (m/s2)
s : jarak yang ditempuh benda (m)
t : waktu (s)

Contoh penerapan hukum II Newton tampak pada ilustrasi di awal bab. Saat
bola yang mula-mula diam, kemudian ditendang dengan sejumlah gaya maka bola
akan bergerak dengan kecepatan akhir tertentu. Untuk mengetahui kecepatan akhir
bola maka percepatan yang dimiliki bola diperoleh dengan rumus:

Agar kamu lebih memahami penerapan hukum II Newton pada GLBB, pelajari
contoh soal berikut!
Contoh Soal
1. Mobil bermassa 2.000 kg dari keadaan diam didorong dengan gaya
dorong mesin sebesar 10.000 N. Jika dianggap tidak ada gaya gesek
antara roda mobil dengan jalan raya serta tidak ada gaya hambat angin, berapakah kecepatan mobil setelah bergerak 10 s? Berapa jarak
yang ditempuh selama waktu tersebut?
Penyelesaian:
Diketahui: m = 2.000 kg
∑ F = 10.000 kg
vt0 = 0
t
= 10 s
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Ditanyakan: vt = . . . ?
s=...?
Jawab:
(Petunjuk: Hitung lebih dahulu percepatan (a) dengan hukum II Newton!)
sehingga
Kecepatan benda v adalah:
vt = vo + a . t
vt = 0 + 5 m/s2 . 10 s = 50 m/s
Jarak yang ditempuh benda adalah:
s = vo . t +

.a.t2

s = 0 . 10 s + . 5 m/s2 . (10 s)2 = 250 m
2. Mobil bermassa 3.000 kg bergerak dengan kecepatan 25 m/s. Kemudian mobil direm dengan gaya 12.000 N. Berapakah jarak yang
ditempuh mobil mulai direm sampai berhenti?
Penyelesaian:
Diketahui: m = 3.000 kg
v0 = 25 m/s
∑ F = -12.000 N
vt = 0
Ditanyakan: s = . . . ?
Jawab:
(Petunjuk: Hitung lebih dahulu percepatan (a) dengan hukum II Newton! Ingat bahwa gaya gesek berlawanan dengan arah gerak (∑ F
negatif)!)

vt2 = v2 + 2 . a . s
0 = 252 + 2 . (-4) . s
0 = 625 – 4 . s
s=

= 156,25 m

Gerak pada lift
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Contoh penerapan hukum II Newton selain pada gerakan bola adalah pada
gerakan lift. Pernahkah kamu merasakan atau mengalami perubahan berat saat
kamu berada di dalam lift yang sedang bergerak?
Ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, kita akan merasakan berat kita berubah sesuai dengan pergerakan lift. Jika lift bergerak ke atas dari keadaan diam kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. Sebaliknya,
jika kita berada dalam lift yang bergerak ke bawah
dari keadaan diam maka kita akan merasakan
gaya berat kita menjadi berkurang. Untuk lebih memahami permasalahan ini, perhatikan contoh soal berikut dan kerjakan soal-soal di bawahnya! Selanjutnya,
lakukan diskusi bersama kelompokmu!
Contoh Soal
Seseorang yang massanya 70 kg berada di dalam lift. Percepatan gravitasi
bumi 10 m/s2. Berapa gaya normal orang tersebut di dalam lift jika keadaan
lift seperti berikut.
a. lift diam,
b. lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap,
c. lift bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap,
d. lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 m/s2,
e. lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2 m/s2.
Penyelesaian:
Diketahui: m = 70 kg
v
Ditanyakan: N = . . . ?
tetap
Jawab:
(Petunjuk: Gambarkan dulu diagram bebas gaya-gaya yang bekerja pada
dasar lift, selanjutnya tentukan gaya-gaya yang searah dengan gerak
bertanda +. Gaya normal (N) adalah gaya yang arahnya tegak lurus benda
dan besarnya sama dengan gaya berat (w))
a. Lift diam.
Karena lift diam maka percepatannya = 0.
∑F=0
N–w=0
v
tetap
N=w
N = m . g maka N = 70 . 10 = 700 N
b. Lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap.
Karena kecepatan lift tetap maka percepatan lift (a) = 0.
∑F=m.a=0
N–w=0
N=w
N = m . g maka N = 70 . 10 = 700 N
c. Lift bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap.
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Karena kecepatan lift tetap maka percepatan lift (a) = 0.
∑F=m.a=0
w–N=0
N=w
N = m . g maka N = 70 . 10 = 700 N
d. Lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 m/s2.
∑F=m.a

Kerja Berpasangan 2
N–w=m.a
N=w+m.a
N=m.g+m.a
N = 70 . 10 + 70 . 2
N = 700 + 140 maka N = 840 N
e. Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2 m/s2.
∑F=m.a
w–N=m.a

Diskusi 2
N=w–m.a
N=m.g–m.a
N = 70 . 10 – 70 . 2
N = 700 – 140 maka N = 560 N
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Apakah suatu benda yang diberi gaya selalu memiliki percepatan? Jelaskan!

2. Apakah benda yang bergerak selalu memiliki percepatan? Jelaskan!
3. Resultan gaya 8.000 N bekerja pada mobil sehingga mobil mengalami percepatan dari keadaan diam. Jika massa mobil 2.000 kg,
berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 20 sekon?
Diskusikan bersama kelompokmu!
1. Berikan contoh lain penerapan hukum II Newton pada teknologi
dan jelaskan manfaatnya!
2. Jelaskan mengapa para astronaut dapat melayang-layang di
dalam pesawat luar angkasa! Apakah percepatan gravitasi di
planet-planet lain berbeda dengan di bumi?
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3. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas! Beri
kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya!

Sebaiknya Tahu

Gambar 4.10 Diagram
gaya

Gambar 4.12 Seseorang yang terpeleset
di lantai yang licin

3. Hukum III Newton

Contoh penerapan hukum III
Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
Pada lantai yang sangat licin,
gaya gesek antara telapak kaki
dengan permukaan lantai sangat
kecil sehingga gaya dorong lantai pada kaki juga kecil. (Gaya
dorong lantai pada telapak kaki
berasal dari gaya gesekan).
Karena gaya dorong lantai pada
telapak kaki sangat kecil maka
kita sukar berjalan di lantai yang

Sebelum memahami hukum III Newton, lakukan
kegiatan berikut! Coba kamu amati buku Fisika
yang terletak di atas meja! Mengapa buku tersebut
tidak jatuh ke lantai? Apa yang terjadi jika buku
buku

Lan-

Gambar 4.11 Buku jatuh

dilepas ke udara dari ketinggian yang sama dengan meja? Tentu
saja, buku akan bergerak jatuh ke lantai. Mengapa kedua peristiwa
di atas berbeda?
Pada peristiwa pertama, buku menekan permukaan meja ke arah
bawah (F1) pada bidang sentuhnya. Pada saat yang
sama permukaan meja bereaksi dengan menekan
buku ke arah atas (F2). Perhatikan gambar 4.10 berikut! Gaya reaksi meja pada buku (arahnya ke atas)
mengimbangi gaya tarik bumi pada buku (arahnya
ke bawah). Akibatnya, buku diam di permukaan meja Gambar 4.13 Diagram gaya aksi-reaksi
(tidak bergerak).
Pada peristiwa kedua seperti pada gambar 4.11, gaya tarik gravitasi
bumi (w) bekerja pada buku (arahnya ke bawah). Gaya yang bekerja
pada buku tersebut tidak ada yang mengimbangi sehingga buku

Neraca pegas A

Neraca pegas B

Gambar 4.14 Gaya aksi-reaksi pada dua neraca pegas

bergerak ke bawah dan jatuh ke lantai.
Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa gaya hanya
ada jika sedikitnya terdapat dua benda yang berinteraksi. Pada interaksi tersebut gaya-gaya selalu berpasangan. Jadi, tidak ada gaya
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reaksi

Faksi
Sumber: Dok. CAP

yang terjadi dengan sendirinya pada benda.
Perhatikan gambar 4.13 di samping! Jika benda P melakukan
gaya aksi pada Q (FPQ) maka Q akan mengerjakan gaya reaksi pada
P (FQP). Gaya aksi dan reaksi terjadi pada saat yang bersamaan.
Berdasarkan gambar 4.13, apakah besar FPQ
sama dengan besar FQP? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan percobaan berikut! Dua
F
neraca pegas A dan B, kedua ujungnya dikaitkan
menjadi satu. Pada bagian ujung neraca pegas
yang lain dari neraca pegas A dan B ditarik dengan
gaya yang berlawanan.
Gaya yang dikerjakan neraca pegas A (gaya
aksi) pada neraca pegas B ditunjukkan oleh jarum Gambar 4.15 Nelayan
skala A = 8 N. Sebaliknya gaya yang dikerjakan dermaga
neraca pegas B (gaya reaksi) pada neraca pegas
A ditunjukkan oleh jarum skala B = 8 N.
Contoh lain tentang pasangan gaya aksi dan reaksi dapat dilihat
pada peristiwa nelayan yang hendak menambatkan perahu di dermaga. Saat tali telah terikat di dermaga namun perahu belum merapat
maka nelayan akan menarik perahu.
Nelayan beserta perahunya akan bergerak ke dermaga meskipun
gaya yang dikerjakan pada tali menjauhi dermaga. Karena setiap
benda bergerak searah dengan gaya yang bekerja pada benda maka
dapat disimpulkan bahwa ada gaya penggerak yang arahnya sama
dengan arah gerakan perahu. Gaya penggerak ini merupakan gaya
reaksi dari gaya tarik nelayan yang disebut gaya aksi. Jika diukur
dengan neraca pegas, kedua gaya akan sama besar dengan arah
yang berlawanan.
Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya
gaya aksi sama dengan gaya reaksi dan arahnya berlawanan.
Kesimpulan di atas dirumuskan sebagai hukum III Newton.

merapatkan kapal ke

Hukum III
Newton

Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B maka benda B akan mengerjakan
gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.
Secara matematis hukum III Newton dapat dirumuskan sebagai berikut.
Faksi = -Freaksi

. . . (4.3)

Dua gaya dikatakan sebagai pasangan aksi-reaksi jika:
a. bekerja pada dua benda yang berbeda,
b. saling berinteraksi,
c. besarnya sama dan berlawanan arah.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut!
Contoh Soal

Sebuah lampu digantung pada langit-langit (plafon) rumah dengan kawat
(massa kawat diabaikan). Gambarlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem
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lampu tersebut kemudian jelaskan! Selanjutnya tunjukkan pasangan gaya
aksi-reaksinya!
Penyelesaian:
Keterangan Gambar:
F : gaya yang dikerjakan langit-langit rumah pada kawat
T : gaya yang dikerjakan kawat pada langit-langit rumah

B. Macam-macam Gaya
T’ : gaya yang dikerjakan kawat pada lampu
F’ : gaya yang dikerjakan lampu pada kawat
w : gaya yang dikerjakan bumi pada lampu (gaya berat lampu)

Sumber: Dok. CAP

F dan T serta F’ dan T’ adalah pasangan gaya aksi-reaksi.
Kedua gaya tersebut bekerja pada dua benda yang berbeda dan saling berinteraksi. Besar kedua gaya F dan T
adalah sama tetapi arahnya
berlawanan, demikian pula
dengan F’ dan T’.
T dan T’ bukan pasangan
gaya aksi-reaksi. Kedua
gaya tersebut bekerja pada
satu benda yang sama yaitu
kawat. T’ dan W bukan
pasangan gaya aksi-reaksi.
Gambar 4.16 Benda dilepas dari ketinggian Kedua gaya tersebut meskiptertentu
un besarnya sama, berlawanan arah, dan bekerja pada
dua benda yang berbeda arah, tetapi tidak saling berinteraksi.
Masih ingatkah kamu dengan contoh sebelumnya tentang pergerakan
bola? Bola dapat bergerak karena diberi gaya. Gaya merupakan suatu
aksi yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau diam. Adapun
beberapa macam gaya yang perlu kita ketahui adalah:

Gaya Berat

1. Gaya Berat (w)
Sebuah bola dilepas dari ketinggian tertentu kemudian jatuh ke
tanah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Perhatikan uraian berikut!
Jika gaya gesek antara bola dan udara diabaikan, bola tersebut
akan mengalami gerak jatuh bebas. Percepatan yang dialami bola sama
dengan percepatan gravitasi bumi (g). Gaya gravitasi yang bekerja
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pada bola disebut gaya berat atau berat benda (w).
Dengan menerapkan hukum II Newton pada gerak jatuh bebas

Gambar 4.17 Arah gaya berat pada benda

maka diperoleh hubungan massa dan berat. Hukum II Newton menyatakan bahwa ∑
F = m . a. Jika gaya yang bekerja pada gerak jatuh bebas adalah gaya berat (∑ F = w)
dan percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi (a = g) maka persamaan
pada hukum II Newton dapat ditulis kembali menjadi:
∑F =m.a
w =m.g

. . . (4.4)

Keterangan:
w : gaya berat (N)
m : massa benda (kg)
g : percepatan gravitasi bumi (m/s2)

Berat termasuk besaran vektor yang arahnya selalu tegak lurus ke bawah bagaimanapun posisi benda diletakkan.
Agar kamu dapat lebih memahami konsep gaya berat, simaklah contoh soal berikut!
Kemudian kerjakan pelatihan di bawahnya!
Contoh Soal
Seorang astronaut dari bulan membawa contoh batuan bulan ke bumi. Ketika
di bulan astronaut mengukur berat batuan tersebut sebesar 10 N. Jika dianggap percepatan gravitasi di bulan percepatan gravitasi di bumi, berapakah
berat batuan bulan tersebut di bumi?
Penyelesaian:
Diketahui: wbl = 10 N

Kerja Mandiri 2
gbl = . gbm
Ditanyakan: wbm = . . . ?
Jawab:
Dari persamaan w = m . g maka
Massa batu di bumi sama dengan massa batu di bulan,
sehingga:
=
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=
wbm = 60 N
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Seorang astronaut melakukan misi penyelidikan di bulan. Ketika
di bumi berat astronaut 840 N. Jika percepatan gravitasi di bulan

2. Gaya Normal

Gaya Normal

Sumber: Dok. CAP

kali percepatan gravitasi di bumi, berapakah berat astronaut
tersebut ketika berada di permukaan bulan?
2. Sebuah batuan bulan ketika ditimbang
di bulan mempunyai berat 25 N. Jika
berat batuan saat ditimbang di bumi
adalah 112,5 N, berapakah perbandingan percepatan gravitasi bumi dengan
bulan?
Gambar 4.18 Gaya normal buku

Buku yang diletakkan pada permukaan meja, tidak jatuh ke bawah. Padahal pada buku tersebut
bekerja gaya tarik gravitasi bumi. Mengapa demikian?
Ketika buku diletakkan pada permukaan meja, meja memberikan
gaya tekan pada buku. Gaya ini timbul karena buku bersentuhan atau

w sin θ

w cos θ
θ

Gambar 4.19 Arah gaya normal

kontak dengan meja. Gaya yang dihasilkan disebut gaya kontak.
Gaya kontak ini tegak lurus dengan bidang sentuh sehingga disebut gaya normal N.
Perhatikan gambar 4.18! Apakah gaya normal N dan gaya berat w pada buku
tersebut merupakan pasangan gaya aksi-reaksi? Gaya berat w bekerja pada buku
(dilakukan oleh gravitasi bumi) dan gaya normal N juga bekerja pada buku (dilakukan
oleh meja). Kedua gaya tersebut bukan pasangan gaya aksi-reaksi. Sebab keduanya
bekerja pada benda yang sama yaitu buku.
Jadi, gaya normal adalah gaya kontak yang timbul akibat dua benda bersentuhan.
Dalam hal ini gaya normal juga termasuk gaya sentuh. Arah gaya normal selalu tegak
lurus terhadap bidang sentuh.
Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh soal berikut!
Contoh Soal
Suatu balok bermassa 20 kg diletakkan pada permukaan lantai. Percepatan
gravitasi bumi di tempat itu dianggap 10 m/s2. Tentukanlah:
a. gaya berat dan gaya normal yang bekerja pada balok,
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b. besar gaya normal balok, jika balok tersebut diberi gaya tekan ke bawah 50
N,
c. besar gaya normalnya, jika balok ditarik dengan gaya ke atas sebesar 50
N.
Penyelesaian:
Diketahui: m = 20 kg
g = 10 m/s2
F1 = 50 N ke bawah
F2 = 50 N ke atas
Ditanyakan: w = . . . ?
N =...?
Jawab:
a. w = m . g
w = 20 . 10 = 200 N
∑ Fy = 0

F = 50 N

F = 50 N

N–w=0
N = w = 200 N

Kerja Berpasangan 3
b. ∑ Fy = 0
N – w – F1= 0
N – 200 N – 50 N = 0
N = 250 N
c.

∑Fy = 0
N + F2 – w = 0
N + 50 – 200 = 0
N = 150 N

Kamu tentu sudah memahami konsep gaya normal, bukan?
Sekarang uji pemahamanmu dengan mengerjakan soal berikut!
Kerjakan bersama teman sebangkumu!
Sebuah balok bermassa 200 N. Balok tersebut diletakkan pada permuGambar 4.20 Gaya tegangan tali antara
kaan lantai. Tentukan gaya normal
dua benda
pada balok tersebut jika:
1. tidak ada gaya luar yang bekerja pada balok,
2. gaya tekan vertikal ke bawah (F1) sebesar 100 N menekan balok,
3. balok ditarik dengan gaya (F2) 100 N vertikal ke atas,
4. balok ditarik dengan gaya (F3) 100 N ke atas dengan sudut
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Gaya
Tegangan
Tali

53° terhadap garis mendatar. (sin 53° =
0,8)

3. Gaya Tegangan Tali

Gambar 4.21 Gaya tegangan tali antara tiga benda

Perhatikan gambar 4.20 di samping!
Ketika balok B ditarik dengan gaya F
maka balok A ikut tertarik karena balok A dihubungkan dengan tali
pada balok B. Akibatnya tali menjadi tegang. Hal ini disebabkan pada
tali bekerja gaya tegangan, yaitu T dan T’. Jika tali dianggap ringan
maka gaya tegangan pada kedua ujung tali tersebut adalah sama (T
= T’).
6N

Gambar 4.22a Balok pada
lantai licin

10 N

Gambar 4.22b Balok pada
lantai kasar

Perhatikan gambar 4.21 berikut! Ketika balok C ditarik dengan
gaya F maka balok A dan B ikut tertarik karena balok tersebut di
hubungkan dengan tali pada balok C. Akibatnya tali menjadi tegang.
Hal ini disebabkan pada tali bekerja gaya tegangan, yaitu T1 dan T1’
pada tali 1 sedangkan T2 dan T2’ pada tali 2. Jika tali dianggap ringan
maka gaya tegangan pada kedua ujung tali yang sama adalah sama
besar (T1 = T1’ dan T2 = T2’).
Yang menjadi pertanyaan apakah T1 dan T1’ serta T2 dan T2’
merupakan pasangan gaya aksi-reaksi? Coba diskusikan bersama
temanmu!

4. Gaya Gesek
Perhatikan gambar 4.22a dan 4.22b! Gambar 4.22a
Lantai licin
menunjukkan bahwa balok berada pada permukaan
lantai licin. Balok tersebut dihubungkan dengan neraca pegas dan ditarik dengan gaya mendatar. Gaya
yang diperlukan untuk menggerakkan balok adalah 6
f
Lantai kasar
N (F1).
Gambar 4.23 Gaya gesek
Gambar 4.22b menunjukkan bahwa balok berada
pada permukaan lantai kasar. Balok dihubungkan dengan neraca
pegas dan ditarik dengan gaya mendatar. Gaya yang diperlukan untuk
gesek

10 N

Gambar 4.24a Gaya gesek
pada lantai kasar

15 N

Gambar 4.24b Gaya gesek
pada lantai sangat kasar

menggerakkan balok adalah 10 N (F2).
Mengapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan kedua
balok tersebut berbeda?
Pada permukaan lantai yang licin, gaya gesek antara lantai dengan balok sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Pada permukaan
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lantai yang kasar, terdapat gaya gesek antara lantai dengan balok
Gaya
yang arahnya berlawanan dengan gaya tarik. Akibatnya gaya yang
Gesek
diperlukan untuk menggerakkan balok pada permukaan lantai yang
kasar lebih besar. Selisih kedua gaya tersebut berasal dari gaya
gesek antara lantai dengan balok, yaitu fgesek =
Sebaiknya Tahu
10 N – 6 N = 4 N.
Gaya gesek terjadi pada bidang sentuh
Mengapa Ikan Mampu Bergerak
antara permukaan lantai dengan balok. Arah
gaya gesek berlawanan dengan arah gerak
balok.
Gambar 4.24a dan 4.24b menunjukkan bahwa
semakin kasar permukaan lantai, gaya yang
diperlukan untuk menggerakkan balok semakin
besar. Hal ini dikarenakan gaya gesek yang
timbul pada permukaan lantai kasar lebih besar.
Gambar 4.25 Sekelompok ikan laut sedang
berenang
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
gaya gesek dipengaruhi oleh tingkat kekasaran
Air menimbulkan gaya gesek lebih
permukaan benda atau koefisien gesek antarbesar daripada udara. Oleh karena
bidang sentuh.
itu, hewan-hewan yang hidup di

Sumber: Dok. CAP

air contohnya berbagai jenis ikan,
memiliki tubuh yang langsing
(streamline). Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya,
kebanyakan ikan memiliki tubuh
berbentuk torpedo. Bentuk tubuh
seperti ini memungkinkannya meluncur di air dengan mudah. Sisik
ikan juga dilapisi semacam minyak
yang melumasinya sehingga mengurangi gesekan lebih banyak lagi.
(Sumber: Seri Kegiatan Sains: Gaya dan
Gerak, Pakar Raya, 2006).

Gambar 4.26 Parasut

Gaya gesek juga dipengaruhi oleh gaya normal pada benda.
Secara matematis, gaya gesek dirumuskan sebagai berikut.
. . . (4.5)
Keterangan:
f : gaya gesek (N)
µ : koefisien gesek

Keuntungan dan kerugian adanya gaya gesek.
a. Keuntungan
1) Gaya gesek dimanfaatkan pada sistem
pengerema n kendaraan sehingga gerak
kendaraan dapat dikendalikan.

Sumber: Dok. CAP

N : gaya normal (N)

Gambar 4.27 Bodi mobil dibuat aerodinamis
untuk mengurangi gaya gesek dengan udara
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2) Dengan adanya gaya gesek kita dapat berjalan di permu10 N

20 N
Lantai kasar

Lantai kasar

Gambar 4.28a Balok tetap diam
ketika ditarik dengan gaya 10 N

15 N
Lantai kasar

Gambar 4.28b Balok tepat akan
berg erak ketika ditarik dengan
gaya 20 N

Gambar 4.28c Ketika balok bergerak,
gaya yang diperlukan hanya 15 N

kaan tanah atau lantai.
3) Gaya gesek udara dapat memperlambat kelajuan parasut
para penerjun sehingga penerjun dapat mendarat dengan
selamat.
b. Kerugian
1) Gesekan pada mesin kendaraan bermotor menyebabkan
mesin menjadi panas dan aus. Untuk mengatasinya pada
mesin diberi pelumas.
2) Gesekan antara permukaan jalan dengan roda mengakibatkan roda cepat aus. Untuk mengatasinya permukaan
jalan dilapisi dengan aspal agar tidak terlalu kasar.
3) Gesekan antara udara dengan bodi kendaraan menghambat laju kendaraan. Untuk mengatasinya bodi kendaraan
dirancang secara aerodinamis sehingga mengurangi
hambatan udara tersebut.

Gaya
Gesek Statis

Gaya
Gesek Kinetis

Gaya Gesek Statis dan Gaya Gesek Kinetis
Perhatikan gambar 4.28a, 4.28b, dan 4.28c. Apabila gaya tarik
pada balok adalah kecil (misal 10 N) maka balok tidak bergerak.
Resultan gaya mendatar pada balok = 0, permukaan lantai pada balok
ketika balok diam (tidak bergerak) disebut gaya gesek statis (fs).
Pada saat balok tepat akan bergerak maka gaya tarik pada balok
sama dengan gaya gesek statis maksimum (fs maks.). Jika gaya tarik
lebih besar dari fs maks. maka balok akan bergerak. Pada saat balok bergerak, gaya
gesek berkurang akibatnya gaya tarik pada balok menjadi lebih kecil. Gaya gesek yang
dikerjakan permukaan lantai pada balok ketika bergerak disebut gaya gesek kinetis (fk).
Besar koefisien gesek kinetis lebih kecil dari koefisien gesek statis.
Gaya gesek statis maksimum dirumuskan sebagai berikut.
fs maks. = µs . N

. . . (4.6)

Gaya gesek kinetis dirumuskan:
fk = µ k . N

. . . (4.7)

Keterangan:
fs : gaya gesek statis (N)
fk : gaya gesek kinetis (N)
µs : koefisien gesek statis
µk : koefisien gesek kinetis

Agar kamu lebih memahami gaya gesek, pelajari contoh soal berikut! Setelah itu
kerjakan pelatihan di bawahnya!

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 1

87

Contoh Soal
Sebuah balok bermassa 5 kg diletakkan pada permukaan lantai yang kasar.
Koefisien gesek permukaan lantai dan balok adalah 0,3 dan 0,5. Percepatan
gravitasi 10 m/s2. Tentukan percepatan balok jika balok ditarik dengan gaya
mendatar sebesar:
a. 10 N
b. 25 N c. 30 N
Penyelesaian :
Diketahui: m = 5 kg
g = 10 m/s2
µk = 0,3
µs = 0,5
Fa = 10 N
Fb = 25 N
Fc = 30 N
Ditanyakan: a = . . . ?
Jawab:
∑ Fy = 0
N–w=0
N=w
N = m . g = 5 . 10 = 50 N
fs maks. = µs . N

Kerja Mandiri 3
fs maks. = 0,5 . 50 = 25 N
a. Gaya tarik Fa = 10 N
Fa < fs maks. benda tidak bergerak sehingga percepatannya
(a) = 0.
b. Gaya tarik Fb = 25 N
Fb = fs maks. benda tepat akan bergerak sehingga percepatannya (a) = 0.
c. Gaya tarik Fc = 30 N
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C . Penerapan Hukum Newton pada Gerak Melingkar Beraturan

Sumber: Dok. CAP

Fc > fs maks. benda bergerak dan mengalami percepatan
(a).
Karena benda bergerak maka gaya gesek yang bekerja
pada permukaan lantai dan benda adalah gaya gesek kinetis (fk).
fk = µk . N
fk = 0,3 . 50 = 15 N
∑ Fx = m . a
Fc – fk = m . a

Gambar 4.29 Roda bergerak
berputar

Gambar 4.30 Gerak rotasi
benda

30 –15 = 5 . a maka a =
= 3 m/s2
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
Sebuah balok bermassa 8 kg diletakkan pada permukaan lantai
yang koefisien geseknya 0,3 dan 0,5. Percepatan gravitasi 10 m/s2.
Tentukan percepatan yang dialami balok jika balok ditarik dengan
gaya mendatar sebagai berikut.
a. F1 = 20 N
b. F2 = 40 N
c. F3 = 44 N
Ketika kita membahas materi gerak, dibahas pula gerak melingkar
beraturan bukan? Kamu tentunya masih ingat konsep gerak melingkar
beraturan tersebut. Tahukah kamu bahwa hukum Newton juga berlaku
pada gerak melingkar beraturan?
Sebelum membahas tentang penerapan hukum Newton pada gerak
melingkar beraturan, pelajari pembahasan berikut.
Ketika kamu mengayuh sepeda, roda sepeda bergerak berputar (melingkar). Roda sepeda dikatakan bergerak melingkar beraturan apabila
roda itu menempuh suatu lintasan melingkar dengan kelajuan anguler
(ω) tetap atau dengan kelajuan tangensial yang tetap (v). Arah kecepatan
tangensial tegak lurus bidang singgung permukaan roda.
Pada saat roda sepeda berputar, terdapat besaran-besaran yang

Periode

Frekuensi
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perlu diperhatikan dalam gerak melingkar. Beberapa besaran tersebut
adalah:

1. Periode (T)
Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda
untuk menempuh satu kali putaran. Secara
matematis periode dapat dirumuskan:
. . . (4.8)

2.

Frekuensi (f)
Frekuensi adalah banyaknya putaran
yang dapat dilakukan oleh suatu benda
dalam selang waktu satu sekon. Secara
matematis, frekuensi dapat dirumuskan:
Gambar 4.31 Gerak me
lingkar

Kelajuan
Tangensial

. . . (4.9)
Keterangan:
f : frekuensi (Hz)
T : periode (s)
n : jumlah putaran
t : selang waktu (s)

Hubungan periode dan frekuensi adalah:
Kelajuan
Anguler

3. Kelajuan Tangensial dan Kelajuan Anguler
Saat roda sepeda berputar, ban sepeda bergerak menempuh
suatu lintasan berupa lingkaran. Dalam satu putaran, roda menempuh
lintasan yang sama dengan keliling lingkaran. Lintasan yang ditempuh
roda tiap satuan waktu menunjukkan kelajuan tangensialnya.
Kelajuan tangensial (v) adalah hasil bagi antara panjang lintasan
yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Selang waktu untuk
menempuh satu putaran sama dengan periode T. Kelajuan tangensial
dapat dirumuskan sebagai berikut.
Kelajuan tangensial =

(4.10)

.

.

.

Sudut tempuh (θ ) benda yang menempuh lintasan satu putaran

90

Kompetensi Fisika Kelas X Semester

adalah 360° atau 2π rad (radian).
Kelajuan anguler (ω) adalah hasil bagi antara sudut tempuh
dengan selang waktu tempuhnya. Kelajuan anguler
dapat dirumuskan:
Kelajuan anguler =
atau ω = 2π f

. . . (4.11)

Gambar 4.32 Rotasi benda secara horizontal

Hubungan kelajuan anguler (ω) dan kelajuan tangensial (v) adalah:
.

(4.12)

.

.
Gaya Sentripetal

Keterangan:
v : kelajuan tangensial (m/s2)
R : jari-jari lintasan (m)
T : periode (s)
ω

: kelajuan anguler (rad/s)

f : frekuensi (Hz)

4. Percepatan sentripetal dan gaya sentripetal
Percobaan sederhana berikut dapat membantumu memahami
tentang percepatan sentripetal dan gaya sentripetal.
Siapkan tali kurang lebih 1 meter dan sebuah bola kecil! Ikatkan
ujung tali pada bola dan ujung tali yang lain dipegang! Putarlah secara
horizontal di atas kepalamu! Apa yang kamu rasakan pada tangan
yang memegang ujung tali? Putarlah bola lebih cepat lagi! Apa pengaruhnya pada tanganmu?
Ketika kamu memutar bola, tali menjadi tegang. Semakin cepat
putaran bola semakin besar tegangan tali. Tali menjadi tegang karena
pada ujung tali tersebut bekerja gaya tarik pada bola yang arahnya
menuju pusat lingkaran. Gaya tersebut disebut gaya sentripetal Fs.
Gaya sentripetal menimbulkan percepatan sentripetal. Besar percepatan sentripetal
dirumuskan sebagai berikut.
. . . (4.13)
Sesuai dengan hukum II Newton, persamaan gaya sentripetal dapat dirumuskan sebagai berikut.
. . . (4.14)
Keterangan:
∑ Fs : gaya sentripetal (N)
as

: percepatan sentripetal (m/s2)

m

: massa (kg)

v

: kelajuan tangensial (m/s)
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R

: jari-jari (m)

ω

: kelajuan anguler (rad/s)

Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh soal berikut! Kemudian kerjakan pelatihan
di bawahnya!
Contoh Soal
Sebuah benda bermassa 200 gram diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1 m. Benda tersebut diputar horizontal. Ujung tali yang dipegang sebagai
pusatnya. Dalam waktu setengah menit benda berputar sebanyak 120 putaran.
Tentukan:
a. periode dan frekuensi putaran benda,
b. kecepatan anguler benda,
c. kecepatan tangensial benda,
d. gaya sentripetal benda.
Penyelesaian:
Diketahui: m = 200 g

Kerja Mandiri 4
R =1m
n = 120 putaran
t = menit = 30 sekon
Ditanyakan: a. T = . . . ?
		
f =...?
b. ω = . . . ?
c. v = . . . ?
d. Fs = . . . ?
Jawab:
a. T =

maka

f = maka f =
b. ω = 2π f maka ω = 2 × π × 4 = 8π rad/s
c. v = ω R = 8π × 1 = 8π m/s
d. Fs = m ω 2R maka Fs = 0,2 × (8π)2 ×1 = 128 N
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
Mobil Pak Tudi bergerak dengan kelajuan tangensial 36 km/
jam ketika melalui jalan datar yang menikung dengan radius
40 m. Jika massa mobil 2.000 kg maka tentukan:
a. kelajuan sudut mobil,
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w cos θ

Gambar 4.33 Gerak melingkar pada
bidang vertikal

b. gaya sentripetal yang dialami mobil Pak Tudi.
Berikut ini adalah penerapan hukum Newton pada gerak melingkar beraturan.

1. Gerak Melingkar pada Bidang Vertikal
Gerak melingkar pada bidang vertikal dapat kita pelajari
dengan menggunakan bola yang diikat pada tali kemudian
diputar vertikal.
Perhatikan gambar 4.33 di samping! Sebuah
bola bermassa m mengalami gerak melingkar pada
bidang vertikal dengan jari-jari lingkaran r. Benda
yang bergerak melingkar mempunyai gaya sentripetal. Demikian pula dengan bola pada gambar 4.33.
Resultan gaya yang bekerja pada bola sama dengan
gaya sentripetalnya. Dengan demikian berlaku:
Di titik A (titik tertinggi):

w cos θ

ΣF=m
, sehingga T + w = m
Di titik B (titik terendah):
ΣF=m

Gambar 4.34 Gerak melingkar vertikal di dalam bidang lingkaran

, sehingga T – w = m

Di titik C:
ΣF=m

, sehingga T – w cos θ = m

Jika bola pada gambar 4.33 bergerak melingkar vertikal di dalam bidang lingkaran, seperti
gambar 4.34 maka gaya-gaya yang bekerja pada
bola adalah sebagai berikut.
Di titik A (titik tertinggi):
ΣF=m

, sehingga N + w = m

Di titik B (titik terendah):
ΣF=m

, sehingga N – w = m

Di titik C:
ΣF=m

w cos θ

Gambar. 4.35 Gerak melingkar vertikal di luar bidang lingkaran

, sehingga N – w cos θ = m

Jika bola pada gambar 4.33 bergerak melingkar vertikal di
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luar bidang lingkaran, seperti gambar 4.35 maka gaya-gaya yang bekerja pada
bola adalah sebagai berikut.
Di titik A (titik tertinggi):
ΣF=m

, sehingga -N + w = m

Di titik B (titik terendah):
ΣF=m

, sehingga -N – w = m

Di titik C:
ΣF=m

, sehingga -N – w cos θ = m

Untuk lebih memahami gerak melingkar pada bidang vertikal, simaklah contoh
soal berikut! Kemudian coba kamu kerjakan pelatihan di bawahnya!
Contoh Soal
Sebuah mobil memiliki massa 800 kg bergerak dengan kelajuan tangensial
10 m/s. Mobil itu melintasi jalan di puncak suatu bukit yang berupa busur
lingkaran. Jika jari-jari busur lingkaran tersebut 40 m, tentukan gaya tekan
roda mobil pada jalan tersebut!

Kerja Kelompok
Penyelesaian:
Diketahui: m = 800 kg
v = 10 m/s
r = 40 m
Ditanyakan: Σ F = . . .?
Jawab:
ΣF=m

, sehingga -N + w = m

-N + mg = m
-N + 800 . 10 = 800 .
-N + 8.000 = 2.000 maka N = 6.000 N
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Sebaiknya Tahu

θ

T

r

Ty

Tx

Gambar 4.37 Sirkuit balap mobil

w

Gambar 4.36 Ayunan Konis

Gaya sentripetal pada mobil
yang melintas di jalan datar
yang melingkar berupa gaya
gesek. Gaya gesek tersebut
menahan mobil agar tidak
selip sewaktu berputar.

Kerjakan bersama kelompokmu!
1. Sebuah benda memiliki massa 200 gram diikat pada ujung
tali sepanjang 100 cm dan berputar dalam lintasan melingkar horizontal dengan kelajuan sudut 4π rad/s. Hitunglah
gaya tegangan tali!
2. Sebuah bola bermassa 250 gram terikat pada ujung tali yang
panjangnya 50 cm. Bola diputar pada lintasan mendatar dengan
kelajuan 2 putaran per sekon. Salah satu ujung tali digunakan
sebagai pusatnya. Tentukanlah percepatan sentripetal yang
dialami bola tersebut!

2. Ayunan Konis
Ayunan konis adalah ayunan sederhana yang
bergerak melingkar dengan kecepatan konstan
dengan bentuk lintasan menyerupai kerucut. Ayunan konis dapat digambarkan sebagai berikut.
Berdasarkan gambar di atas, gaya sentripetal
pada ayunan konis adalah Fs = Tx. Resultan gaya
pada arah vertikal sama dengan nol, berarti:

Gambar 4.38 Mobil bergerak melingkar
pada bidang datar

Rep.balapsepeda.www.uk.encarta.msn.

Ty = w maka T cos θ = m . g
Tx = Fs maka T sin θ = m .

=

atau tan θ =

Perhatikan gambar 4.38! Dalam keadaan
setimbang, resultan gaya yang bekerja pada
mobil adalah sebagai berikut.
fsp = fs
m

= µ N atau m

Gambar 4.39 Vektor-vektor gaya pada permukaan
jalan melingkar yang membentuk sudut θ

= µ mg
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= µ g atau v =
Pada permukaan jalan yang melingkar membentuk sudut θ
terhadap horizontal atau di lintasan balap sepeda (velodrom),
gaya berat benda (w) mengarah ke pusat bumi. Gaya normal
(N) tegak lurus permukaan jalan yang dapat diurai menjadi Nx =
N sin θ dan Ny = N cos θ.
Untuk kesetimbangan gaya pada arah vertikal berlaku persamaan berikut ini.
Ny = w
N . cos θ = m . g sehingga N =
Pada arah horizontal berlaku kesetimbangan gaya berikut.
Fs = Nx

m

= N sin θ

m

=

. sin θ

Dengan demikian kelajuan tangensial v dapat dihitung dengan persamaan
berikut.
v 2 = gr tan θ atau v =

. . . (4.15)

Keterangan:
v : kelajuan tangensial (m/s)
g : percepatan gravitasi bumi (m/s2)
θ : sudut kemiringan (°)

Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh soal berikut! Setelah itu kerjakan pelatihan
di bawahnya!
Contoh Soal

Kerja Mandiri 5
Seorang pembalap sepeda bergerak dengan kelajuan 15
m/s pada lintasan berupa lingkaran dalam suatu stadion
olahraga. Jalan berupa bidang miring dengan sudut θ
terhadap horizontal dan jari-jari lingkaran jalan 30 m.
Tentukan sudut kemiringan jalan tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui: v = 15 m/s
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Rangkuman

r = 20 m
Ditanyakan: θ = . . .?
Jawab:
v2 = gr tan θ
152 = 10 . 30 tan θ
tan θ = 0,75
θ = 37°
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
Sebuah mobil melaju di jalan menikung dengan jari-jari 50 meter pada kelajuan 20 m/s.
Agar mobil selamat melewati tikungan, tentukan hal berikut!
a. Berapa seharusnya koefisien gesek jalan?
b. Jika permukaan jalan dibuat miring, berapa seharusnya sudut permukaan jalan
dengan bidang mendatar?
1. Gaya dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan gerak, arah gerak, dan
bentuk suatu benda.
2. Hukum I Newton berbunyi:
Jika resultan (jumlah) gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol
(∑ F = 0) maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang
mula-mula bergerak tetap bergerak dengan kecepatan tetap.
3. Hukum II Newton berbunyi:
Percepatan (a) yang dihasilkan oleh resultan gaya (∑ F ) yang bekerja pada suatu
benda sebanding dan searah dengan resultan gaya serta berbanding terbalik
dengan massa benda (m).
Secara matematis hukum II Newton dapat dirumuskan:
a =
∑F =m.a
4. Hukum III Newton berbunyi:
Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B maka benda B akan mengerjakan
gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.
Secara matematis hukum III Newton dapat dirumuskan:
Faksi = -Freaksi
5. Gaya berat atau berat benda (w) dirumuskan sebagai berikut.
w=m.g
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6. Gaya gesek dirumuskan sebagai berikut.
f=µ.N
7. Gaya gesek statis dirumuskan:
fs maks. = µs . N
8. Gaya gesek kinetis dirumuskan:
fk = µk . N
9. Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh
satu kali putaran.

10. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam
selang waktu satu sekon.

11. Kelajuan tangensial adalah hasil bagi antara panjang lintasan yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya.
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Soal-soal Uji Kompetensi
12. Kelajuan anguler adalah hasil
bagi antara sudut tempuh dengan
selang waktu tempuhnya.

13. Percepatan sentripetal dirumuskan:
= ω2 R
14. Gaya sentripetal adalah gaya yang
arahnya menuju pusat lingkaran.

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Empat gaya masing-masing F1 = 45
N ke timur, F2 = 40 N ke barat, F3 =
30 N ke timur, dan F4 = 15 N ke barat
bekerja pada suatu benda. Besar
resultan gaya pada benda tersebut
adalah . . . .
a. 10 N ke barat
b. 10 N ke timur
c. 20 N ke barat
d. 20 N ke timur
e. 30 N ke barat
2. Sifat kelembaman atau sifat inersia
suatu benda sangat dipengaruhi oleh
....
a. massa benda
b. kecepatan benda
c. percepatan benda
d. bentuk benda
e. volume benda
3. Gaya luar besarnya F. Gaya tersebut
bekerja pada sepeda yang massanya
m. Percepatan yang dialami sepeda
ters ebut adalah a. Apabila gaya
tersebut bekerja pada sepeda yang
massanya 2 m maka percepatan yang
dialami sepeda tersebut adalah . . .
.

a.

a

b.
a
c. a
d. 2 a
e. 4 a
4. Seorang anak bermassa 80 kg berada di dalam lift. Jika percepatan
gravitasi bumi 10 m/s2 2 kg
3 kg
maka berat anak itu di
dalam lift ketika lift bergerak ke atas
dengan percepatan 2 m/s2 adalah . .
..
a. 80 N		
b. 160 N		
c. 640 N
d. 800 N
e. 960 N
5. Dua benda masing-masing bermassa
2 kg dan 3 kg. Benda-benda itu digantung pada suatu katrol melalui seutas
kawat seperti pada gambar berikut.
Jika katrol licin maka percepatan
kedua benda tersebut adalah . . . .
a. 2 m/s2
b. 3 m/s2
c. 5 m/s2
d. 6 m/s2
e. 12 m/s2
6. Sebuah truk melewati jalan berupa bukit
yang merupakan bagian dari suatu lingkaran vertikal. Jari-jari kelengkungan
bukit itu 10 m . Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 maka kecepatan
maksimum truk yang diperbolehkan
agar tidak terbalik ketika berada di
titik tertinggi adalah . . . m/s.
a. 4
b. 10
c. 15
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d. 20
e. 40
7. Sepeda motor bermassa 50
kg mula-mula diam kemudian digerakkan oleh gaya
dorong mesin sehingga
mencapai kecepatan 10 m/s
setelah bergerak selama 5
s. Jika gaya gesek roda dengan jalan
diabaikan maka besarnya gaya dorong
mesin sepeda motor tersebut adalah . .
..
a. 5 N		
b. 50 N		
c. 100 N
d. 250 N
e. 500 N
8. Gambar di bawah ini menunjukkan
sebuah lampu yang digantung dengan seutas tali pada langit-langit rumah. Pasangan gaya aksi-reaksinya
adalah . . . .

a. T1 dan T2
b. F1 dan T1
c. T2 dan w
d. T2 dan F1
e. F1 dan w
9. Sebuah mobil bermassa 800 kg ber
gerak dengan kecepatan tangensial
5 m/s pada jalan menanjak di suatu
bukit yang merupakan bagian dari
lingkaran dengan jari-jari 20 m. Jika
percepatan gravitasi bumi 10 N/kg
maka besarnya gaya tekan roda
pada jalan saat mobil berada di puncak bukit adalah . . . .
a. 4.000 N
b. 7.000 N
c. 8.000 N
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d. 9.000 N
e. 10.000 N
10. Perhatikan gambar di bawah ini!
Benda 1 bermassa 4 kg dan benda
2 bermassa 6 kg. Jika gaya F = 100
N maka besarnya gaya tegangan tali
tersebut adalah . . . .
a. 10 N
b. 20 N		
c. 30 N
d. 40 N
e. 50 N
B. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Mobil bermassa 1.000 kg yang ber
gerak dengan kelajuan 20 m/s direm
sehingga berhenti setelah selang
waktu 10 sekon. Tentukan resultan
gaya untuk menghentikan mobil tersebut!
2. Benda bermassa 0,5 kg diikat dengan
tali yang panjangnya 1 m kemudian
diputar vertikal dengan ujung tali
yang lain sebagai pusatnya. Jika

kecepatan tangensial benda 10 m/s
dan percepatan gravitasi bumi 10 m/
s2 maka tentukan tegangan tali pada
saat benda berada di titik tertinggi!
3. Tentukan besar gaya normal yang bekerja pada benda bermassa 40 kg dan
benda tersebut terletak pada bidang
miring dengan sudut α (tan α =

)!

Soal-soal Akhir Semester 1
4. Faisal memiliki massa 40 kg berada
di dalam lift. Jika percepatan gravitasi
bumi 10 m/s2, tentukan:
a. berat Faisal saat lift bergerak ke
atas dengan kecepatan tetap,
b. berat Faisal saat lift bergerak ke
atas dengan percepatan tetap
2 m/s2,
c. berat Faisal saat lift bergerak ke
bawah dengan percepatan tetap
2 m/s2.
5. Perhatikan gambar berikut!
Massa m1 = 3 kg dan benda m2 = 2 kg.
Masing-masing benda dihubungkan
dengan katrol licin melalui tali. Koefisien gesekkinetis balok dan bidang
miring 0,2 m, tinggi bidang miring 3
m, dan panjang bidang miring 5 m.
Tentukan:
a. percepatan masing-masing benda,
b. tegangan tali.
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Kelompok besaran berikut ini yang
merupakan besaran turunan adalah
....
a. panjang, luas, dan volume
b. kecepatan, percepatan, dan
suhu
c. gaya, kecepatan, dan waktu
d. kecepatan, massa jenis, gaya
e. kecepatan, panjang, dan massa
2. Besaran yang mempunyai dimensi
adalah . . . .
a. daya
d. tekanan

b. gaya
e. momentum
c. usaha
3. Jika satu butir kelereng memiliki mas-

sa 47,2 g maka massa 16 kelereng
adalah . . . .
a. 755 g
d. 755,20 g
b. 755,0 g
e. 755,200 g
c. 755,2 g
4. Komponen-komponen vektor gaya
pada sumbu X dan sumbu Y adalah 5
N dan 5
N. Besar dan arah vektor
gaya tersebut adalah . . . .
a. 5 N; 30°
d. 10 N; 60°
b. 5
N; 30°
e. 1 0
N;
60°
c. 10 N; 30°
5. Dua vektor gaya besarnya sama yaitu
16 N. Jika kedua vektor tersebut saling membentuk sudut 120° maka
resultan kedua vektor tersebut adalah
....
a. 8 N
d. 16 N
b. 10 N
e. 18 N
c. 12 N
6. Perhatikan gambar berikut ini!
Benda bergerak dari A ke C kemudi
s (m)

t (s)

an ke B. Jarak dan perpindahan
benda adalah . . . .
a. 2 m dan 6 m
d. 5 m dan 7
m
b. 3 m dan 5 m
e. 7 m dan 5
m
c. 3 m dan 7 m
7. Seseorang mengendarai sepeda.
Selama 1 menit pertama dia menem
puh jarak 300 m. 0,5 menit kemudian
orang tersebut menempuh jarak 240
m. Kelajuan rata-rata orang tersebut
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8.

9.

10.

11.

12.

adalah . . . .
a. 3 m/s
d. 12 m/s
b. 6,5 m/s
e. 13 m/s
c. 9 m/s
Suatu benda dikatakan bergerak lurus
beraturan jika . . . .
a. jarak yang ditempuh selalu
sama
b. percepatan benda tetap
c. kecepatan benda selalu sama
d. dalam waktu yang sama menem
puh jarak yang sama
e. kecepatan benda tidak berubah
Besar kecepatan rata-rata benda yang
bergerak menurut data di bawah adalah . . . .
a. 0,25 cm/s
d. 1,5 cm/s
b. 1,00 cm/s
e. 2,50 cm/s
c. 1, 25 cm/s
Sebuah benda jatuh bebas dari
gedung yang tinggi dan menyentuh
tanah setelah 4 sekon. Jika percepat
an gravitasi bumi 10 m/s2 maka tinggi
gedung tersebut adalah . . . .
a. 20 m
d. 80 m
b. 40 m
e. 100 m
c. 60 m
Sebuah roda berputar dengan ke
cepatan sudut 20 rad/s. Kecepatan
tangensial suatu titik pada roda yang
berjarak 40 cm dari poros roda adalah
....
a. 2 m/s
d. 8 m/s
b. 4 m/s
e. 16 m/s
c. 5 m/s
Dengan menggunakan alat sentripetal
benda yang massanya m diputar me
lingkar beraturan dengan laju anguler
= ω. Apabila panjang tali alat sentri
petal diperkecil menjadi kali dengan
beban yang tetap maka kelajuan
angulernya menjadi . . . .
a. 4
d. 0,5
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13.

14.

15.

16.

17.

b. 2
e. 0,25
c. 1
Bola diikat dengan tali kemudian
diputar dengan ujung lain dari tali
tersebut sebagai porosnya. Jika tali
yang mengikat bola tersebut putus
maka . . . .
a. bola bergerak melingkar berubah
beraturan
b. bola bergerak lurus beraturan
c. bola bergerak lurus berubah beraturan
d. bola bergerak parabola
e. bola bergerak tidak beraturan
Sebuah mobil bergerak pada per
mukaan jalan datar yang menikung
dengan jari-jari kelengkungan 40 m.
Jika kecepatan maksimum mobil agar
tidak selip adalah 36 km/jam maka
koefisien gesekan antara roda dan
jalan adalah . . . .
a. 0,2
d. 0,5
b. 0,25
e. 0,8
c. 0.4
Suatu roda mula-mula berputar de
ngan kecepatan sudut 50 rad/s. Roda
tersebut direm sehingga mengalami
perlambatan 2 rad/s2. Roda tersebut
akan berhenti setelah bergerak selama . . . .
a. 10 s
d. 50 s
b. 15 s
e. 100 s
c. 25 s
Mobil memiliki massa 2.000 kg berada
pada jalan menanjak berupa bidang
miring dengan sudut kemiringan 370
terhadap bidang datar. Jika benda
dalam keadaan setimbang dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s2 maka
besarnya gaya normal pada mobil
tersebut tersebut adalah . . . .
a. 12.000 N
d. 32.000 N
b. 16.000 N
e. 36.000 N
c. 20.000 N
Dua orang anak mendorong mobil
dengan gaya masing-masing 45 N

dan 55 N. Jika gaya gesekan total
antara roda dengan jalan 80 N dan
mobil bergerak dengan kecepatan
tetap maka resultan gaya yang bekerja pada mobil adalah . . . .
a. 10 N
d. 125 N
b. 20 N
e. 135 N
c. 35 N
18. Pernyataan berikut ini sesuai dengan
konsep hukum II Newton, yaitu:
a. Percepatan suatu benda tidak ter
gantung gaya yang bekerja pada
benda tersebut.
b. Gaya yang bekerja selalu me
nyebabk an percepatan pada
benda tersebut.
c. Percepatan benda sebanding
dengan massa benda tersebut.
d. Percepatan benda berbanding
terbalik dengan gaya yang bek-

s (m)

t (s)

21.

22.

erja pada benda tersebut.
e. Percepatan benda berbanding
lurus dengan gaya yang bekerja
pada benda.
19. Mobil yang massanya 3.000 kg diam
di atas lantai yang datar. Jika koefisien gesekan statis antara roda mobil
dengan lantai 0,4 dan percepatan
gravitasi bumi 10 N/kg maka besarnya
gaya gesekan statis maksimum yang
menahan mobil tersebut adalah . . . .
a. 4.000 N
d. 30.000 N
b. 7.500 N
e. 40.000 N
c. 12.000 N
20. Sebuah benda bermassa 100 gram
diikat dengan tali yang panjangnya 40
cm kemudian diputar secara horizontal
dengan ujung tali yang lain sebagai

23.

24.

pusatnya. Jika tegangan tali maksi
mum 4 N maka kecepatan maksimum
beban tersebut adalah . . . m/s.
a. 1
d. 8
b. 2
e. 10
c. 4
Berdasarkan gambar, hasil pengukur
an tebal suatu pelat tipis berikut adalah . . . .
a. 7,37 mm
d. 7,87 mm
b. 7,50 mm
e. 7,93 mm
c. 7,52 mm
Suatu vektor gaya F membentuk
sudut 37° terhadap sumbu X positif.
Jika komponen vektor gaya tersebut
pada sumbu X adalah 3 N maka besar
vektor gaya dan komponennya pada
sumbu Y adalah . . . .
a. 3 N dan 4 N
d. 4 N dan 5 N
b. 3 N dan 5 N
e. 5 N dan 4 N
c. 4 N dan 3 N
Grafik berikut ini menyatakan hubung
an antara perpindahan (s) dan waktu
(t) dari benda yang bergerak. Bila s
dalam meter dan t dalam detik maka
kecepatan rata-rata benda adalah . .
..
a. 0,6 m/s
d. 3 m/s
b. 1,67 m/s
e. 1,875 m/s
c. 2,50 m/s
Pernyataan berikut tentang percepat
an sentripetal pada gerak melingkar.
(1) percepatan sentripetal di setiap titik
pada lintasannya selalu menuju
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pusat lingkaran.
(2) Percepatan sentripetal mengubah
arah kecepatan tangensial sehingga lintasannya berupa lingkaran.
(3) Besar percepatan sentripetal
pada setiap lintasan tergantung
kecepatan anguler dan jari-jari
lintasan.
(4) Arah vektor percepatan sentri
y
F2

F1

60°

x

petal searah dengan vektor ke
cepatan tangensialnya.
y
3N

3N

60°
60°

x

6N

Pernyataan yang benar adalah . . . .
a. (1) dan (2)
b. (2) dan (3)
c. (3) dan (4)
d. (1), (2), dan (3)
e. (1), (2), (3), dan (4)
25. Lampu hias dengan massa 3 kg di
gantung dengan tali yang massanya
diabaikan pada suatu tiang. Lampu
hias tersebut ditarik dengan gaya 15
N vertikal ke bawah. Jika percepatan
gravitasi bumi 10 m/s2 maka gaya
tegangan tali adalah . . . .
a. 15 N
d. 55 N
b. 25 N
e. 150 N
c. 45 N
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B. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Impuls adalah hasil kali gaya dan
selang waktu. Tentukan dimensi besaran impuls!
2. Dua buah vektor masing-masing adalah
F1 = 10 satuan dan F2 = 16 satuan.
a. Tentukan kedua vektor pada
sumbu X dan sumbu Y!
b. Perhatikan gambar gaya-gaya
berikut ini!
Tentukan resultan ketiga gaya
tersebut!
3. Burhan berlari mengelilingi lapangan
sebanyak 2,5 kali putaran. Jika diameter lapangan 100 m, berapakah jarak
dan perpindahan Burhan?
4. Mobil bergerak lurus dengan ke
cepatan 20 m/s. Karena jalan rusak
maka mobil direm sehingga meng
alami perlambatan 5 m/s2. Tentukan
jarak yang ditempuh mobil mulai
pengereman hingga berhenti!
5. Suatu roda dari keadaan diam diputar sehingga mengalami percepatan
sudut 4 rad/s2. Jika jari-jari roda 0,5
m, berapakah jarak yang ditempuh

v

F

θ

roda setelah bergerak 10 s?
6. Dua buah roda A dan B saling
bersinggungan. Jari-jari roda A adalah
20 cm dan jari-jari roda B adalah 15
cm. Kecepatan sudut roda A adalah
80 rad/s.
Tentukan: a. kecepatan sudut roda
B,
b. kecepatan linear roda
A.
7. Motor yang massanya 200 kg mulamula diam pada permukaan jalan

BAB
ALAT-ALAT OPTIK

5

Tahukah kamu,
alat optik apa yang
ada pada tubuh kita?
Yup! Mata. Mata adalah
alat optik karunia Tuhan yang
ada pada tubuh kita. Pada bab
ini kita akan mempelajari alatalat optik termasuk mata.

Kita akan mempelajari
pembentukan bayangan pada
mata dan kelainan-kelainan
pada penglihatan.

Selain itu, kita juga akan
mempelajari penggunaan lensa
dan pembentukan bayangan pada
lup, mikroskop, kamera,
dan teropong.

Setelah mempelajari
bab ini kita akan mengetahui
prinsip kerja alat-alat optik
dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.
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Sumber: Dok. CAP

Gerbang

Gambar 5.1 Kacamata baca berfungsi untuk memperjelas penglihatan

K

etika membaca, ayah, ibu, kakek, atau nenek kadang-kadang memerlukan kacamata.
Mengapa mereka memerlukannya? Kacamata berfungsi untuk memperjelas penglihatan
bagi orang yang mengalami gangguan fungsi akomodasi matanya.
Selain kacamata, banyak alat lain yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi
keterbatasan penglihatan mata. Untuk melihat benda yang sangat kecil atau jauh tempatnya,
kita dapat menggunakan alat-alat optik seperti lup, mikroskop, teropong, dan teropong bintang.
Bagaimana alat-alat tersebut menghasilkan bayangan sesuai dengan yang kita inginkan?
Pada bab ini kita akan mempelajari prinsip kerja alat-alat optik tersebut.
Kata Kunci: Daya Akomodasi Mata – Jangkauan Penglihatan – Kekuatan Lensa – Perbesaran
Bayangan – Macam-macam Alat Optik

A. Mata
Marilah kita mulai pembahasan kita dengan mengenal alat optik
anugerah Tuhan yang ada pada tubuh kita, yaitu mata. Mata adalah indra
penglihat. Dengan mata, kita dapat mengenali berbagai bentuk dan rupa
benda-benda di sekitar kita. Dengan mata, kita dapat membaca buku
sehingga kita memperoleh ilmu pengetahuan.
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Mata

Perhatikan gambar 5.2 di bawah ini!
Mata terdiri atas
beberapa bagian penting,
Otot siliar
seperti kornea, pupil, iris,
Aqueous humour
lensa mata, Aqueous
Pupil
humour
, retina, otot siliar,
Retina
Kornea
dan sebagainya. Kornea
Saraf optik
Iris
mata berfungsi menerima
rangsang cahaya dan melindungi bagian-bagian
mata yang berada di
dalam. Aqueous humour
Vitreous humour
Otot siliar
merupakan cairan yang
memberi bentuk dan keGambar 5.2 Bagian-bagian mata
kokohan pada mata.
Aqueous humour juga berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke
mata. Pembiasan oleh cairan mata diatur oleh lensa mata.
Tebal pipihnya lensa mata diatur oleh otot siliar. Cahaya masuk ke
mata melalui celah yang disebut pupil. Pupil diatur oleh selaput tipis yang
disebut iris. Fungsi iris adalah memberi warna pada mata. Adapun bagian
mata yang berfungsi sebagai tempat bayangan benda adalah retina.
Bayangan yang terbentuk pada retina adalah nyata, terbalik, dan
diperbesar. Sinyal-sinyal dari retina dikirim ke otak melalui syaraf mata
sehingga kita mendapat kesan melihat suatu benda.
Ketika kita melihat benda-benda yang sangat jauh, lensa mata dalam
keadaan pipih. Sebaliknya, lensa mata akan menebal ketika kita melihat
benda-benda yang dekat. Perubahan memipih atau menebalnya lensa
mata diatur oleh otot siliar. Perubahan lensa tersebut disebut daya
akomodasi mata. Jadi, daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa
mata untuk memipih dan menebal sesuai dengan jarak benda yang dilihat.
Mata akan berakomodasi maksimum ketika melihat benda yang sangat
dekat. Sebaliknya, mata akan berakomodasi minimum saat melihat benda
yang sangat jauh.
Jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata tanpa berakomodasi disebut
titik jauh mata atau punctum remotum (PR). Jarak terdekat yang dapat
dilihat dengan jelas oleh mata dengan berakomodasi maksimum disebut
titik dekat mata atau punctum proximum (PP).
Rep. www.library.thinkquest.org

Lensa mata

Daya
Akomodasi

1. Rabun Jauh (Miopi)
Mata yang dapat melihat titik dekat normal dan
titik jauh normal disebut mata normal. Pada mata
normal, bayangan benda jatuh tepat di retina.
Perhatikan gambar 5.3 di samping! Titik dekat mata
normal adalah 25 cm dan titik jauh mata normal
adalah tak terhingga (∞).
Jika kita tidak dapat melihat dengan jelas bendabenda yang letaknya sangat jauh (∞) maka kita

Retina
Benda

Gambar 5.3 Mata normal

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

107

Retina

Retina

Benda

Benda

Gambar 5.5 Orang yang membaca buku
terlalu dekat
Lensa

Gambar 5.4b Rabun jauh ditolong
dengan lensa cekung (–)

Gambar 5.4a Rabun jauh

Untuk menentukan ukuran kekuatan lensa
pada kacamata rabun jauh digunakan rumus:

P=-

100
PR

dioptri

. . . (5.1)

Keterangan:

P

: kekuatan lensa (dioptri)

PR : titik jauh mata rabun (m)

2. Rabun Dekat atau Hipermetropi
Rabun dekat adalah rabun mata yang tidak
dapat melihat dengan jelas pada titik dekat normal.
Rabun dekat disebut juga mata jauh. Lensa mata
rabun dekat cenderung memipih sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Perhatikan
gambar 5.6a berikut! Rabun dekat dapat dibantu
dengan lensa cembung atau lensa positif. Lensa
cembung membantu menempatkan bayangan
benda agar jatuh tepat di retina. Perhatikan gambar
5.6b berikut!
Retina

Retina
Lensa cembung

Benda

Benda

Gambar 5.6a Rabun dekat
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Gambar 5.6b Rabun dekat ditolong
dengan lensa cembung (+)
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Sebaiknya Tahu

Sumber: Dok. CAP

mengalami rabun jauh. Rabun jauh disebut juga
mata dekat karena hanya dapat melihat dengan
jelas benda-benda yang dekat. Pada mata rabun
jauh, lensa mata cenderung menebal sehingga
bayangan benda jatuh di depan retina. Perhatikan
gambar 5.4a! Rabun jauh dapat dibantu dengan
lensa negatif (lensa cekung). Lensa cekung
membantu menempatkan bayangan benda agar
jatuh tepat di retina. Perhatikan gambar 5.4b!

Kemajuan iptek menyebabkan
banyak orang senang membaca dan
berada di depan layar komputer atau
layar televisi. Semakin sering orang
membaca dan berada di depan layar
komputer atau layar televisi ternyata
bisa menimbulkan gangguan daya
akomodasi mata. Misalnya rabun
jauh atau miopi. Untuk mengatasinya
dapat dilakukan hal-hal berikut.
1. Pada saat membaca, jarak antara
mata dengan buku minimal 30
cm.
2. Jangan terlalu lama menatap
layar komputer! Biasakan untuk
mengistirahatkan mata selama
beberapa menit tiap satu jam
sekali!
3. Jangan menonton televisi
terlalu dekat!

Ukuran kekuatan lensa pada kacamata rabun dekat dapat
diketahui dengan rumus:

P=

dioptri

. . . (5.2)

atau
1
f

=

1
s

−

1
s'

dan

dioptri

. . . (5.3)

Keterangan:

s : jarak benda yang dilihat (titik jauh atau titik dekat mata normal) (m)
s' : jarak bayangan benda yang dilihat (titik jauh atau titik dekat mata rabun), bernilai negatif (m)
f

: jarak fokus lensa (cm)

P : kekuatan lensa (dioptri)
PP : titik dekat mata rabun (m)

3. Rabun Rangkap atau Rabun Tua (presbiopi)
Orang yang menderita rabun rangkap atau rabun tua adalah orang
yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda pada jarak jauh
dan dekat. Rabun tua disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi
mata karena usia lanjut. Rabun tua dapat dibantu dengan lensa
rangkap, yaitu cembung dan cekung atau bifokal. Lensa cembung
digunakan untuk membaca atau melihat benda-benda yang dekat.
Lensa cekung digunakan untuk melihat benda-benda pada jarak jauh.

4. Astigmatisma

100
100
Astigmatisma adalah rabun mata yang
P
4 −= tidak dapat melihat garis
f
tegak lurus (vertikal dan horizontal) denganPP
baik.
Astigmatisma terjadi
karena kornea mata tidak berbentuk sferis (bola), melainkan
membentuk lengkung pada satu bidang. Mata astigmatisma
memfokuskan sinar-sinar pada bidang vertikal lebih pendek daripada
sinar-sinar pada bidang horizontal. Rabun astigmatisma dapat dibantu
dengan lensa silindris. Lensa silindris membantu memfokuskan
berkas-berkas sinar pada satu titik di retina.
Dapatkah kamu menentukan jenis kacamata yang harus
digunakan jika salah seorang temanmu memiliki gangguan penglihatan
atau rabun? Untuk membantumu menentukan jenis kacamata yang
sesuai, perhatikan contoh soal berikut!

Contoh Soal
Seorang penderita hipermetropi memiliki jarak baca terdekat 50 cm. Agar ia
dapat membaca pada jarak baca normal (25 cm), tentukan jarak fokus dan
kekuatan lensa kacamata yang harus dipakainya!
Penyelesaian:
Diketahui: PP = 50 cm
s = 25 cm
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Ditanyakan: P = . . . ?
f =...?
Jawab:
Cara 1:

100

P=

P =

P=

2 =

P=4_2

f

=

P = 2 dioptri

f

= 50

f

Jadi, orang tersebut harus menggunakan
kacamata lensa positif (kacamata plus)
yang ukurannya 2 dioptri dan jarak fokus
lensanya 50 cm.

Cara 2:

P =
P =
P = 2 dioptri

f = 50 cm

100
1
1orang
12
1 1 tersebut harus menggunakan
100
Jadi,
100
4
−
4kacamata
−= − − lensa positif (kacamata plus)
50
s25 s'50
2
50
f50
f PP
yang ukurannya 2 dioptri dan jarak fokus
lensanya 50 cm.

Kerja Mandiri
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Andra menggunakan kacamata 2 dioptri agar dapat membaca pada jarak baca
normal. Pada jarak berapa Andra dapat membaca dengan jelas bila tidak menggunakan kacamata?
2. Tari dapat melihat suatu benda dengan jelas pada jarak tidak lebih dari 200 cm.
Berapa ukuran kacamata yang harus dipakai Tari agar dapat melihat dengan jelas
benda-benda yang letaknya sangat jauh?
3. Jarak baca Made tidak lebih dari 40 cm, sedangkan jarak pandang terjauh yang
masih dapat dilihat dengan jelas adalah 100 cm. Tentukan ukuran kacamata yang
harus dipakai Made agar dapat memiliki jangkauan penglihatan seperti mata normal!
4. Titik dekat seseorang yang menderita rabun dekat adalah 80 cm. Tentukan ukuran
lensa kacamata yang harus dipakainya agar ia dapat membaca pada jarak baca
normal!
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B. Kamera
Kamera biasa digunakan
untuk mengabadikan peristiwa
penting dalam kehidupan seharihari, misalnya pernikahan atau
kelahiran. Kamera adalah alat
optik yang prinsip kerjanya mirip
dengan mata. Untuk memahami
Gambar 5.7 Kamera
bagian-bagian dari kamera,
perhatikan gambar 5.8!
Kamera menggunakan satu lensa cembung
Film
(lensa
positif) yang berShutter
fungsi untuk membiaskan
Lensa positif
cahaya dan membentuk
Diafragma
bayangan. Diafragma berfungsi untuk mengatur
cahaya yang masuk pada
Gambar 5.8 Diagram kamera
kamera. Fungsi diafragma
pada kamera mirip dengan fungsi iris pada mata. Shutter
adalah penutup atau pembuka ruang gelap yang berfungsi
untuk memberikan jalan bagi cahaya mengenai film. Film
berfungsi untuk menangkap dan merekam bayanganbayangan benda. Fungsi film pada kamera mirip dengan
retina pada mata. Sifat bayangan pada film 1kamera
1 1sama
= −terbalik,
dengan bayangan pada retina mata, yaitu nyata,
f s s'
dan diperkecil.

Kamera

Sumber: Dok. CAP

Sumber: Dok. CAP

Sebaiknya Tahu

Gambar 5.10 Kamera digital

Saat ini sudah banyak digunakan kamera digital. Kamera
digital tidak menggunakan film.
Gambar yang diambil disimpan
dalam chip memori seperti pada
komputer. Gambar yang tersimpan pada memori dapat dicetak, dihapus, maupun dipindahkan pada media simpan
digital yang lain. Kamera digital
memudahkan kita untuk mengambil gambar yang diinginkan
secara berulang-ulang tanpa
harus mengganti film.

Untuk memperoleh bayangan yang bersifat
nyata, terbalik, dan diperkecil maka benda
A
harus berada di depan lensa cembung. Diagram
f
2f
f
sinar pada kamera dapat digambarkan sebagai
berikut.
s'
s
Pada gambar 5.9 terlihat bahwa benda A
terletak di depan lensa cembung dengan jarak
Gambar 5.9 Diagram sinar pada kamera
yang lebih besar daripada 2 kali jarak fokus
lensa cembung. Berkas-berkas sinar datang mengenai benda kemudian
diteruskan ke lensa cembung. Setelah melalui lensa cembung berkasberkas sinar tersebut membentuk bayangan benda. Bayangan benda
terletak di antara f1 dan 2f1, sehingga bayangan yang terbentuk bersifat
nyata, terbalik, dan diperkecil. Hubungan antara jarak benda dan jarak
bayangan dapat ditentukan dengan persamaan berikut.
2

2

1

A'

2f 1

Keterangan:
s : jarak benda (m)
s' : jarak bayangan (m)
f : jarak fokus lensa positif (m)
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C. Lup

Sumber: Dok. CAP

Ketika kamu mengamati benda-benda
atau objek yang kurang tajam, misalnya
skala pada jangka sorong, kamu dapat
menggunakan lup sebagai alat bantu. Lup
adalah alat optik yang paling sederhana
karena hanya berupa sebuah lensa
cembung. Lup digunakan untuk melihat
benda-benda yang kecil agar tampak lebih
Gambar 5.11 Lup
besar. Lup sering digunakan oleh pekerja
reparasi arloji dan pekerja reparasi elektronik. Proses perbesaran pada
lup adalah sebagai berikut.

Lup

1. Perbesaran pada Lup dengan Mata Berakomodasi
Maksimum
Jika kita mengamati benda mengguh
α
nakan lup dengan mata
s = 25 cm
berakomodasi maksi(a)
mum maka benda diletakkan di antara pusat
optik (O) dan titik fokus
h
(f). Perhatikan gambar
β
5.12 berikut!
f
s
Gambar 5.12(a)
β tan β
melukiskan mata yang
M = s == -s
α (b) tan α
mengamati benda tanpa
lup dengan sudut panGambar 5.12 (a) Sudut pandang mata tanpa lup dan (b)
berakomodasi maksimum dengan lup
dang maksimum α .
Gambar 5.12(b) melukiskan mata yang mengamati benda dengan menggunakan lup sudut
pandang maksimum adalah β. Perbandingan sudut pandang mata
dengan lup dan sudut pandang mata tanpa lup disebut perbesaran
anguler (M). Perbesaran anguler pada lup dirumuskan:
n

2

f1

n

. . . (5.4)
Pada sudut pandang kecil, perbandingan sudut pandang mata sama
dengan perbandingan tangen sudutnya. Oleh karena itu, perbesaran
lup dengan mata berakomodasi maksimum dapat dirumuskan:

h
s
s
M=
= n
s
h
s
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. . . (5.5)

sudut pandang mata

Keterangan:

M : perbesaran anguler
β : sudut pandang mata dengan lup (°)
α : sudut pandang mata tanpa lup (°)

h : tinggi benda (m)
sn : jarak titik dekat mata normal (m) (sn = 0,25 m)
s : jarak benda (m)

Hubungan antara jarak benda dengan jarak bayangan pada lup adalah
sebagai berikut:
1
f

=

1
s

+

1
s'

Pada lup berlaku s' = -sn (tanda - karena bayangannya bersifat maya)
sehingga:

atau

. . . (5.6)

Dengan demikian perbesaran lup menjadi:
. . . (5.7)
Keterangan:

f : jarak fokus lup (m)

sn +⎛1f s + f ⎞
1 1
s +f
M== sn−. . ⎜ n
maka M = n
⎟
sf sff ss⎝nn f . sn ⎠
f

atau M =

sn
f

2. Perbesaran pada Lup dengan Mata Tidak Berakomodasi
Ketika mengamati benda
h
α
menggunakan lup dengan
mata tidak berakomodasi,
s = 25 cm
(a)
benda diletakkan tepat di fokus
lensa. Bayangan yang terbentuk oleh lup jauh tak terhingga
(s' = ∞).
β
Perhatikan gambar berikut ini!
h
f
f
s
Gambar 5.13 (a) menun(b)
jukkan mata yang mengamati
Gambar 5.13 (a) sudut pandang mata tanpa lup dan (b) sudut pandang
benda tanpa lup dengan sudut
mata tidak berakomodasi dengan lup
pandang maksimum α. Gambar
5.13 (b) menunjukkan mata yang mengamati benda dengan
menggunakan lup dengan sudut pandang maksimum β. Jika sudut
pandang mata kecil maka perbesaran anguler pada lup dirumuskan:
n

2

M=

1

β tan β
=
α tan α
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+1

Dari gambar 5.13 (a) dan (b) dapat diketahui bahwa tan α =
dan tan β =

=

h
sn

. Dengan demikian, perbesaran anguler lup menjadi:

. . . (5.8)

Untuk lebih memahami cara menentukan perbesaran pada lup,
perhatikan contoh soal berikut dan kemudian berlatihlah mengerjakan
soal di bawahnya bersama temanmu!
Contoh Soal
Bu Ina mengamati benda menggunakan lup yang jarak fokusnya 6,25 cm. Jika
Bu Ina bermata normal, tentukan perbesaran anguler lup apabila pengamatan
dilakukan dengan:
a. mata berakomodasi maksimum,
b. mata tidak berakomodasi.
Penyelesaian:
Diketahui: f = 6,25 cm
Ditanyakan: M, jika a. mata berakomodasi
maksimum
nh
h1 s25
+ 1+ 1
M
40 =
s
ff
6,25
b. mata tidaksf berakomodasi
M=
= n
h
f
Jawab:
s
n
a.
b.

M = 5 kali

M = 4 kali

Kerja Berpasangan 1
Kerjakan soal berikut dengan tepat bersama teman sebangkumu!
1. Seseorang melakukan pemotretan terhadap suatu benda dengan
menggunakan kamera yang lensanya berjarak fokus 10 cm. Jika
tinggi bayangan yang terbentuk pada film

kali tinggi bendanya,

tentukan jarak benda dari kamera!
2. Kendar menggunakan lup untuk mengamati benda-benda kecil
dengan mata berakomodasi maksimum. Jika perbesaran
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bayangan yang dilihat adalah 11 kali, tentukan jarak fokus lup
tersebut!
3. Seorang tukang reparasi jam menggunakan lup untuk melihat
bagian-bagian jam yang ukurannya sangat kecil. Jika jarak fokus
lup 5 cm dan orang tersebut mengamati dengan mata berakomodasi pada jarak 40 cm, tentukan perbesaran bayangannya!
4. Jika telah selesai, bahaslah hasil kerjamu bersama-sama dengan
teman sekelas!

D. Mikroskop

Rep. pl.wikipedia.org

Rep. www.biologycorner.com

Beberapa benda kecil dapat diamati dengan mudah
menggunakan lup. Namun, ada benda-benda kecil
lainnya yang tidak dapat diamati dengan lup. Untuk
mengamati benda-benda tersebut digunakan mikroskop.
Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengMikroskop
amati benda-benda yang sangat kecil
(mikro) sehingga tampak lebih besar dan
Sebaiknya Tahu
jelas. Kita dapat menggunakan mikroskop
untuk mengamati bakteri, sel darah,
struktur penampang akar tumbuhan dan
Gambar 5.14 Mikroskop
sebagainya.
Mikroskop disusun oleh dua lensa cembung. Lensa
yang dekat dengan objek atau benda disebut lensa objektif.
Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Jarak
fokus lensa objektif lebih kecil daripada jarak fokus lensa
okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai lup.
Coba perhatikan gambar 5.15 di bawah! Pada mata
berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara f dan
2f. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat
nyata, terbalik, dan diperbesar.
Gambar 5.17 Antonie Van
Bayangan oleh lensa objektif merupakan benda bagi
Leeuwenhoek
lensa okuler dan terletak antara Ook dan fok. Bayangan akhir
Mikroskop
pertama kali dioleh lensa okuler bersifat maya, diperbesar, dan terbalik
temukan oleh Antonie Van
terhadap benda semula.
Mata

d
Ob

Ok
s'ob

A
2f o

fob

fob Oob

s ok

fok

Leeuwenhoek (Belanda,
1632–1732). Mikroskop ini
terbuat dari lempeng tembaga
berlubang, kemudian ditetesi
kaca yang berfungsi sebagai
lensa.

Ook
A'

A
Gambar 5.15 Bayangan pada mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum
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Pada mata tidak berMata
akomodasi, bayangan lensa
s
s =f
Ob
Ok
objektif diletakkan tepat
pada titik fokus lensa okuler.
f
Perhatikan gambar 5.16
f
O
f O
berikut! Bayangan yang
dibentuk oleh lensa objektif
bersifat nyata, terbalik, dan
diperbesar. Bayangan tersebut merupakan benda
bagi lensa okuler dan terGambar 5.16 Bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi
letak di antara Ook dan fok.
Bayangan yang dibentuk
oleh lensa okuler bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Dengan demikian,
bayangan akhir yang tertangkap oleh mata bersifat maya, terbalik dan
diperbesar.
Lensa objektif mikroskop menghasilkan perbesaran linear Mob.
Perbesaran tersebut sama dengan perbesaran pada lensa cembung.
ob

ok

ok

ok

ob

Mob=

h'ob

=

-s 'ob

hob

ob

ob

ok

. . . (5.9)

s ob

Keterangan:

h ob : tinggi benda pada lensa objektif (m)
h'ob : tinggi bayangan pada lensa objektif (m)
sob : jarak benda dari lensa objektif (m)
s'ob : jarak bayangan pada lensa objektif (m)

Lensa okuler pada mikroskop berfungsi sebagai lup. Oleh karena
itu, perbesaran pada lensa okuler sama dengan perbesaran pada lup.
Perbesaran pada lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum
dinyatakan dengan rumus:

Mok=

sn

+1

. . . (5.10)

f ok

Sedangkan perbesaran pada lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi
dirumuskan:

Mok=

sn

. . . (5.11)

f ok

Keterangan:

fok: fokus lensa okuler (m)

Dengan demikian perbesaran total mikroskop adalah sebagai berikut.

Mtotal = Mob × Mok

. . . (5.12)

Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler mikroskop disebut panjang
mikroskop. Panjang mikroskop dirumuskan sebagai berikut.
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. . . (5.13)

d = s'ob + sok
Keterangan:

d

: panjang mikroskop (m)

s'ob : jarak bayangan pada lensa objektif (m)
sok : jarak bayangan dari lensa okuler (m)

Pada mata tak berakomodasi, sok = fok sehingga panjang mikroskop
tersebut dirumuskan:

d = s'ob + fok
Untuk lebih memahami perbesaran pada mikroskop, perhatikan contoh soal
berikut! Kemudian kerjakan pelatihan di bawahnya bersama kelompokmu!
Contoh Soal
Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 2 cm dan lensa okuler
dengan jarak fokus 5 cm. Sebuah benda diletakkan pada jarak 3 cm dari lensa
objektif. Tentukan perbesaran total mikroskop dan jarak lensa objektif dari okulernya,
jika pengamatan dilakukan dengan:
a. mata tidak berakomodasi,
b. mata berakomodasi maksimum.
Penyelesaian:
Diketahui: fob = 2 cm
f ok = 5 cm
s1
25
1n 1 1 1 1
s ob = 3 cm
++ ==
fs3ok
5
s' ob 2 fob
s' ob
Ditanyakan: Mtotal jika: a. mata tidakobberakomodasi,
b. mata berakomodasi maksimum.
Jawab:
a. Mata tidak berakomodasi
sok = fok = 5 cm
-s' ob
Mob =
sob

Mob =
1
s' ob
1
s' ob

=
=

1
2
3
6

−
−

6
3

= 2 kali

Mok =

1
3
2
6

=

1
6

maka s'ob = 6 cm

Mok =

= 5 kali

Dengan demikian perbesaran total mikroskop adalah:

M total = Mob × Mok
M total = 2 × 5 = 10 kali
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Jarak lensa objektif dan lensa okuler mikroskop adalah:

d = s'ob + sok = 6 + 5 = 11 cm
b. Mata berakomodasi maksimum

Mob =

s'ok = -25 maka

Mob =
1
sok

=

sok =

5
25

25
6

+

1
25

=

6
25

= 4,2 cm

= 2 kali

M ob =
M ok =

25
5

+ 1 = 6 kali

Dengan demikian perbesaran total mikroskop adalah:

M total = Mob × Mok
M total = 2 × 6 = 12 kali
Jarak lensa objektif dan lensa okuler mikroskop saat mata berakomodasi
adalah:

d = s'ob + sok = 6 + 4,2 = 10,2 cm

Kerja Kelompok

s6-1ns' 11 1 1
ob
+=1 ++
fs3oksok f5ok 25
s' ok
okob

Kerjakan soal berikut bersama kelompokmu!
1. Jarak fokus lensa okuler dan lensa objektif dari mikroskop
masing-masing 2,5 cm dan 1,25 cm. Lensa okuler tersebut
berjarak 25 cm dari lensa objektif. Tentukan perbesaran total
mikroskop jika pengamatan dilakukan dengan:
a. mata berakomodasi maksimum,
b. mata berakomodasi pada jarak 40 cm,
c. mata tidak berakomodasi.
2. Sebuah benda panjangnya 0,5 mm diletakkan pada jarak 1,2 cm
di depan lensa objektif mikroskop. Jarak fokus lensa okuler dan
objektif mikroskop tersebut masing-masing 2,5 cm dan 0,8 cm.
Tentukan perbesaran total, panjang bayangan, dan jarak lensa
okuler terhadap objektifnya jika pengamatan dilakukan dengan:
a. mata berakomodasi maksimum,
b. mata tidak berakomodasi.
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E. Teropong

Rep. apogeeinc.oq

Mata manusia memiliki jangkauan
penglihatan terbatas. Oleh karena itu, untuk
melihat dan mengamati benda-benda yang
letaknya sangat jauh, manusia memerlukan
alat bantu, misalnya teropong. Alat ini dapat
membantu memperbesar sudut pandang
benda. Oleh karena itu, perbesaran yang
dihasilkan oleh teropong mengacu pada
perbesaran sudut dan bukan perbesaran
Gambar 5.18 Teropong bintang
linear. Dengan teropong, benda-benda yang
letaknya sangat jauh seperti planet, bintang,
dan komet akan terlihat lebih dekat dan jelas. Berikut ini akan dibahas
macam-macam teropong.

Teropong

1. Teropong Bintang atau Teleskop
Ada dua jenis teropong bintang, yaitu teropong bias dan teropong
pantul. Teropong bias menggunakan beberapa lensa, sedangkan
teropong pantul menggunakan beberapa cermin dan lensa.

a. Teropong bias
Teropong bias menggunakan dua lensa cembung atau lensa
positif. Lensa objektif memiliki jarak fokus yang lebih panjang
daripada jarak fokus lensa okulernya. Jika pengamatan bendabenda angkasa menggunakan teropong bias dilakukan dengan
mata tidak berakomodasi maka benda bagi lensa okuler diletakkan tepat di titik fokus lensa okuler. Karena benda yang diamati
letaknya sangat jauh maka bayangan benda tersebut jatuh tepat
di titik fokus lensa objektif. Bayangan yang dibentuk oleh lensa
objektif merupakan benda bagi lensa okuler.
Perhatikanlah gambar berikut ini!
Mata

Ob

Ok

d
α

mata

f ok
Oob

α

s'ob = fob

fob h

β Ook

fok

sok = fok

Gambar 5.19 Bayangan pada teropong bias dengan mata tidak berakomodasi
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Berdasarkan gambar 5.19 terlihat bahwa jarak bayangan oleh
lensa objektif (s'ob) sama dengan jarak fokusnya (fob). Demikian
pula jarak benda oleh lensa okuler (sok) sama dengan jarak fokus
lensa okuler (fok). Dengan demikian, panjang teropong bias (d)
adalah sebagai berikut.
. . . (5.14)

d = s'ob + sok = fob + fok

Jika tinggi bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah
h maka perbesaran anguler teropong bias (M) dirumuskan:

M=

h
fok
h

=

fob

atau

fok

M=

fob

. . . (5.15)

fok

fob
Keterangan:

M : perbesaran anguler teropong bias
fob : jarak fokus lensa objektif (m)
fok : jarak fokus lensa okuler (m)
d : panjang teropong (m)

Jika pengamatan dilakukan menggunakan teropong bias
β tan β
dengan mata berakomodasi maka bayangan
M = = oleh lensa objektif
α benda
tan α yang diamati
harus berada di antara Ook dan fok. Karena
letaknya sangat jauh maka bayangan tersebut jatuh tepat di titik
fokus lensa objektif. Perhatikan gambar 5.20 berikut!
Mata

Ob

Ok

d
fob

fok

α

Oob

α

h

s'ob = fob

β Ook

fok

sok

Gambar 5.20 Bayangan pada teropong bias dengan mata berakomodasi maksimum

Berdasarkan gambar 5.20, bayangan akhir yang dibentuk
oleh okuler bersifat maya dan terbalik. Dari gambar 5.20 terlihat
bahwa jarak bayangan oleh lensa objektif (s'ob) sama dengan
jarak fokusnya (fob).Dengan demikian, panjang teropong bias
dirumuskan:

d = s'ob + sok = fob + sok
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. . . (5.16)

Perbesaran anguler teropong bias (M) dengan mata berakomodasi maksimum adalah sebagai berikut.

M=

h
sok
h

atau

M=

fob
sok

. . . (5.17)

fob

Untuk membantumu memahami materi di atas, perhatikan
contoh soal berikut! Agar kamu lebih memahami prinsip kerja
teropong bintang lakukan kegiatan di bawahnya!
Contoh Soal
Seseorang menggunakan teropong bias untuk mengamati benda-benda
angkasa tanpa berakomodasi. Jika jarak fokus lensa objektif 180 cm dan
jarak fokus lensa okuler 5 cm, tentukan:
a. panjang teropong,
b. perbesaran teropong,
c. jarak dan arah pergeseran lensa okuler jika orang tersebut mengamati
dengan mata berakomodasi maksimum.
180 cm
fβob tan β
Penyelesaian:
M
M= =
5 cm
fαok tan α
Diketahui: f = 180 cm
ob

f ok = 5 cm
(mata tidak berakomodasi)
Ditanyakan: a. d = . . . ?
b. M = . . . ?
c. Δx jika s'ok = -25
Jawab:
a. d = s'ob + sok

d = fob + sok
d = 180 + 5
d = 185 cm
b.

M=

= 36 kali
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c. s'ok = –25 cm

d' = fob+ sok
d' = 180 cm + 4,2 cm
d' = 184,2 cm.
Δx = d – d'
Δx = 185 cm – 184,2 cm
Δx = 0,8 cm mendekati lensa objektif

1
sok

1
sok

=

=

sok =

5
25

+

1
25

6
25
25
6

= 4,2 cm

b. Teropong pantul
tabung teleskop

11
11 111
== = ++
5 s'
25
sf5ok ssok
-25
ok
ok
Rep.www.astronomica

Lensa okuler pada teropong
panggung menggunakan lensa
cembung, sedangkan lensa
objektifnya menggunakan cermin cekung. Untuk membalik
bayangan yang berasal dari cermin cekung digunakan cermin
datar. Bayangan akhir yang
dibentuk oleh lensa cembung
bersifat maya dan tegak terhadap benda semula. Kelebihan
teropong pantul dibandingkan
dengan teropong bias antara lain:
1) lebih ringan,
2) lebih murah,
3) bayangan yang teramati
lebih jelas, dan
4) lebih mudah pembuatannya.

Gambar 5.21 Teropong pantul

mata
lensa cembung
cermin objektif

tabung teleskop
cahaya

cermin diagonal

Gambar 5.22 Jalannya sinar pada teropong pantul
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Praktikum
Membuat Teropong Bintang
A. Tujuan Percobaan
Memahami prinsip kerja teropong bintang untuk menentukan perbesaran teropong.
B. Alat dan Bahan
1. Lensa cembung f = 100 cm
2. Lensa cembung f = 5 cm
3. Penggaris
4. Meja optik
5. Benda objek

1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah

C. Langkah Kerja

1. Susun kedua lensa seperti gambar di atas!
2. Letakkan benda objek di depan lensa yang jarak fokusnya 100 cm! Lensa
tersebut sebagai objektif. Amati benda tersebut pada sisi lensa yang jarak
fokusnya 5 cm! Lensa tersebut sebagai lensa okuler.
3. Aturlah kedudukan kedua lensa sedemikian rupa sehingga diperoleh bayangan
yang jelas dari benda!
4. Ukurlah jarak kedua lensa, jarak benda, dan jarak bayangan!
5. Buatlah tabel pengamatan!
6. Buat analisis dan pembahasan untuk menentukan perbesaran teropong!
7. Buatlah laporan dari hasil pengamatanmu, kemudian diskusikan bersama teman
sekelas dengan bimbingan bapak atau ibu guru!
Peringatan:
a. Hati-hati dalam menggunakan peralatan!
b. Kembalikan peralatan pada tempat semula dalam keadaan baik!
c. Jagalah kebersihan lingkungan dan tubuhmu!

2. Teropong Bumi atau Teropong Medan
Teropong bumi digunakan untuk mengamati benda-benda yang
sangat jauh di permukaan bumi. Teropong bumi tersusun atas tiga
lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler.
Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan dari lensa
objektif. Bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler adalah maya
dan tegak.
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Apabila pengamatan benda dengan teropong bumi dilakukan
dengan mata tidak berakomodasi maka bayangan yang dibentuk
oleh lensa objektif harus terletak tepat di titik fokus lensa okulernya.
Perhatikan gambar berikut!
Ob

d

Ok
p

fob

α

α

Oob

h

fp

β

Op

Ook

h

2f p

s'ob = fob

2fp

sok = fok
Mata

Gambar 5.23 Bayangan pada teropong bumi dengan mata tidak berakomodasi

Berdasarkan gambar 5.23 jarak bayangan dari lensa objektif (s'ob)
sama dengan jarak fokusnya (fob). Jarak benda untuk lensa pembalik
sama dengan dua kali jarak fokusnya (2fp). Jarak bayangan lensa
pembalik sama dengan dua kali jarak fokusnya (2fp). Sedangkan jarak
benda untuk lensa okuler (sok) sama dengan fokusnya (fok). Dengan
demikian, panjang teropong bumi adalah sebagai berikut.
. . . (5.18)

d = fob + 4fp + fok
Keterangan:

fp: jarak fokus lensa pembalik (m)

Perbesaran anguler pada teropong bumi untuk mata tidak
berakomodasi dirumuskan:

M =

fob

. . . (5.19)

f ok

Jika pengamatan benda-benda menggunakan teropong bumi
dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum maka bayangan
yang dibentuk oleh lensa objektif diletakkan di antara Ook dan fok.
Perhatikan gambar berikut!
d

Ob

Ok
p

fob

α

Oob

α

fp

h

s'ob = fob

h
Op

2f p

β

Ook

fok 2fp

2f p

s ok

Mata

Gambar 5.24 Bayangan pada teropong bumi dengan mata berakomodasi maksimum

Analogi dengan penentuan panjang teropong bumi dengan mata
tidak berakomodasi, berdasarkan gambar 5.24, panjang teropong bumi
dirumuskan:

d = fob + 4fp + sok
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. . . (5.20)

Perbesaran anguler teropong bumi untuk mata berakomodasi
maksimum dirumuskan:

M=

fob

. . . (5.21)

s ok

Keterangan:

sok: jarak benda oleh lensa okuler (m)

Agar kamu dapat menerapkan pemakaian rumus-rumus di atas,
perhatikan contoh soal berikut!
Contoh Soal
Seseorang menggunakan teropong bumi untuk mengamati benda yang
letaknya sangat jauh. Jarak fokus lensa objektif teropong 50 cm, jarak fokus
lensa pembalik 4 cm, dan jarak fokus lensa okulernya 5 cm. Jika pengamatan
dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, tentukan:
a. perbesaran teropong,
b. panjang teropong.
Penyelesaian:
Diketahui: fob = 50 cm
fp = 4 cm
f ok = 5 cm
Ditanyakan: a. M = . . . ?
b. d = . . . ?
f50
ob cm
Jawab:
5 cm
fok
a. M =

b. d = fob + 4fp + sok

M=

d = 50 cm + 4 . 4 cm + 5 cm

M = 10 kali

d = 71 cm

3. Teropong Panggung atau Teropong Galilei
Teropong panggung disebut
juga teropong galilei atau teropong
sandiwara. Teropong panggung
menggunakan lensa cembung
sebagai objektifnya dan lensa
cekung sebagai okulernya.
Jika pengamatan dilakukan
dengan mata tidak berakomodasi
maka bayangan yang dibentuk
lensa objektif diletakkan tepat di titik
fokus lensa okuler seperti gambar
berikut.

Ob

d

Ok

α

Oob

Ook

α

β

fok
h

s'ob = fob

Mata

Gambar 5.25 Bayangan pada teropong panggung dengan mata
tidak berakomodasi
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Berdasarkan gambar 5.25, panjang teropong panggung
merupakan penjumlahan dari jarak bayangan oleh lensa objektif dan
jarak bayangan oleh lensa okuler. Dengan demikian, panjang teropong
panggung dirumuskan:
. . . (5.22)

d = s'ob + sok = fob + fok
dengan fok bertanda negatif (-).

Perbesaran anguler teropong panggung jika mata tidak berakomodasi
dirumuskan sebagai berikut.

M=

tan β
tan α

=

=

fob

Jika pengamatan dilakukan dengan
mata berakomodasi maksimum maka
bayangan dari lensa objektif diletakkan
di antara titik pusat optik (Ook) dan titik
fokus lensa okuler (fok). Seperti tampak
pada gambar 5.26 berikut. Analogi
dengan penentuan panjang teropong
panggung dengan mata tidak
berakomodasi, berdasarkan gambar
5.26, panjang teropong jika mata
berakomodasi maksimum dirumuskan:

d = s'ob + sok = fob + sok . . . (5.24)
Perbesaran teropong panggung jika
mata berakomodasi maksimum adalah
sebagai berikut.

M=

. . . (5.23)

f ok

fob
s ok

Ob

d

Ok

h'
α

fok = fob
θ

h
fok
s' = f
h
Gambar
5.26 Pembentukan bayangan pada
panggung dengan mata berakomodasi maksimum.
fob
ob

h

ob

teropong

. . . (5.25)

Agar kamu lebih memahami tentang teropong panggung, perhatikan
contoh soal berikut!
Contoh Soal
Kekuatan lensa objektif teropong panggung 0,5 dioptri dan kekuatan lensa
okulernya 20 dioptri. Tentukan perbesaran dan panjang teropong tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui: Pob = 0,5 dioptri
Pok = 20 dioptri
Ditanyakan: a. M = . . . ?
b. d = . . . ?
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Jawab:

Pob = 0,5 D maka fob =

cm = 200 cm

a.

Pok = 20 D

cm = 5 cm

b. d = fob + fok = 200 + 5 = 205 cm

maka fok =

=

= 40 kali

4. Teropong Prisma
Teropong prisma menggunakan dua lensa cemlensa okuler
bung sebagai lensa objektif
dan lensa okuler serta seprisma segitiga
pasang prisma segitiga sasama kaki
ma kaki. Perhatikan gambar
lensa objektif
5.27 di samping! Sepasang
prisma diletakkan di antara
lensa objektif dan okuler.
Gambar 5.27 Teropong prisma
Prisma-prisma tersebut berfungsi membalikkan sinar
datang. Bayangan akhir yang dibentuk oleh teropong prisma adalah
maya tegak terhadap benda semula.
Penggunaan prisma sebagai pembalik lebih menguntungkan
karena bayangan yang terlihat lebih tajam dan lebih jelas. Selain itu,
bentuk teropong tidak perlu panjang sehingga mudah dibawa.
100
200 temanmu!
fob
Mengapa demikian? Diskusikan bersama
M
=
20
0,
55teropong
Untuk menguji pemahamanmu tentang
bintang kerjakan
fok
pelatihan berikut!

Kerja Berpasangan 2
Kerjakan bersama teman sebangkumu!
1. Kekuatan lensa objektif teropong bintang adalah 0,8 dioptri dan
kekuatan lensa okulernya 10 dioptri. Jika teropong digunakan
untuk mengamati benda-benda dengan mata tidak berakomodasi,
tentukan panjang dan perbesaran teropong!
2. Jarak fokus lensa okuler teropong bintang adalah 20 kali fokus
objektifnya. Jika panjang teropong tersebut adalah 252 cm dan
pengamatan dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, berapa
jarak fokus lensa objektif teropong tersebut?
3. Fokus lensa objektif, okuler, dan lensa pembalik teropong bumi
masing-masing adalah 200 cm, 19 cm, dan 5 cm. Jika pengamatan dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, tentukan
panjang dan perbesaran teropong tersebut!
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Rangkuman

1. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk memipih dan menebal
sesuai dengan jarak benda yang dilihat.
2. Rabun jauh (miopi) adalah rabun mata yang tidak dapat melihat dengan jelas bendabenda yang letaknya sangat jauh. Rabun jauh dapat dibantu dengan lensa cekung.
3. Rabun dekat (hipermetropi) adalah rabun mata yang tidak dapat melihat dengan
jelas pada titik dekat normal. Rabun dekat ditolong dengan lensa cembung.
4. Presbiopi adalah rabun mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda
pada jarak jauh dan dekat, dapat dibantu dengan lensa bifokal.
5. Astigmatisma adalah rabun mata yang tidak dapat melihat dengan jelas garis tegak
lurus secara bersamaan. Astigmatisma dapat ditolong dengan lensa silinder.
6. Kamera adalah alat optik yang prinsip kerjanya mirip dengan mata.
7. Lup adalah alat optik yang terdiri atas satu lensa cembung yang berfungsi untuk
memperbesar bayangan benda.
8. Perbesaran lup jika mata berakomodasi maksimum dirumuskan:

9. Perbesaran lup jika mata tidak berakomodasi dirumuskan:

fsfob
n
M=
=
M
= ob + 1
M
f
fsokok
10. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk
mengamati benda-benda yang
sangat kecil (mikro) sehingga tampak lebih besar dan jelas.
11. Perbesaran mikroskop dirumuskan sebagai berikut.

Mtotal = Mob × Mok
12. Teropong adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak
lebih dekat dan jelas.
13. Perbesaran anguler teropong bias untuk mata tidak berakomodasi adalah sebagai
berikut.

14. Perbesaran anguler teropong bias untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan:

15. Perbesaran anguler teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi dirumuskan:
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16. Perbesaran anguler teropong bumi untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan:

17. Perbesaran anguler teropong panggung jika mata tidak berakomodasi dirumuskan:

18. Perbesaran anguler teropong panggung jika mata berakomodasi maksimum dirumuskan:

Soal-soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

digunakan dan jarak fokusnya adalah
....
a. cembung dengan fokus 50 cm
b. cekung dengan fokus 33,3 cm
c. rangkap dengan fokus 25 cm
d. cembung dengan fokus 33,3 cm
e. cekung dengan fokus 50 cm

1. Bagian mata tempat terbentuknya
bayangan dari benda adalah . . . .
ffob
ob
a. kornea
M=
fsokok
b. aqueous humour
c. retina
d. lensa mata
4. Seseorang mengamati benda-benda
e. iris
kecil dengan lup yang jarak fokusnya
2. Jika bayangan benda jatuh di depan
12,5 cm. Jika pengamatan dilakukan
retina maka mata tersebut mengalami
dengan mata berakomodasi makrabun . . . .
simum maka perbesaran bayangan
a. miopi
adalah . . . .
b. hipermetropi
a. 2 kali
d. 5 kali
c. emetropi
b. 3 kali
e. 6 kali
d. astigmatisma
c. 4 kali
e. rabun rangkap
5. Ketika mengamati benda-benda yang
3. Seseorang penderita rabun dekat
sangat kecil dengan mikroskop, benda
dengan titik dekat 50 cm ingin
tersebut harus diletakkan di . . . .
membaca pada jarak baca normal.
a. antara O dan titik f lensa objektif
Jenis lensa kacamata yang harus
b. tepat di titik fokus (f) lensa objektif
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c. atara titik f dan M lensa objektif
d. tepat di titik pusat kelengkungan
lensa objektif (M)
e. antara titik M sampai tak terhingga
6. Sebuah mikroskop mempunyai fokus
lensa objektif 10 mm dan jarak fokus
lensa okuler 4 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa
objektif. Perbesaran total mikroskop
untuk mata tidak berakomodasi
adalah . . . .
a. 42,5 kali
d. 72,5 kali
b. 52,5 kali
e. 82,5 kali
c. 62,5 kali
7. Jarak fokus lensa objektif teropong
bintang 5 kali jarak fokus lensa okulernya. Jika panjang teropong saat
pengamatan dengan mata tidak
berakomodasi adalah 120 cm maka
besar jarak fokus lensa okuler adalah
....
a. 20 cm
d. 60 cm
b. 30 cm
e. 100 cm
c. 50 cm
8. Lensa objektif dan lensa okuler
teropong bumi memiliki kekuatan 0,5
dioptri dan 10 dioptri. Kekuatan lensa
pembalik teropong bumi adalah 20
dioptri. Panjang teropong saat pengamatan dilakukan dengan mata tidak
berakomodasi adalah . . . .
a. 210 cm
d. 225 cm
b. 215 cm
e. 230 cm
c. 220 cm
9. Kekuatan lensa objektif teropong
panggung adalah 1 dioptri. Jika
panjang teropong saat pengamatan
tanpa berakomodasi adalah 90 cm
maka kekuatan lensa okuler teropong
tersebut adalah . . . .
a. -5 dioptri
d. +10 dioptri
b. +5 dioptri
e. -20 dioptri
c. -10 dioptri
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10. Sebuah mikroskop mempunyai lensa
objektif dengan titik fokus 0,90 cm dan
berjarak 13 cm dari okulernya yang
berjarak titik api 5 cm. Perbesaran
benda yang terletak 1 cm dari lensa
objektifnya adalah . . . .
a. 40 kali
d. 55 kali
b. 45 kali
e. 60 kali
c. 50 kali
B. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Feri menggunakan kacamata berlensa -1,5 dioptri agar dapat melihat
dengan jelas benda-benda pada jarak
yang jauh. Berapa jarak terjauh yang
masih dapat dilihat Feri jika tidak
menggunakan kacamata?
2. Jarak terjauh yang dapat dilihat
dengan jelas oleh Pak Umar adalah
100 cm, sedang jarak baca terdekatnya 40 cm. Agar Pak Umar dapat melihat dengan jelas seperti mata normal,
tentukan ukuran kacamata yang harus
dipakainya!
3. Seseorang menggunakan lup yang
kekuatan lensanya 40 dioptri. Lup
tersebut digunakan untuk mengamati
benda yang panjangnya 2 mm. Tentukan perbesaran lup dan panjang
bayangan benda jika:
a. mata tidak berakomodasi,
b. mata berakomodasi maksimum.
4. Kekuatan lensa objektif mikroskop
adalah 100 dioptri dan kekuatan lensa
okulernya 20 dioptri. Sebuah preparat
diletakkan pada jarak 1,1 cm dari
objektifnya. Tentukan perbesaran total
mikroskop dan panjang mikroskop jika:
a. mata berakomodasi maksimum,
b. mata tidak berakomodasi.
5. Sebuah teropong bintang digunakan
dengan mata tidak berakomodasi.
Jika perbesaran teropong tersebut 20
kali dan panjang teropong 210 cm,
tentukan kekuatan lensa okuler dan
objektifnya!

BAB
SUHU DAN KALOR

6

Pada bab ini kita
akan belajar tentang
suhu dan kalor.

Kita akan mempelajari
perpindahan kalor pada benda
dan perubahan wujud zat
karena perubahan suhu,
termasuk pemuaian.
Selanjutnya kita akan
membahas perpindahan
kalor secara konduksi,
konveksi, dan radiasi.

Kita juga akan
mempelajari asas Black
pada pertukaran kalor
dan menerapkannya
dalam kehidupan
sehari-hari.

Akhirnya, setelah
mempelajari bab ini kita
dapat menerapkan konsep
kalor dan prinsip
konservasi energi dalam
kehidupan sehari-hari.
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Sumber: Dok. CAP

Gerbang

Gambar 6.1 Air dan bahan makanan yang dimasak mengalami kenaikan suhu

P

erhatikanlah saat seseorang sedang memasak seperti gambar di atas! Air dan bahan
makanan dalam panci yang semula dingin, setelah dipanaskan di atas kompor akan
mengalami kenaikan suhu. Jika kenaikan suhu mencapai titik tertentu, air dalam panci akan
mendidih. Dari manakah panas yang diperoleh air dan bahan makanan tersebut? Bagaimanakah
cara panas tersebut mengalir? Untuk memahami tentang panas atau kalor dan aliran
perpindahannya, pelajarilah materi berikut ini.

Kata Kunci: Suhu – Kalor – Perubahan Wujud Zat – Asas Black – Pemuaian – Perpindahan Kalor

A. Pengertian Suhu
Pada uraian di atas dinyatakan bahwa bahan makanan dan air dalam
panci yang semula dingin, setelah dimasak menjadi panas. Ukuran derajat
panas dan dinginnya suatu benda seperti bahan makanan dan air pada
panci dinyatakan dengan besaran suhu. Jadi, suhu adalah suatu besaran
untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda.
Suhu termasuk besaran pokok. Satuan suhu dalam SI adalah Kelvin (K).

1. Alat Ukur Suhu
Bahan makanan dan air yang dimasak seperti pada gambar di
atas mengalami perubahan suhu. Gejala perubahan suhu dapat kita
ketahui pada masakan yang menjadi panas tersebut. Namun, berapa
suhu masakan tersebut kita tidak tahu. Untuk mengetahui suhu
secara tepat, kita memerlukan alat ukur suhu, yaitu termometer.
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Suhu

Termometer memanfaatkan perubahan sifat fisik benda atau zat
akibat adanya perubahan suhu. Sifat ini disebut sifat termometrik.
Berbagai jenis termometer dibuat berdasarkan sifat-sifat termometrik
zat, seperti volume zat cair, panjang logam, hambatan listrik, tekanan
gas pada volume tetap, volume gas pada tekanan tetap, dan intensitas
cahaya (radiasi benda).
Jenis-jenis termometer berdasarkan sifat termometrik zat antara
lain sebagai berikut.

a. Termometer Zat Cair
Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa perubahan suhu
dapat menyebabkan perubahan sifat fisik suatu zat. Salah satu
perubahan fisik tersebut adalah perubahan volume. Perubahan
volume zat cair dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur perubahan
suhu. Alat ini disebut termometer zat cair. Prinsip kerja
termometer zat cair adalah terjadinya penambahan volume zat
cair saat dipanaskan dan menyusutnya volume zat cair saat
didinginkan. Alat ini memanfaatkan sifat termometrik volume zat
cair, yakni volumenya memuai (bertambah) jika dipanaskan dan
menyusut (berkurang) jika didinginkan.

b. Termometer Bimetal

Rep. www.davis.com

Sifat termometer lain dari benda atau zat adalah bertambah
panjangnya zat ketika zat itu mengalami perubahan suhu. Oleh
karena setiap zat memiliki koefisien muai panjang yang
berbeda-beda, saat dua logam tak sejenis dilekatkan dan
mengalami perubahan suhu yang sama akan terjadi penambahan panjang yang berbeda.
Perbedaan pertambahan panjang dua logam tersebut dapat
dimanfaatkan untuk membuat termometer bimetal.

Gambar 6.2 Termometer bimetal

c. Termometer Hambatan

Rep. www.davis.com

Alat ini memanfaatkan sifat termometrik hambatan listrik,
yakni hambatan listrik pada seutas kawat logam akan
bertambah jika dipanaskan. Dengan adanya perubahan
suhu di sekitar hambatan, menyebabkan perubahan nilai
resistansi resistor. Perubahan nilai resitansi resistor
digunakan sebagai prinsip termometer hambatan.

d. Termokopel
Alat ini memanfaatkan sifat termometrik pemuaian
logam, yakni pemuaian yang berbeda antara dua logam
yang ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak
listrik (GGL). Besar GGL inilah yang dimanfaatkan
termokopel untuk menunjukkan suhu.

e. Termometer Gas
Alat ini memanfaatkan sifat termometrik gas, yakni gas
yang dipanaskan pada volume tetap, tekanannya akan
bertambah. Perubahan tekanan ini menunjukkan perubahan
suhu pada termometer tersebut.

Gambar 6.3 Termometer
hambatan
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f.

Pyrometer
Sifat termometrik yang dimanfaatkan pada pyrometer adalah
intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat
panas. Semakin tinggi suhu suatu benda, radiasi yang dipancarkan semakin besar. Besar energi radiasi yang terukur
dapat menunjukkan suhu dari suatu benda.

Seperti telah kita pelajari pada bab sebelumnya bahwa untuk
memperoleh hasil pengukuran yang tepat harus digunakan alat ukur
yang tepat pula. Demikian halnya dengan pengukuran suhu, kita
harus dapat menentukan jenis termometer yang tepat agar diperoleh
hasil pengukuran yang akurat. Jenis-jenis termometer berdasarkan
kegunaannya antara lain sebagai berikut.

a. Termometer Badan
Termometer badan adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer badan
sering disebut termometer klinis. Suhu tubuh manusia
normal adalah 37 °C. Skala pada termometer ini berkisar
antara 35 oC sampai dengan 42 oC.
Sumber: Dok. CAP

b. Termometer Dinding
Termometer dinding digunakan untuk mengetahui suhu
udara ruangan atau suhu kamar. Skala pada termometer
ini berkisar antara -50 oC sampai dengan 50 oC.

c. Termometer Maksimum-Minimum
Termometer ini ditemukan oleh James Six dan Bellani,
sehingga dinamakan termometer Six-Bellani. Alat ini
digunakan untuk mengukur suhu minimum di malam hari
dan suhu maksimum di siang hari.

Gambar 6.4 Termometer badan
digunakan untuk mengetahui suhu
badan

d. Termometer Batang
Termometer batang digunakan untuk mengukur suhu benda.
Skala pada termometer ini berkisar antara -10 oC sampai dengan
110 oC.

2. Zat Cair Pengisi Termometer
Termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair.
Prinsip pembuatan termometer zat cair berdasarkan pengaruh
perubahan suhu terhadap volume zat. Termometer zat cair dibuat
dengan menggunakan pipa kapiler yang diisi dengan raksa atau
alkohol. Jika pipa kapiler terkena panas maka raksa atau alkohol di
dalam pipa akan memuai. Posisi raksa atau alkohol dalam pipa kapiler
yang terbaca pada skala termometer menunjukkan suhu suatu benda.
Raksa dipilih sebagai pengisi pipa kapiler termometer dengan
pertimbangan sebagai berikut.
a. Warnanya mengkilap sehingga mudah dilihat.
b. Raksa tidak membasahi dinding kaca.
c. Raksa merupakan penghantar panas yang baik.
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d. Kalor jenis raksa rendah sehingga dengan perubahan panas yang
kecil cukup dapat mengubah suhunya. Pengaruh kalor jenis akan
dipelajari lebih lanjut pada subbab berikutnya.
e. Jangkauan ukur raksa lebar karena titik bekunya -39 °C dan titik
didihnya 357 °C.
Selain raksa, alkohol juga dapat digunakan sebagai pengisi pipa
kapiler dalam termometer. Sebagai pengisi termometer, alkohol memiliki
kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan raksa. Kelebihan dan
kelemahan alkohol sebagai pengisi termometer adalah sebagai berikut.
a. Kelebihan
1) Alkohol dapat segera mengambil kalor dari benda yang diukur
walaupun tidak secepat raksa, sehingga suhu alkohol segera
sama dengan suhu benda yang diukur.
2) Memiliki jangkauan pengukuran yang besar, terutama suhu
yang rendah, karena titik bekunya -114 °C.
3) Pemuaian alkohol teratur terhadap kenaikan suhu.
b. Kelemahan
1) Titik didihnya rendah, yaitu 78 °C.
2) Alkohol membasahi dinding tabung.
3) Alkohol tidak berwarna, sehingga perlu diberi warna agar
mudah membacanya.

3. Kalibrasi Termometer
Kalibrasi sebuah termometer adalah penetapan tanda-tanda untuk
pembagian skala sebuah termometer.
Pada setiap termometer terdapat titik tetap atas dan titik tetap
bawah yang diukur pada tekanan 1 atmosfer. Di antara kedua titik
tetap tersebut dibuat skala suhu termometer. Penetapan titik tetap
bawah diukur ketika es melebur dan ditandai angka 0. Sedangkan
penetapan titik tetap atas diukur saat air mendidih dan ditandai angka
100. Berikut ini contoh penetapan skala pada termometer zat cair.

a. Termometer Celcius
Pada termometer Celcius, titik tetap bawahnya diberi angka
0 dan titik tetap atasnya diberi angka 100 °C. Di antara titik tetap
bawah dan titik tetap atas dibagi 100 skala.

b. Termometer Reamur
Pada termometer Reamur, titik tetap bawahnya diberi angka
0 dan titik tetap atasnya diberi angka 80
C
R
F
°R. Di antara titik tetap bawah dan titik 100°
80°
212°
tetap atas dibagi 80 skala.

K
373

c. Temometer Fahrenheit
Pada termometer Fahrenheit, titik
tetap bawahnya diberi angka 32 dan titik
tetap atasnya diberi angka 212. Suhu es
yang dicampur dengan garam ditetapkan
0 °F. Di antara titik tetap bawah dan titik
tetap atas dibagi 180 skala.

0°

0°

32°

273
0

Gambar 6.5 Skema skala termometer
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d. Termometer Kelvin
Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi angka nol. Titik
ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda
ketika energi total partikel benda tersebut nol. Kelvin menetapkan
suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih
dengan angka 373. Rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas
termometer Kelvin dibagi 100 skala.
Perbandingan skala termometer Celcius, Reamur, dan Fahrenheit
adalah sebagai berikut.
R : C : F : K = 80 : 100 : 180 : 100
R:C:F:K=4:5:9:5
Dengan memerhatikan titik tetap bawah 0 °C = 0 °R = 32 °F =
273 K maka hubungan skala C, R, F, dan K dapat ditulis sebagai
berikut.

⎛
⎞
t °C = 4 t °R = ⎜ 9 t + 32 ⎟ °F
5
5
⎝
⎠

. . . (6.1)

⎛
⎞
t °R = 5 t °C = ⎜ 9 t + 32 ⎟ °F
4
⎝4
⎠

. . . (6.2)
. . . (6.3)

t °C = 5 t + 273 K = t + 273 K
5

(t − 32 ) °R
t °F = 5 (t − 32 ) °C.=. .4(6.4)
9

Selain skala termometer yang sudah ditetapkan seperti
di atas, kita juga dapat membuat termometer dengan
menentukan skala sendiri. Skala termometer yang kita
buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain
jika saat menentukan titik tetap kedua termometer berada
dalam keadaan yang sama. Sebagai contoh, siswa A
membuat termometer dengan titik tetap bawah Xb dan titik
tetap atas Xa. Siswa B menetapkan titik tetap bawah Yb
dan titik tetap atas Ya. Titik tetap bawah dan titik tetap atas
kedua termometer di atas adalah suhu saat es melebur
dan suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Jika
X adalah suhu benda yang terukur oleh A dan Y adalah
suhu benda yang terukur oleh B maka hubungan skala
kedua termometer tersebut adalah sebagai berikut.
X −X b
Y −Yb
=
X a − X b Ya −Yb
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9

Xa

A

Ya

X

Y

Xb

Yb

Gambar 6.6 Perbandingan
skala termometer

. . . (6.5)

B

Keterangan:

Xa : titik tetap atas termometer X
Xb : titik tetap bawah termometer X
X : suhu pada termometer X
Ya : titik tetap atas termometer Y
Yb : titik tetap bawah termometer Y
Y : suhu pada termometer Y

Contoh Soal
1. Seorang siswa mengukur suhu benda menggunakan termometer skala
Celcius. Suhu benda yang terukur adalah 60 °C. Berapa suhu benda itu jika
benda tersebut diukur menggunakan termometer skala Reamur dan
Fahrenheit?
Penyelesaian:
Diketahui: t = 60 °C
Ditanyakan: t °R dan t °F = . . .?
Jawab:

⎛9
⎞
60 °C = 4 . 60 °R = ⎜ . 60 + 32 ⎟ °F
5
⎝5
⎠
60 °C = 48 °R = 140 °F
2. Termometer A digunakan untuk mengukur suhu es yang sedang melebur
− X b suhu
XX+10
40Y−0−Y
pada -10 °X dan untuk mengukur
air
b⎛ 9mendidih
⎞ pada 110 °X.
=
4=t °R =
+
32
°
t
C
=
t
⎜
⎟ °F 40 °C. Berapa
Termometer Celcius digunakanX120
untuk
mengukur
suhu
benda
X
Y
Y
−
−
100
5 a−0 b⎝ 5
a
b 110
⎠
suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer A?
Penyelesaian:
Diketahui:
Xb = -10 °X
Xa = 110 °X
t = 40 °C
Ditanyakan: t ° X = . . .?
Jawab:

X −(-10)

=

C −0

110 −(-10) 100 −0

X = 38 °
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Kerja Berpasangan
Kerjakan soal berikut bersama teman sebangkumu!
1. Suhu suatu benda diukur dengan termometer skala Fahrenheit
adalah 50 °F. Tentukan suhu benda tersebut jika diukur dengan
termometer skala:
a. Celcius,
b. Reamur,
c. Kelvin.
2. Termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada 20 °X
dan mengukur suhu air mendidih pada 180 °X. Suhu benda diukur
dengan termometer skala Celcius sebesar 50 °C. Berapa suhu
benda tersebut jika diukur dengan termometer X?
3. Laporkan hasil kerjamu kepada guru!
Pemahamanmu mengenai pengukuran suhu akan lebih mantap
setelah kamu melaksanakan kegiatan praktikum di bawah ini.

Praktikum
Laksanakan kegiatan berikut ini bersama kelompokmu!
Pengukuran Suhu
A. Tujuan Percobaan
Menentukan skala termometer.
B. Alat dan Bahan
1. Termometer
1 buah
2. Bongkahan es
secukupnya
3. Bejana
1 buah
4. Pembakar spiritus
1 buah
5. Spidol
1 buah
6. Air
secukupnya
C. Langkah Kerja
1. Masukkan bongkahan es ke dalam bejana kemudian panaskan!
2. Amati tinggi raksa pada termometer saat es melebur!
3. Tandai garis pada termometer dengan spidol ketika es melebur! Garis tersebut
sebagai titik tetap bawah dan berilah angka tertentu!
4. Panaskan air hingga mendidih!
5. Amati tinggi raksa pada termometer saat air mendidih!
6. Tandai garis pada termometer dengan spidol saat air mendidih! Garis tersebut
sebagai titik tetap atas dan berilah angka tertentu!
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7. Bagilah jarak antara titik tetap bawah dan titik tetap atas menjadi skala-skala
yang sama besar!
8. Gunakan termometer tersebut untuk mengukur suhu suatu benda kemudian
konversikan (ubahlah) ke dalam skala Celcius, Reamur, dan Fahrenheit!
9. Presentasikanlah hasil percobaanmu di depan kelas secara bergantian dengan
kelompok lain!
10. Buatlah laporan percobaan pada kertas folio dan kumpulkan kepada guru
pembimbing!
Peringatan:
a. Hati-hati dalam menggunakan peralatan!
b. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan!
c. Setelah selesai, kembalikan peralatan pada tempat semula dalam keadaan
baik!

B. Pengaruh Kalor terhadap Suhu dan Perubahan
Wujud Zat
Masih ingatkah kalian dengan ilustrasi di awal bab ini? Air dan bahan
makanan yang semula dingin, setelah dipanaskan di atas kompor ternyata
dapat mengalami perubahan fisik. Air yang semula dingin mengalami
perubahan suhu. Demikian juga bahan makanan. Bahan makanan yang
semula dingin dan keras menjadi lunak karena adanya perubahan suhu.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian panas atau kalor terhadap suatu
zat berpengaruh terhadap suhu dan perubahan wujud zat tersebut.
Agar kamu lebih jelas tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan
perubahan wujud zat, simaklah uraian di bawah ini!

Kalor

1. Pengertian Kalor
Percobaan sederhana berikut ini akan membantumu
memahami pengertian kalor. Siapkan batang logam dengan
panjang kurang lebih 30 cm! Letakkan lilin pada salah satu
ujung batang, sementara pada ujung lain batang itu
dipanaskan. Ternyata lilin pada batang yang tidak
dipanaskan meleleh. Lilin dapat meleleh karena adanya
kalor yang merambat dari suhu tinggi ke suhu rendah melalui
batang tersebut.
Jadi, kalor (Q) adalah energi panas yang merambat
dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya
rendah. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. Satuan kalor
yang juga sering digunakan adalah kalori. 1 kalori (kal) =
4,2 J atau 1J = 0,24 kalori.

(a)

(b)

Gambar 6.7 (a) Lilin pada ujung
batang sebelum pemanasan (b)
lilin pada ujung batang meleleh
setelah pemanasan
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2. Kalor Jenis dan Kapasitas Kalor
Tidak seperti besaran fisika yang lain, kalor adalah
B
A
besaran yang tidak dapat dilihat. Jumlah kalor yang
diserap atau dilepas suatu benda hanya dapat diukur
dengan mengamati pengaruhnya terhadap benda di
sekitarnya. Perhatikan percobaan berikut!
a. Dua bejana diisi dengan zat cair sejenis dan
Gambar 6.8a Pemanasan zat cair
dipanaskan dalam waktu yang sama (Gambar
dengan massa yang berbeda
6.8a). Pada bejana yang berisi zat cair lebih sedikit
ternyata memiliki suhu lebih tinggi. Dengan
A
B
demikian, jumlah kalor yang diserap benda
berbanding lurus dengan massa benda. (Q m).
b. Dua bejana diisi dengan zat cair sejenis dan
bermassa sama. Kedua bejana tersebut dipanaskan dalam waktu yang sama tetapi besar api
berbeda. (Gambar 6.8b). Bejana yang dipanasi
Gambar 6.8b Pemanasan zat cair
dengan besar api yang berbeda
dengan api lebih besar ternyata memiliki suhu yang
lebih tinggi. Dengan demikan, jumlah kalor
sebanding dengan kenaikan suhu (Q
ΔT).
A
B
c. Bejana A diisi dengan alkohol dan bejana B diisi
dengan air. Massa kedua zat cair di dalam masingmasing bejana sama. Kedua bejana dipanaskan
dalam selang waktu yang sama (Gambar 6.8c).
Suhu termometer pada bejana A lebih tinggi dariGambar 6.8c Pemanasan dua zat
pada bejana B. Kalor jenis alkohol lebih kecil dari
cair yang berbeda
∝ sebanding
kalor jenis air. Dengan demikian, kalor
Q
c=
dengan kalor jenis (Q c).
m ΔT
Berdasarkan kesimpulan di atas maka jumlah kalor yang diserap
atau dilepas suatu benda dapat dirumuskan:

Q = m c ΔT

. . . (6.6)

Keterangan:

Q : jumlah kalor
m : massa zat
c

: kalor jenis

Δ T : kenaikan suhu

Kalor jenis zat (c) adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk
menaikkan atau melepaskan suhu tiap satu kilogram massa suatu
zat sebesar 1 °C atau 1 K. Secara matematis dapat dituliskan:
. . . (6.7)
Sebagai contoh, kalor jenis air 4.200 J/kg°C, artinya adalah untuk
menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1°C diperlukan energi sebesar
4.200 J. Zat yang jenisnya sama memiliki kalor jenis yang sama
besar. Perhatikan tabel kalor jenis berbagai zat berikut ini!

140

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

Kalor Jenis
Zat

Tabel 6.1 Kalor Jenis Berbagai Zat
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nama Zat
Air
Alkohol
Gliserin
Parafin
Es
Kayu
Aluminium
Kaca
Besi
Tembaga
Kuningan
Karet
Timah hitam
Raksa

Kalor Jenis (J/kgK)
4,2 × 103
2,5 × 103
2,4 × 103
2,2 × 103
2,1 × 103
1,7 × 103
9,1 × 102
6,7 × 102
4,7 × 102
3,9 × 102
3,8 × 102
1,7 × 102
1,3 × 102
1,4 × 102

Kapasitas kalor (C) adalah banyaknya kalor yang diperlukan zat
untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C atau 1 K. Zat yang sejenis
belum tentu memiliki kapasitas kalor yang sama. Secara matematis,
kapasitas kalor dapat dituliskan:
C=Q
Δt

atau Q = C . Δt

Kapasitas
Kalor

. . . (6.8)

Satuan kapasitas kalor adalah J/K. Hubungan kapasitas kalor
dengan kalor jenis dapat dinyatakan dengan persamaan:

C=m.c

. . . (6.9)

Keterangan:

C : kapasitas kalor (joule/K)
Q : kalor (J)
Δ t : perubahan suhu (K)

e : kalor jenis (J/kg K)

3. Hukum Kekekalan Energi (Asas Black) pada Pencampuran Zat
Asas Black menyatakan bahwa jika dua benda yang berbeda
suhunya dicampur maka benda yang suhunya lebih tinggi akan
melepas kalor yang jumlahnya sama dengan kalor yang diserap oleh
benda yang suhunya lebih rendah.
Secara matematis, asas Black dapat ditulis:

Qlepas = Qserap

Asas Black

. . . (6.10)

Untuk memahami lebih jauh mengenai asas Black, lakukan
percobaan berikut!
Siapkan tiga bejana, yaitu bejana (a), (b), (c).
Bejana (a) diisi air panas massanya m1 dan suhunya T1.
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Bejana (b) diisi air dingin massanya m 2 dan
suhunya T2.
Bejana (c) diisi campuran air dari bejana (a) dan
bejana (b). Ukurlah suhu campuran air pada bejana
(c) yaitu Tc.
(a)
(b)
Dari percobaan tersebut dapat kamu ketahui
Gambar 6.9 Percobaan
bahwa suhu T1<T<T2. Dalam hal ini air panas yang
berasal dari bejana (a) melepaskan kalor, karena itu suhunya turun.
Air dingin yang berasal dari bejana (b) menyerap kalor sehingga
suhunya naik.
Jumlah kalor yang dilepas oleh air panas adalah:

Q

lepas

= m1.ca (T1–Tc)

(c)

asas Black

. . . (6.11)

Kalor yang diserap oleh air dingin adalah:

Q

serap

= m2.ca (Tc–T2)

. . . (6.12)

Dari persamaan 6.11 dan 6.12 dapat diketahui bahwa Q lepas
sama dengan Q serap. Keadaan tersebut sesuai dengan azas Black.
Agar lebih mudah, pelajarilah contoh soal di bawah ini kemudian
kerjakan latihan pada Kerja Mandiri 1.
Contoh Soal
Suatu benda bermassa 400 gram dan bersuhu 100 °C dimasukkan ke dalam
bejana berisi 800 gram air yang suhunya 20 °C. Jika dalam keadaan setimbang,
suhu campuran adalah 50 °C. Tentukanlah kalor jenis benda tersebut! (kalor
jenis air = 1 kal/g°C)
Penyelesaian:
Diketahui:
m1 = 400g
m2 = 800g
T1 = 100 °C
T2 = 20 °C
T c = 50 °C
c 2 = 1 kal/g°C
Ditanyakan: c1 = . . .?
Jawab:
Q1 = Q2
m1c1ΔT1 = m2c2ΔT2
400 g × 1 kal/g°C × (100–50)°C = 800 g × c2 × (50–20)°C (kedua ruas dibagi
4.000)
5 kal/°C = 6 g × c2
c2 = 0,83 kal/g°C.
Jadi, kalor jenis benda adalah 0,83 kal/g°C.
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Kerja Mandiri 1
Kerjakan soal berikut dengan tepat di buku tugasmu!
1. 200 gram es bersuhu 0 °C dimasukkan ke dalam 400 gram air
yang suhunya 100 °C. Dalam keadaan setimbang tentukan suhu
campuran tersebut! (ces = 0,5 kal/g°C, cair = 1 kal/goC. dan L = 80
kal/g)
2. Suatu benda suhunya 100 °C dimasukkan ke dalam 500 gram
air yang suhunya 20 °C. Jika suhu kesetimbangan campuran
tersebut 40 °C, tentukan kapasitas kalor benda tersebut!

C. Perubahan Wujud Zat
Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal tiga wujud zat, yakni
padat, cair, dan gas. Zat-zat tersebut dapat berubah wujud jika diberikan
kalor. Sebagai contoh perhatikan percobaan berikut!
Sebongkah es yang dipanasi mula-mula berubah wujud menjadi cair.
Apabila pemanasan dilakukan terus maka air akan berubah wujud menjadi
uap. Jadi, kalor menyebabkan perubahan wujud pada suatu benda.
Perubahan wujud benda meliputi mencair, menguap, menyublim,
mengembun, dan membeku.

ir
ca
en
m

Cair
ku
be
em
m

m
en
ge
m
bu
n

m
en
gu
ap

menyublim
Padat

menyublim

Gambar 6.10 Skema perubahan wujud zat

Gas

(a)

(b)

(c)

Gambar 6.11 Perubahan wujud zat (a) zat berwujud padat,
(b) zat berwujud cair, dan (c) zat berubah wujud menjadi gas

1. Melebur
Melebur atau mencair adalah perubahan wujud zat dari padat
menjadi cair. Misalnya es berubah menjadi air. Zat padat berubah
menjadi cair pada suhu tertentu yang disebut titik lebur zat.
Sebagai contoh, pada tekanan normal 1 atmosfer es melebur pada
suhu 0 °C. Pada saat melebur suhu zat tetap. Jumlah kalor yang
diperlukan untuk meleburkan suatu zat padat dipengaruhi oleh
massa zat itu dan kalor leburnya. Secara matematis dapat ditulis:

Q=m.L

. . . (6.13)
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Keterangan:

m : massa zat (kg)
L : kalor lebur zat (J/kg)
Q : kalor (J)

Kalor lebur zat (L) adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk
mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya.

Kalor Lebur
Zat

2. Menguap
Pernahkah kamu merebus air? Apa yang terjadi ketika air
tersebut dipanasi?
Jika kamu perhatikan pada air yang kamu rebus
mula-mula akan muncul gelembung gas (seperti
gambar 6.12). Pada saat itu zat cair dikatakan mulai
menguap. Apabila pemanasan diteruskan maka
gelembung semakin banyak dan terjadi penguapan
(a)
pada seluruh bagian (gambar b). Ketika penguapan
Gambar 6.12 Penguapan
terjadi pada seluruh bagian zat maka zat cair tersebut
dikatakan mendidih.
Zat cair mendidih pada suhu tertentu yang disebut titik didih zat.
sebagai contoh pada tekanan normal (1 atmosfer) air mendidih pada
suhu 100°C. Saat mendidih, suhu zat tetap. Jumlah kalor yang
diperlukan untuk mengubah wujud zat cair menjadi uap tergantung
pada massa zat dan kalor uap zat tersebut. Secara matematis
dirumuskan:

Q=m.U

(b)

zat cair

. . . (6.14)

Keterangan:

Q : kalor (J)
m : massa zat (kg)
U : kalor uap zat (J/kg)

Kalor uap zat adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk
Kalor Uap
mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik didihnya.
Zat
Penguapan zat cair dapat dipercepat dengan cara:
a. memanaskan,
b. memperluas permukaan,
c. meniupkan udara,
d. menurunkan tekanan, dan
e. menyemburkan zat cair tersebut.
Misalkan m kg es yang suhunya -t °C diubah
t
seluruhnya menjadi uap yang suhunya t °C (t >
f
100°C
100 °C). Perubahan wujud zat dapat digambarkan
d
e
dalam bentuk grafik berikut.
0°C
Pada grafik ab, kalor yang diberikan pada es
b
c
digunakan untuk menaikkan suhu es dari -t °C
-t°C
a
menjadi 0 °C. Kalor yang diserap adalah:
Gambar 6.13 Perubahan wujud zat
Qab = mcesΔt es
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Pada grafik bc, kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah
wujud dari padat menjadi cair pada titik lebur normal (0 °C). Kalor
yang diserap adalah:
Qcd = m L
Pada grafik cd, kalor yang diberikan digunakan untuk menaikkan
suhu air dari 0 °C menjadi 100 °C. Kalor yang diserap adalah:
Qcd = mcair Δt air
Pada grafik de, kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah
wujud dari cair menjadi uap seluruhnya. Kalor yang diserap adalah:
Qde = m U
Pada grafik ef, kalor yang diberikan digunakan untuk menaikkan
suhu uap dari 100 °C menjadi t °C, kalor yang diserap adalah:
Qef = mcuapΔt uap
Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud es dari -t °C
menjadi uap seluruhnya t °C adalah:

Q = Qab + Qbc + Qcd + Qde + Qef

. . . (6.15)

3. Menyublim
Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas
atau sebaliknya dari gas langsung menjadi padat. Contoh menyublim
adalah berubahnya wujud kapur barus menjadi gas.
4. Mengembun
Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari uap atau
gas menjadi cair. Perubahan wujud ini terjadi jika suhu dari gas atau
uap berada pada titik embun. Besar kalor untuk mengembunkan suatu
zat senilai dengan kalor uap suatu zat.
5. Membeku
Membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi
padat. Kalor yang diperlukan untuk membekukan suatu zat akan
senilai dengan kalor lebur dari zat tersebut. Peristiwa pembekuan
terjadi saat zat berada pada titik beku. Titik beku air pada tekanan 1
atm sebesar 0 °C.
Contoh Soal
1. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es pada
0 °C jika kalor lebur es 80 kal/g!
Penyelesaian:
Diketahui:
m = 500 g
L = 80 kal/g
Ditanyakan: Q = . . .?
Jawab:
Q=m.L
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Q = 500 g . 80 kal/g
Q = 40.000 kal
2. Energi sebesar 108.000 kal diperlukan untuk mengubah air menjadi uap
seluruhnya pada suhu 100 oC. Tentukan massa air tersebut jika kalor uap air
540 kal/g.
Penyelesaian:
Diketahui:
Q = 108.000 kal
U = 540 kal/g
Ditanyakan: m = . . .?
Jawab:

m = 200 gram

Kerja Mandiri 2
m=

Q
108.000

U 540
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 400
gram es yang suhunya -10 oC menjadi uap pada suhu 100 oC.
(ces= 0,5 kal/goC, cair= 1kal/goC, Les = 80 kal/g, U = 540 kal/g)
2. Untuk meleburkan 800 gram zat pada titik leburnya diperlukan
energi panas 20.000 J. Tentukan kalor lebur zat tersebut!

Pada umumnya zat akan memuai bila dipanaskan.
Misalnya rel kereta api. Pada sambungan rel kereta api
selalu terdapat sela. Apabila rel disambung secara rapat
maka pada saat terkena panas rel akan membengkok.
Mengapa rel tersebut membengkok? Rel tersebut
membengkok karena memuai.
Pemuaian yang terjadi pada benda sebenarnya terjadi
pada seluruh bagian benda. Besarnya pemuaian benda
tergantung pada:
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Sumber: Dok. CAP

D. Pemuaian Zat

Gambar 6.14 Jarak pada sambungan rel
berguna untuk mengantisipasi pemuaian

1. ukuran benda semula,
2. kenaikan suhu, dan
3. jenis benda.
Berikut ini adalah jenis-jenis pemuaian yang terjadi pada zat.

1. Pemuaian Panjang
Pemuaian panjang terjadi pada zat padat yang berbentuk batang
atau silinder yang lebar penampangnya lebih kecil daripada
panjangnya. Pada pemuaian panjang dikenal istilah koefisien muai
panjang (α), yaitu perbandingan antara pertambahan panjang

Pemuaian
Panjang

⎛Δ ⎞
⎟ per satuan kenaikan suhu (Δt).
⎝ o⎠

terhadap panjang awal benda ⎜

Secara matematis dapat dituliskan:

Δ =

o

α Δt

. . . (6.16)

Panjang benda setelah dipanaskan:

L =Δ + o
L = α oΔt + o
L = o (αΔt + 1)

. . . (6.17)

Keterangan:

Δ : pertambahan panjang (m)
o

: panjang awal (m)

Δ t : kenaikan suhu (°C atau K)
α : koefisien muai panjang (°C-1 atau K-1)
L : panjang benda pada suhu t

Perhatikan percobaan berikut!
Pada percobaan (a) dan (b) terlihat bahwa pertambahan panjang
batang logam (Δ ) dipengaruhi oleh panjang batang awal ( o). Pada
kalor yang sama, untuk ob> oa maka Δ b > Δ a.
Pada percobaan (a) dan (c) terlihat bahwa pertambahan panjang
(Δ ) logam dipengaruhi oleh kenaikan suhu (Δt).
oa

ob

Δ

(a)

Δ

a

Δ

(b)

c

(c)

b

(d)

Gambar 6.15 Pemuaian panjang
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Percobaan (d) menggunakan alat muschenbroeck. Dua batang
logam yang jenisnya berbeda mula-mula panjangnya sama diberi kalor
yang sama. Ternyata besar pemuaian kedua logam berbeda. Hal ini
terlihat dari besar sudut yang ditunjuk kedua jarum berbeda.
Percobaan tersebut menunjukkan bahwa pemuaian panjang benda
dipengaruhi oleh panjang awal benda, besar kenaikan suhu, dan jenis
benda.
Besar koefisien muai panjang setiap benda berbeda-beda.
Perhatikan tabel berikut ini!
Tabel 6.2. Koefisien Muai Panjang Berbagai Jenis Bahan
No.

Nama Bahan

Koefisien Muai Panjang (/°C)

1.

Seng

2,5 x 10-5

2.

Kuningan

1,9 x 10-5

3.

Tembaga

1,8 x 10-5

4.

Besi

1,2 x 10-5

5.

Aluminium

1,2 x 10-5

6.

Baja

1,1 x 10-5

7.

Platina

1,0 x 10-5

8.

Kaca

0,9 x 10-5

9.

Pyrex

0,3 x 10-5

Baja invar

0,1 x 10-5

10.

2. Pemuaian Luas
Pemuaian luas terjadi pada zat padat yang berbentuk
⎛ ΔA ⎞
lempengan atau pelat tipis. Misalnya sebuah
logam
⎜ Δ lempeng
⎟
dengan panjang po dan lebar o. Luas lempeng
sebelum
⎝ o logam
⎠
dipanaskan adalah:
A =p .
o

o

po

o

A0

A1

A2

A3

o

Setelah lempeng dilepaskan mencapai suhu T atau
Δ
kenaikan suhunya ΔT, luas lempeng berubah menjadi:
Gambar
A = Ao + A1 + A2 + A3
A = po . o + Δ p . o + po . Δ + Δ p . Δ
A = po . o + Δ(p . ) + Δp . Δ
Karena Δ p . Δ nilainya sangat kecil maka Δ p . Δ dapat
diabaikan, sehingga:
A = po . o + Δ(p . )

A = Ao + ΔA

. . . (6.18)

Dalam pemuaian luas dikenal istilah koefisien muai luas (β), yaitu
perbandingan antara pertambahan luas terhadap luas awal
per satuan kenaikan suhu (ΔT).
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6.16 Pemuaian luas

Secara matematis, koefisien muai luas dapat dirumuskan:
atau ΔA = β . Ao . ΔT

. . . (6.19)

Hubungan antara koefisien muai luas dengan koefisien muai
panjang adalah:

β = 2α

. . . (6.20)

Keterangan:

A

: luas lempeng setelah dipanaskan (m2)

Ao : luas awal lempeng (m2)
Δ A : pertambahan luas (m2)

β

: koefisien muai luas

3. Pemuaian Volume

awal

a . Δa2

a2 . Δa

Pemuaian volume juga disebut muai ruang. Muai
a . Δa2
volume terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Misalnya
sebuah bangun ruang berbentuk kubus dengan panjang Δ a
a2 . Δa
rusuk ao dan volume Vo = ao3.
Volume setelah dipanaskan hingga suhu T atau
a
Vo
mengenai kenaikan suhu sebesar ΔT adalah:
Δa
a
V = Vo + 3a 2 . Δa + 3a . Δa 2 + Δa 3
a
Δa
Karena Δa 3 nilainya sangat kecil maka Δa 3 dapat diabaiGambar 6.17 Pemuaian volume
kan, sehingga:
V = Vo + 3a 2 . Δa + 3a . Δa 2
⎛ ΔAΔΔ⎞VA
⎜ Δ
A⎟
γ⎝β =V=0 ⎠oo
V = Vo + ΔV
. . . (6.21)
ΔΔTT
Dalam pemuaian volume dikenal istilah koefisien muai volume
(γ), yaitu perbandingan antara pertambahan volume terhadap volume
per satuan kenaikan suhu (ΔT). Secara matematis,

koefisien muai volume dapat dirumuskan:
atau ΔV = γ . Vo . ΔT

. . . (6.22)

Hubungan antara koefisien muai volume dan koefisien muai
panjang adalah sebagai berikut.

γ = 3α

. . . (6.23)

Keterangan:

V0 : volume awal (m3)
V

: volume setelah pemanasan (m3)

Δ V : pertambahan volume (m3)

γ

: koefisien muai volume
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Agar kamu lebih memahami tentang pemuaian, pelajarilah dengan
cermat contoh soal berikut ini kemudian kerjakanlah latihan di
bawahnya.
Contoh Soal
1. Suatu batang besi pada suhu 20 °C memiliki panjang 200 cm. Tentukan
panjang besi tersebut pada suhu 220 °C jika αbesi = 1,2 x 10-5/°C!
Penyelesaian:
Diketahui:
= 200 cm
o
ΔT= 200 °C
Ditanyakan: L = . . .?
Jawab:
L = o(1 + α ΔT)
L = 200(1 + 1,2 × 10-5/°C × 200 °C)
L = 200 + 0,48
L = 200,48 cm.
2. Suatu pelat aluminium berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm pada
suhu 25 °C. Koefisien muai panjang aluminium 1,2 × 10-5/°C. Tentukan
pertambahan luas pelat tersebut jika dipanasi hingga suhu 125 °C!
Penyelesaian:
Diketahui:
ao = 20 cm
A o = 400 cm2
ΔT = 100°C
β = 2 × 1,2 × 10-5/°C = 2,4 × 10-5/°C
Ditanyakan: ΔA = . . .?
Jawab:
ΔA = Ao βΔT
ΔA = 400 cm2 × 2,4 x 10-5/°C × 100 °C
ΔA = 0,96 cm2

Kerja Kelompok
Kerjakan soal berikut bersama kelompokmu!
1. Suatu batang logam panjangnya 200 cm yang dipanaskan dari 20 oC
hingga 220 oC mengalami pertambahan panjang sebesar 0,4 cm.
Berapa pertambahan panjang batang logam yang sama dengan
panjang 300 cm dan dipanaskan dari 20 oC hingga 320 oC?
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2. Suatu kubus dari bahan besi pada suhu 25 oC memiliki panjang
rusuk 10 cm. Kubus tersebut dipanaskan hingga suhu 225 oC.
Berapa volume kubus pada suhu 225 oC jika koefisien muai
panjang besi 1,2 x 105/oC.
3. Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas melalui ketua
kelompok!
4. Tulislah hasil kerjamu pada kertas folio dan serahkan hasilnya
pada guru!

4. Pemuaian Gas

Sumber: Dok. CAP

Ketika menjerang air dengan panci, biasanya panci diberi
tutup yang ringan. Apa yang terjadi pada tutup saat air
mendidih? Mengapa tutup panci yang ringan dapat terangkat?
Perubahan suhu pada gas atau uap air dalam panci
ternyata menyebabkan perubahan tekanan. Perubahan
tekanan akan berdampak pada upaya ekspansi volume gas
dalam panci. Itulah sebabnya mengapa tutup panci yang
ringan terdorong ke atas.
Peristiwa pemuaian gas juga terjadi pada ban sepeda
yang mengalami perubahan suhu. Pernahkah kamu melihat
ban sepeda yang diparkir di tempat panas tiba-tiba meletus? Gambar 6.18 Udara pada ban sepeda akan memuai jika dipanaskan
Mengapa ban tersebut dapat meletus?
Ban sepeda meletus karena udara di dalam ban tersebut
mengembang atau memuai ketika suhunya1 naik. Pemuaian pada udara
273 oC
merupakan pemuaian volume.

V = Vo(1 + γΔT)

. . . (6.24)

Keterangan:
V : volume akhir (m3)
V0 : volume awal (m3)
Δ t : perubahan suhu (K)
γ

: koefisien muai volume gas =

Pada gas ideal, gas memuai tidak hanya disebabkan oleh
perubahan suhu. Gas dapat memuai ketika mengalami perubahan
tekanan. Hubungan antara perubahan gas akibat perubahan suhu
atau perubahan tekanan adalah sebagai berikut:
a. Pemuaian gas pada suhu tetap (isotermal)
Hukum Boyle menyatakan bahwa dalam proses isotermal
(suhu tetap), tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya
atau perkalian antara tekanan dengan volume adalah konstan
(tetap). Secara matematis dirumuskan sebagai berikut.

P . V = tetap

. . . (6.25)

atau
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P1 . V1= P2 . V2

. . . (6.26)

Keterangan:

P : tekanan gas (pa)
V : Volume gas (m3)

b. Pemuaian gas pada tekanan tetap (isobar)
Hukum Gay Lussac menyatakan bahwa volume gas di dalam
ruang tertutup dengan tekanan tetap sebanding dengan suhu
mutlak gas. Secara matematis dapat dirumuskan:
. . . (6.27)
c. Pemuaian gas pada volume tetap (isokhorik)
Jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap maka
tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya.
P1 P2
=
T1 T2

. . . (6.28)

Dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay
Lussac diperoleh persamaan sebagai berikut.
P1 . V1 P2 . V2
=
T1
T2

. . . (6.29)

Penerapan kedua hukum tersebut seperti terlihat pada contoh
V1 V2
soal di bawah ini.
=
T1 T2
Contoh Soal
1. Suatu gas di dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atm dan volume 4 L.
Jika suhu gas dijaga tetap dan tekanan diubah menjadi 2 atm, berapakah
volume gas tersebut?
Penyelesaian:
Diketahui:
P1= 1 atm
V1= 2 L
P2= 2 atm
Ditanyakan: V2 = . . .?
Jawab:
P1V1= P2V2
1 atm . 4L = 2 atm. V2
V2 = 2L
2. Suatu gas di dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm, suhu 27 oC,
dan volume 2,4L. Berapa volume gas tersebut pada suhu 127 oC?
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Penyelesaian:
Diketahui:
P = 1 atm
T1 = 27 °C = 300 K
V 1 = 2,4 L
T2 = 127 °C = 400 K
Ditanyakan: V2 = . . .?
Jawab:
V1 V2
=
T1 T2
2,4 L = V2
300 K 400 K

V2 = 3,2 L

E. Perpindahan Kalor
Sebelumnya telah kamu pelajari bahwa kalor adalah bentuk energi
panas. Apabila kamu memegang batang logam dan salah satu ujung batang
itu dipanaskan dengan lilin maka tanganmu akan merasakan panas. Hal
ini membuktikan bahwa kalor merambat di dalam
batang logam tersebut.
Q
t dipanasi ke ujung batang
Kalor merambat dari ujung batang yang
yang kamu pegang. Jadi, kalor merambat dari benda yang suhunya tinggi
ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dari satu benda
ke benda lain dapat melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.

1. Perpindahan Kalor secara Konduksi
Masih ingatkah kamu dengan ilustrasi
A
memasak di awal bab? Saat panci yang
terbuat dari logam dipanaskan di atas
B
kompor, maka panci mengalirkan panas dari
api kompor ke masakan dan air. Bagaimanakah proses aliran panas pada panci
Gambar 6.19 Perpindahan kalor secara konduksi
sebagai logam? Perhatikan aliran panas
pada gambar 6.19 di samping!
Batang logam dengan ujung A dipanaskan dan ujung B diberi
lilin. Ternyata lilin di ujung B meleleh. Partikel-partikel pada ujung A
tidak ikut berpindah ke ujung B. Perpindahan ini disebut konduksi.
Jadi, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan
Konduksi
kalor melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan bagian-bagian
zat tersebut. Jumlah kalor yang berpindah melalui zat tiap sekon
disebut laju perpindahan kalor (

).
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(a)

(b)

Gambar 6.20 Hubungan laju perpindahan kalor dan panjang batang

Hubungan laju perpindahan kalor dengan panjang batang logam
Agar lebih jelas pengaruh ketebalan logam dan panjang logam
terhadap aliran kalor, perhatikan gambar 6.20. Pada gambar (a) terlihat
bahwa lilin lebih cepat meleleh daripada lilin pada gambar (b). Panjang
logam (a) lebih pendek dari logam (b). Jadi, laju perpindahan kalor
berbanding terbalik dengan panjang logam.
Hubungan laju perpindahan kalor dengan luas penampang
Jika laju aliran kalor ditunjukkan dari cepat atau lambatnya lilin
meleleh maka luas penampang melintang dari suatu penghantar
logam perlu diperhatikan. Gambar 6.21, memperlihatkan bahwa lilin
diletakkan pada dua batang logam yang sama panjang namun luas
penampangnya berbeda.

(a)

(b)

Gambar 6.21 Hubungan laju kalor dengan luas penampang

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lilin pada gambar (a) lebih
cepat meleleh daripada lilin pada gambar (b). Hal tersebut terjadi
karena luas penampang (A) logam (a) lebih besar dari logam (b).
Jadi, laju perpindahan kalor berbanding lurus dengan luas penampang
logam (A).
Hubungan laju perpindahan kalor dengan kenaikkan suhu
Selain tebal atau panjang penghantar kalor dan luas
penampangnya, ternyata laju perpindahan kalor juga dipengaruhi oleh
kenaikan suhu. Perhatikan gambar 6.22 di bawah!

(a)

(b)

Gambar 6.22 Hubungan laju kalor dengan kenaikan suhu

Pengamatan terhadap kegiatan seperti ditunjukkan gambar
memperlihatkan hasil bahwa lilin pada gambar (a) lebih cepat meleleh
daripada lilin pada gambar (b). Perbedaan suhu (ΔT) pada logam (a)
lebih besar dari logam (b). Perbedaan suhu tersebut ditunjukkan
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dengan banyaknya sumber api. Semakin banyak sumber api maka
kenaikan suhunya semakin besar. Jadi, laju perpindahan kalor
berbanding lurus dengan perbedaan suhu (ΔT).
Pengaruh jenis bahan terhadap laju perpindahan kalor
Jenis bahan ternyata juga mempengaruhi laju aliran kalor.
Sebagai contoh kemampuan batang tembaga untuk melelehkan lilin
berbeda dibandingkan dengan kemampuan batang baja.

(a)

tembaga

(b)

baja

Gambar 6.23 Pengaruh jenis bahan terhadap laju kalor

Lilin pada gambar (a) lebih cepat meleleh daripada lilin pada
gambar (b). Hal itu terjadi karena jenis logam (a) memiliki konduktivitas
termal yang lebih besar daripada logam (b). Jadi, laju perpindahan
kalor juga dipengaruhi oleh jenis logam.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laju perpindahan
kalor secara konduksi dipengaruhi oleh panjang, luas penampang,
perbedaan suhu ujung-ujung batang logam, dan jenis bahan. Secara
matematis laju perpindahan kalor dapat dirumuskan:
. . . (6.30)
Keterangan:
: laju perpindahan kalor (J/s)

k

: konduktivitas termal bahan (W/mK)

A

: luas penampang bahan (m2)

Q
Q
= kAΔT
tt

Δ T : perbedaan suhu ujung-ujung logam (K)
: panjang atau tebal bahan (m)

Benda-benda yang mudah menghantarkan kalor disebut
konduktor. Contoh konduktor adalah besi, alumunium, baja, tembaga
dan lain-lain. Benda yang sukar menghantarkan kalor disebut isolator.
Contoh isolator adalah plastik, kayu, kain, dan lain-lain.

Konveksi

2. Perpindahan Kalor secara Konveksi
Coba perhatikan air yang sedang dijerang seperti pada
gambar 6.24 di samping! Ketika dipanaskan, bagian air yang
panas mula-mula di bawah. Air yang panas tersebut bergerak
ke atas. Sementara tempat yang ditinggalkan diisi oleh air dingin
yang berada di atasnya. Demikian seterusnya sehingga terjadi
gerakan partikel air sekaligus memindahkan panas.
Perpindahan panas demikian disebut perpindahan panas secara
konveksi.

Gambar 6.24 Konveksi
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Jadi, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan
kalor melalui zat perantara diikuti perpindahan partikel-partikel zat
tersebut.
Contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan
sehari-hari antara lain seperti berikut ini:
a. perpindahan kalor pada air saat direbus,
b. perpindahan kalor dari pengering rambut,
c. aliran udara dari kipas angin,
d. sistem pendingin ruangan,
e. sistem pendingin pada kulkas.
Adapun laju aliran kalor secara konveksi dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain luas penampang (A), kenaikan suhu (ΔT),
dan jenis bahan.
Hubungan laju perpindahan kalor dan luas penampang (A)
Luas penampang ternyata mempengaruhi laju perpindahan kalor.
Gambar 6.25 menunjukkan bahwa zat cair yang sama banyak
dipanaskan pada bejana yang mempunyai luas penampang berbeda.
Luas penampang permukaan air pada gambar (a) lebih kecil
daripada luas penampang air pada gambar (b). Dengan pemanasan
api yang sama maka air pada bejana (b) lebih cepat panas. Jadi, laju
perpindahan kalor secara konveksi berbanding lurus dengan luas
penampang (A).

a

b

Gambar 6.25 Perpindahan kalor pada luas penampang yang berbeda

ΔT)
Hubungan laju perpindahan kalor dengan kenaikan suhu (Δ
Salah satu faktor yang mempengaruhi laju aliran kalor secara
konveksi adalah perubahan suhu. Jika dua zat cair yang sama
dipanaskan mengalami kenaikan suhu yang berbeda maka laju aliran
kalornya juga berbeda. Pada gambar 6.26 di bawah tampak bahwa
pada saat yang sama kenaikan suhu pada bejana (b) lebih besar
daripada bejana (a). Ternyata air pada bejana (b) lebih cepat panas
daripada air pada bejana (a). Jadi, laju perpindahan kalor secara
konveksi berbanding lurus dengan kenaikan suhu (ΔT).

a

b

Gambar 6.26 Perpindahan kalor pada pemanasan yang berbeda
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Hubungan laju perpindahan kalor dengan jenis bahan
Jenis bahan ternyata juga mempengaruhi laju aliran kalor secara
konveksi. Pada gambar tampak bahwa dua zat cair yang berbeda
mendapat kalor yang sama. Namun akibat jenis zat cair berbeda,
kalor yang diterima pun berbeda. Air pada bejana (b) yang mempunyai
koefisien konveksi lebih besar akan lebih cepat panas daripada air
pada bejana (a). Jadi, laju perpindahan kalor secara konveksi
tergantung pada jenis bahan.

(a)

(b)

Gambar 6.27 Perpindahan kalor pada bahan yang berbeda

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laju perpindahan kalor
secara konveksi dipengaruhi oleh luas penampang (A), kenaikan
suhu (ΔT), dan jenis bahan. Secara matematis dapat ditulis:
. . . (6.31)
Keterangan:

h

: koefisien konveksi (W/m2K)

A

: luas penampang (m2)

Δ T : kenaikan suhu (K)

Q
: laju perpindahan kalor (J/s atau w)
t

Q = h A ΔT
t

3. Perpindahan Kalor secara Radiasi
Kalian tentunya pernah mengikuti
kegiatan pramuka bukan?
Biasanya dalam kegiatan pramuka
ada acara berkemah. Pada acara
berkemah sering diadakan api unggun
pada malam hari. Para anggota pramuka
duduk atau berdiri mengitari api unggun
tersebut. Setiap orang yang mengelilingi
api unggun akan merasa hangat. Rasa
Gambar 6.28 Api unggun mehangat tersebut disebabkan oleh
mancarkan kalor
pancaran kalor dari api, bukan dari aliran
udara di sekitar api. Udara panas di atas api justru cenderung ke
atas dan bukan menuju orang di sekitar api. Hal ini menandakan
bahwa kalor dari api unggun dipancarkan secara langsung ke segala
arah. Perpindahan kalor demikian disebut radiasi atau pancaran.
Jadi, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor
yang dipancarkan secara langsung tanpa melalui zat perantara.
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. . . (6.32)
Keterangan:

e

: emisivitas bahan (untuk benda hitam sempurna nilai e = 1)

σ

: tetapan Stefan (5,67 x 10-8 W/m2K4)

A

: luas penampang (m2)

T

: suhu mutlak (K)
: laju kalor (J/s atau watt)

Q
Q
= eσ AT 4
tt

4. Mencegah Perpindahan Kalor
Perpindahan kalor memang diperlukan. Namun, kadangkadang kita justru berusaha mencegah agar kalor tidak
berpindah tempat. Misalnya pada termos air, upaya
mempertahankan kalor bertujuan untuk menjaga air agar
tetap panas. Termos mengurangi perpindahan kalor dari
dalam termos maupun dari luas termos. Cobalah kalian
mengamati termos air atau termos nasi! Air atau nasi yang
disimpan di dalam termos suhunya dapat bertahan sampai
beberapa lama. Pada termos air, dinding termos dibuat
rangkap dan vacuum agar tidak terjadi perpindahan kalor
secara konduksi maupun konveksi. Bagian dalam dinding
mengkilap agar kalor dipancarkan kembali ke dalam termos.

Rep. cell. www.history

Sebaiknya Tahu

Gambar 6.29 Sel solar

Gambar 6.29 menunjukkan
beberapa solar sel yang
diletakkan pada tempat
terbuka untuk mendapatkan sinar matahari. Sel
solar dibuat dari bahan
semi konduktor. Sel solar
mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik.
Alat ini dapat menghasilkan listrik yang
murah dan bebas dari
polusi udara sehingga
mengurangi pencemaran
udara. Sel solar dapat
digunakan sebagai energi alternatif dan menghindari ketergantungan
terhadap energi migas
yang cadangannya semakin menipis.

Sumber: Dok. CAP

Contoh radiasi kalor dalam kehidupan sehari-hari
antara lain:
a. pancaran kalor dari api unggun,
b. pancaran kalor dari lampu,
c. pancaran kalor pada cahaya matahari.
Semua benda memiliki kemampuan untuk memancarkan kalor dan menyerap kalor. Benda yang
permukaannya putih mengkilap adalah pemancar dan
penyerap kalor yang jelek. Sedangkan benda yang
permukaannya hitam atau gelap adalah pemancar dan
penyerap kalor yang baik.
Laju pancaran kalor suatu benda pernah diteliti oleh
Stefan menggunakan pendekatan terhadap benda hitam
sempurna. Menurut Stefan, laju pancaran kalor tiap satuan
luas permukaan benda hitam sempurna berbanding lurus
dengan pangkat empat dari suhu mutlaknya. Secara
matematis, laju pancaran kalor dapat ditulis:

Gambar 6.30 Termos air
mempertahankan suhu air
yang disimpan
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Kerja Kelompok
Kerjakan bersama kelompokmu!
1. Berikan contoh dua alat (teknologi) yang menggunakan konsep
perpindahan kalor!
2. Jelaskan cara kerja alat-alat tersebut pada saat pelajaran!
3. Presentasikan simpulan dari diskusi kelompokmu di depan kelas!
4. Buatlah kesimpulan akhir pada kertas folio! Serahkan hasilnya
pada guru untuk dinilai!
Agar kamu lebih memahami perpindahan kalor, pelajarilah contoh
soal di bawah ini kemudian kerjakan latihan soal di bawahnya!
Contoh Soal
1. Sebuah pelat besi berbentuk persegi dengan luas bidang 2.000 cm2 dan
tebal 4 cm. Perbedaan suhu kedua permukaan 40 K. Konduktivitas termal
bahan adalah 4,8 W/mK. Tentukan laju perpindahan kalor pada pelat tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui: A = 2.000 cm2 = 0,2 m2
= 4 cm = 0,04 m
ΔT = 40K
k = 4,8 W/mK Q
kAΔ×T 0,2 × 40 = 960 J/s
Q = 4,8
t
l 0,04
= . . .?
Ditanyakan:
Jawab:

2. Sebuah lampu pijar memiliki luas permukaan 100 cm2 dan suhunya 127 oC
berada di dalam kamar bersuhu 27 °C. Koefisien konveksi lampu adalah 10
W/m2K. Tentukan jumlah kalor yang dilepas lampu tersebut selama 1 menit!
Penyelesaian:
Diketahui: ΔT = 100 oC = 100 K
A = 100 cm2 = 1 × 10-4 m2
h = 10 W/m2K
t = 1 menit = 60 s
Ditanyakan: Q = . . .?
Jawab:
Q = h . A . ΔT . t
Q = 10 . 10-4 . 100 . 60 = 6 J

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

159

3. Suatu benda hitam dengan luas permukaan 100 cm2 memiliki suhu 127°C.
Tentukan jumlah energi yang dipancarkan benda hitam tersebut selama 1 menit!
Penyelesaian:
Diketahui:
A = 100 cm2 = 0,01 m2
T = 127 °C = 400 K
t = 1 menit = 60 s
e =1
σ = tetapan Stefan (5,67 × 10-8 w/m2K4)
Ditanyakan: Q = . . .?
Jawab:
Q = e σAT4t
Q = 1 . (5,67 × 10-8) . 0,01 . (400)4 . 60
Q = 87,09 J

Kerja Mandiri 3
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Dua logam A dan B memiliki luas penampang dan panjang yang
sama disambung menjadi satu. Suhu pada ujung bebas A adalah
20 °C dan suhu pada ujung bebas B adalah 120 °C. Jika
konduktivitas termal logam A dua kali konduktivitas logam B,
berapakah suhu sambungan kedua logam tersebut?
2. Tentukan jumlah kalor yang dipancarkan benda hitam berbentuk
bola dengan diameter 20 cm dan suhu permukaannya 127 °C!

160

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

Rangkuman

1. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya
suatu benda.
Perbandingan skala

C:R:F=5:4:9

Hubungan skala C, R, dan F dapat ditulis sebagai berikut.

⎛
⎞
t °C = 4 t °R = ⎜ 9 t + 32 ⎟ °F
5
5
⎝
⎠
Hubungan skala Celcius dan Kelvin adalah

t °C = t + 273 K

2. Kalor (Q) adalah energi panas yang merambat dari benda yang suhunya tinggi ke
benda yang suhunya rendah.
3. Kalor jenis (c) adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 gram zat untuk
menaikkan atau melepaskan suhu tiap satu kilogram massa suatu zat sebesar
1°C atau 1K.
4. Jumlah kalor yang diserap atau dilepas suatu benda dapat dirumuskan:

Q = m c ΔT
5. Kapasitas kalor (C) adalah banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan
suhunya sebesar 1°C atau 1K. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan
sebagai berikut.
C=Q
Δt

karena Q = m c ΔT

maka C = m c

6. Secara matematis asas Black dapat ditulis:

Qlepas = Qserap
7. Jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat padat dipengaruhi oleh massa
zat dan kalor leburnya. Secara matematis dapat dirumuskan:

Q=mL
8. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat cair menjadi uap tergantung
pada massa zat dan kalor uap zat tersebut. Secara matematis dirumuskan:

Q=mU
9. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang awal benda, besar
kenaikan suhu, dan jenis benda. Pertambahan panjang benda akibat pemuaian
dapat dirumuskan:

Δ =

o

α ΔT atau l =

o

(1 + α ΔT)
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10. Pemuaian luas dirumuskan:

ΔA = Ao βΔT atau A = Ao(1 + βΔT)
11. Pemuaian volume dirumuskan:

ΔV = Vo γ ΔT atau V = Vo(1 + γ ΔT)
12. Hukum Boyle dirumuskan:

P1V1= P2V2
13. Hukum Gay Lussac untuk tekanan tetap dirumuskan:

14. Besar tekanan gas pada volume tetap dirumuskan:
P1 P2
=
T1 T2

15. Hukum Boyle-Gay Lussac:
PV
PV
1 1
= 2 2
T1
T2

16. Laju kalor secara konveksi dipengaruhi oleh luas penampang (A), kenaikan suhu
V1 V2 matematis dapat ditulis:
(ΔT ) dan tergantung pada jenis bahan. Secara
=
T1 T2
Q = hAΔT
t
17. Laju pancaran kalor tiap satuan luas permukaan dari benda hitam sempurna
berbanding lurus dengan pangkat empat dari suhu mutlaknya. Secara matematis
laju pancaran kalor dapat ditulis:
Q = eσ AT 4
t

18. Konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui zat perantara tanpa diikuti
perpindahan bagian-bagian zat tersebut.
19. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara diikuti perpindahan partikelpartikel zat tersebut.
20. Radiasi adalah perpindahan kalor yang dipancarkan secara langsung tanpa melalui
zat perantara.
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Soal-soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Suatu temometer X pada tekanan 1
atm mengukur suhu es melebur
sebesar 10 °X dan mengukur suhu
air mendidih sebesar 130 °X. Suhu
suatu benda diukur dengan termometer skala Celcius sebesar 40 °C.
Suhu benda tersebut jika diukur
dengan termometer X adalah . . . .
a. 10 °X
d. 58 °X
b. 36 °X
e. 90 °X
c. 48 °X
2. Berikut ini adalah cara mempercepat
penguapan zat cair, kecuali . . . .
a. meniupkan udara
b. memanaskan
c. menurunkan tekanan
d. menaikkan tekanan
e. memperluas permukaan
3. Energi sebanyak 44.100 joule
94
4
5
diperlukan untuk menaikkan suhu air 2
5
4
9
2
dari 25 °C menjadi 60 °C. Kalor jenis 11
air 4.200 J/kgK. Massa air tersebut
adalah . . . .
a. 100 gram
d. 441 gram
b. 200 gram
e. 820 gram
c. 300 gram
4. Dalam termos terdapat 230 gram kopi
pada suhu 90 °C, ditambahkan susu
sebanyak 20 gram bersuhu 5 °C. Jika
dianggap tidak ada kalor yang diserap
termos maka setelah bercampur
suhunya menjadi . . . , (cair = ckopi =
csusu= 1 kal/g °C)
a. 5 °C
d. 83,2 °C
b. 20,4 °C
e. 90 °C
c. 47,2 °C

5. Apabila suatu bahan memiliki kalor
jenis yang kecil maka bahan tersebut
....
a. sukar melebur
b. sukar mendidih
c. cepat mendidih
d. jika dipanaskan maka suhunya
cepat naik
e. jika dipanaskan maka suhunya
lambat naik
6. Es dengan massa x gram pada suhu
-10 °C dicampur dengan y gram air
bersuhu 55 °C. Jika suhu akhirnya
x
15 °C maka nilai y adalah . . . .
a.

d.

b.

e.

c.
7. Untuk meleburkan 34 kg zat padat
menjadi cair seluruhnya diperlukan
6,804 × 10 6 joule. Kalor lebur zat
tersebut adalah . . . .
a. 1.134 J/kg
b. 2.268 J/kg
c. 3.402 J/kg
d. 113.400 J/kg
e. 226.800 J/kg
8. Jika α menyatakan koefisien muai
panjang, β menyatakan koefisien muai
luas, dan γ menyatakan koefisien muai
volume bahan maka hubungan koefisien-koefisien tersebut adalah . . . .
a. γ = β = α
b. γ = 2β = 3α
c. γ = β = 3α
d. γ = 3/2β = 3α
e. γ = 2/3β = 3α
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9. Besarnya laju perpindahan kalor
secara konduksi adalah . . . .
a. sebanding dengan tebal atau
panjang bahan
b. berbanding terbalik dengan luas
penampang bahan
c. berbanding terbalik dengan
kenaikan suhu bahan
d. sebanding dengan kenaikan suhu
bahan
e. tidak tergantung jenis bahan
10. Suatu benda hitam memiliki luas
permukaan 100 cm2 dan suhu 127 °C.
Energi yang dipancarkan benda hitam
tiap sekon adalah . . . .
(σ = 5,67 x 10-8J/sm-2K-4)
a. 1,45 J
d. 18,144 J
b. 2,9 J
e. 181,44 J
c. 14,51 J
B. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Pada tekanan 1 atm, termometer X
mengukur suhu es yang sedang
mencair pada -5 °X dan suhu air yang
mendidih pada 115 °X. Jika suhu suatu
benda diukur dengan termometer
skala Celcius adalah 40 °C, berapa
suhu benda tersebut pada termometer
X?
2. Suatu batang logam pada suhu 30 °C
memiliki panjang 200 cm. Jika pada
suhu 130 °C panjang batang tersebut
200,2 cm, tentukan panjang logam
tersebut pada suhu 180 °C!
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3. 100 gram es yang suhunya 0 °C
dimasukkan ke dalam gelas yang berisi
1.000 gram air dan memiliki suhu awal
30 °C. Jika kalor jenis air 1 kal/g °C,
kalor jenis es 0,5 kal/g °C, kalor lebur
es 80 kal/g, dan gelas tidak melepaskan kalor, tentukan suhu kesetimbangan campuran tersebut!
4. Sebuah pelat besi berbentuk persegi
panjang memiliki panjang 50 cm, lebar
40 cm, dan tebal 2 cm. Suhu pada
salah satu permukaan persegi panjang
adalah 80 °C dan suhu permukaan
lainnya 120 °C. Jika konduktivitas
termal besi 4,8 J/smK, tentukan energi
yang merambat dalam waktu 10
sekon!
5. Dua batang A dan B memiliki luas penampang yang sama tetapi panjang
batang A dua kali panjang batang B.
Kedua batang disambung menjadi
satu. Ujung bebas batang A bersuhu
120 °C dan ujung bebas batang B
bersuhu 30 °C. Jika koefisien konduksi batang A = 2 kali koefisien
konduksi batang B, tentukan suhu
pada sambungan kedua logam
tersebut!

BAB

LISTRIK DINAMIS

7

Kali ini kita akan mempelajari listrik dinamis.
Listrik yang ada di rumah
kita termasuk listrik dinamis lho.

Ya. Kita akan memulai
dengan belajar rangkaian
tertutup sederhana. Lalu kita
pelajari besaran-besaran
listrik yang ada dalam rangkaian itu.

Selanjutnya kita mempelajari penerapan
listrik arus bolak balik
dan arus searah.

Kita juga mempelajari cara menggunakan alat ukur
listrik.

Setelah mempelajari bab ini
kita akan dapat menerapkan
konsep kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari.
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Gerbang

E = mc2

Sumber: Dok. CAP

saklar

Gambar 7.1 Lampu menyala saat saklar ditekan

P

ada suatu ketika, ruang kelas gelap karena cuaca mendung. Seorang murid kemudian
menekan saklar yang ada di tembok. Lampu menyala dan ruang kelas menjadi terang.
Tak lama kemudian cuaca terang benderang maka saklar ditekan lagi dan lampu pun
padam atau mati. Pertanyaannya adalah, mengapa lampu bisa menyala dan juga bisa
mati? Itu semua tentu berkat adanya arus listrik. Arus listrik itulah yang mengoperasikan
lampu tersebut.
Bagaimana arus listrik tersebut bisa sampai ke lampu? Mari kita bahas bersama
pada pembelajaran berikut ini.
Kata kunci: Kuat Arus – Tegangan – Hambatan Listrik – Hukum Ohm – Hukum Kirchoff

A. Rangkaian Listrik
Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa lampu dapat menyala
karena adanya arus listrik yang mengalir pada lampu. Untuk mengalirkan
arus listrik ke lampu diperlukan suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik
ada 2 macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup.
Perhatikan gambar berikut!

S

Gambar 7.2a Rangkaian listrik terbuka,
lampu tidak menyala
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S

Gambar 7.2b Rangkaian listrik tertutup,
lampu menyala

Gambar 7.2a dan b menunjukkan rangkaian listrik sederhana.
Rangkaian listrik tersebut terdiri atas sumber arus, kawat penghantar,
lampu, dan saklar. Pada gambar 7.2a saklar dalam keadaan terbuka dan
rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka, arus
listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala.
Pada gambar 7.2b saklar dalam keadaan tertutup dan rangkaian ini
disebut rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, arus listrik dapat
mengalir melalui rangkaian sehingga lampu menyala. Dengan demikian
dapat kita simpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada
rangkaian tertutup. Sedangkan pada rangkaian terbuka, arus listrik tidak
dapat mengalir.

1. Kuat Arus Listrik
Seperti disebutkan di atas bahwa lampu pada gambar 7.2b dapat menyala karena adanya arus listrik yang
mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik adalah aliran
muatan-muatan listrik (dianggap sebagai muatan positif)
sepanjang rangkaian. Arus listrik mengalir dari potensial
tinggi (positif) ke potensial yang lebih rendah (negatif).
Dengan demikian arah arus listrik berlawanan dengan arah
elektron (e). Perhatikan gambar 7.3 di samping! Besarnya arus listrik
yang melalui suatu penghantar dinyatakan dalam besaran kuat arus
listrik (I). Kuat arus listrik (I) didefinisikan sebagai banyaknya muatan
listrik yang melalui penghantar tiap satuan waktu. Secara matematis,
kuat arus dapat ditulis sebagai berik

Kuat Arus

t.
. . . (7.1)

Keterangan:
I

:

kuat arus (A)

Q :

muatan listrik (C)

:

selang waktu (s)

t

Besarnya kuat arus listrik yang melalui suatu penghantar dapat diukur dengan menggunakan amperemeter.
Dalam pengukuran kuat arus, amperemeter dirangkai seri
dengan alat listrik (lampu) seperti pada gambar 7.4. Dalam
rangkaian listrik amperemeter dilambangkan seperti gambar
A

Gambar 7.5 Simbol amperemeter

berikut.
Cara membaca skala pada amperemeter adalah sebagai
berik

t.

. . . (7.2)

Misalnya pada contoh gambar 7.6, nilai kuat arus yang terbaca adal

h:
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Berdasarkan persamaan 7.1, kita mengetahui bahwa satu ampere adalah muatan listrik 1 coulomb yang mengalir melalui suatu
penghantar selama satu sek

n

Muatan listrik satu elektron adalah 1,6 × 10-19 C. Jika besarnya
muatan listrik yang melalui penghantar dalam waktu tertentu adalah
Q coulomb maka jumlah elektron yang melalui penghantar adal
h:
. . . (7.3)
Keterangan:
n : banyaknya elektron
e : muatan elektron (1,6 . 10-19 C)
t : waktu (s)

Untuk lebih memahami kuat arus listrik, simaklah contoh soal
berikut! Kemudian kerjakan pelatihan di bawahnya!
Contoh Soal
Arus listrik dengan kuat arus 0,32 A mengalir melalui suatu penghantar selama
10 sekon. Tentukan:
a. besar muatan listrik yang mengalir,
b. banyaknya elektron yang mengalir melalui penghantar.
Penyelesaian:
Diketahui:
I = 0,32 A
t = 10 s
Ditanyakan:
a. Q = . . .?
b. n = . . . ?
Jawab:
a. Q = I × t
Q = 0,32 A × 10 s = 3,2 C
Kerjakan soal berikut dengan tepat!

b.

= 2 . 1019 elektron

Kerja Mandiri 1
1. Muatan listrik sebesar 6,4 coulomb mengalir pada penghantar
selama 10 sekon. Tentukan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut!
2. Jika dalam 1 menit terdapat 1019 elektron yang melalui peng168
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hantar, tentukan kuat arus pada penghantar tersebut! (e = 1,6 ×
10-19C)

2. Tegangan Listrik
Dengan mengerjakan soal di atas, tentunya kamu telah mengeTegangan
tahui cara menghitung kuat arus listrik dalam suatu rangkaian. Dari
jepit
manakah arus listrik itu berasal? Arus listrik dihasilkan oleh alat yang
dinamakan sumber arus listrik. Contoh sumber arus listrik adalah
baterai dan akumulator.
Baterai dan akumulator termasuk sumber arus
searah atau DC. Sumber arus listrik searah memiliki
dua kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Beda
potensial kutub-kutub sumber arus pada rangkaian
terbuka dinamakan GGL atau gaya gerak listrik (E). Satuan GGL adalah volt (V). Pada rangkaian tertutup, arus
mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari titik
yang potensialnya lebih tinggi ke titik yang potensialnya
lebih rendah. Beda potensial kutub-kutub sumber arus
pada rangkaian tertutup dinamakan tegangan jepit V.
Satuan tegangan jepit adalah volt (V).
Sebaiknya Tahu
Dalam pengukuran GGL atau tegangan jepit,
voltmeter dipasang secara paralel dengan sumber
tegangan. Perhatikan gambar 7.7 di samping!
Usaha untuk memindahkan muatan Q dari satu titik
ke titik lain yang memiliki beda potensial E adalah
W=Q.E

. . . (7.4)

Keterangan:
W : usaha atau energi (J)
Q : muatan listrik (C)
E : GGL (V)

Besarnya GGL atau tegangan jepit sumber arus
listrik dapat diukur dengan alat yang disebut voltmeter.
Voltmeter dalam rangkaian dipasang secara paralel.

B. Hukum Ohm
1. Hubungan Kuat Arus (I) dan Tegangan (V)
Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah belajar meng
gunakan alat ukur listrik untuk mengukur kuat arus dan tegangan
listrik. Apakah kedua besaran tersebut memiliki hubungan? Untuk
memahami hal tersebut, pelajarilah pembahasan berikut ini!
Hubungan V dan I pertama kali diselidiki oleh seorang ahli fisika
dari Jerman, yaitu George Simon Ohm (1787–1854). Hubungan V
dan I tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai hukum Ohm. Bunyi
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hukum Ohm yaitu, besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu
penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung
penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan
penghantar.
Secara matematis, hukum Ohm ditulis sebagai berik

Hukum
Ohm

t.
. . . (7.5)

Tetapan k kemudian dinyatakan sebagai hambatan penghantar
(resistor = R), sehingga persamaan 7.5 menja
atau V = I × R

i:
. . . (7.6)

Keterangan:
V : beda potensial (tegangan listrik) (V)
I : kuat arus listrik (A)
R : hambatan penghantar (resistor) (ohm = Ω dibaca omega)

Perhatikan penerapan hukum Ohm dalam contoh soal berikut
ini!
Contoh soal
Sebuah lampu dipasang pada sumber tegangan 220 V. Jika kuat arus listrik
yang melalui lampu adalah 0,25 A, tentukan hambatan lampu tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui:
V = 220 volt
I = 0,25 A
Ditanyakan: R = . . .?

Jaw

b:

Cukup jelas bukan? Untuk menguji kemampuanmu, lakukan

Praktikum
praktikum di bawah ini kemudian kerjakan pelatihan di bawahnya!
Hukum Ohm
A. Tujuan
Membuktikan hukum Ohm tentang hubungan tegangan, kuat arus, dan hambatan
listrik.
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B. Alat dan Bahan
1. Amperemeter
1 buah
2. Voltmeter
1 buah
3. Hambatan
1 buah
4. Hambatan variabel (geser)
1 buah
5. Sumber arus DC (power supply) 1 buah
6. Saklar
1 buah
7. Kabel
secukupnya
8. Kertas grafik
secukupnya
9. Penggaris
1 buah
Peringatan:
Berhati-hatilah dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik!
Hambatan (R)

No.
A

V

Tegangan = V

Kuat arus = I

(volt)

(ampere)

V/I

1.
2.
3.

E
Hambatan geser

S

4.
5.			

C. Langkah Kerja
1. Susunlah alat-alat seperti gambar di bawah ini!
2. Tutuplah saklar S kemudian amati jarum yang ditunjukkan amperemeter dan
voltmeter!
3. Catat hasil pengukuran alat-alat ukur listrik pada tabel!
4. Ulangi percobaan dengan menggeser kontak geser hambatan variabel!
5. Buatlah grafik hubungan antara tegangan (V) dan kuat arus (I)!
6. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan!
7. Buatlah laporan pada kertas folio dan kumpulkan pada guru pembimbing!

Kerja Mandiri 2
8. Jika telah menyelesaikan praktikum, kembalikan semua alat pada
tempat semula! Usahakan tempat praktikum tetap bersih seperti
semula!
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Sebuah lampu pijar memiliki hambatan 1.000 ohm dipasang pada
sumber tegangan 220 volt. Tentukan kuat arus yang melalui
lampu pijar tersebut!
2. Setrika listrik memiliki hambatan 440 ohm dihubungkan pada
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sumber tegangan. Jika kuat arus yang melalui setrika listrik
tersebut adalah 0,5 ampere, tentukan besar beda potensial dari
sumber tegangan tersebut!

2. Hambatan Suatu Penghantar
Bagaimana hasil pengamatanmu terhadap hukum Ohm di atas?
Jika kamu melaksanakan percobaan dengan benar, tentu kamu telah dapat membuktikan hubungan V dengan I sesuai hukum Ohm.
Menurut hukum Ohm, beda potensial V berbanding lurus terhadap
kuat arus I dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar
R. Hambatan suatu penghantar berbanding lurus dengan panjang
penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Secara matematis hukum Ohm dapat dituliskan sebagai berik
t.
. . . (7.7)
Apabila ruas kiri disamakan dengan ruas kanan maka diperlukan suatu faktor pembanding. Faktor pembanding tersebut nilainya
bergantung pada jenis bahan penghantar yang disebut hambat
jenis dan dilambangkan ρ. Dengan demikian, persamaan 7.7 menja
i:
. . . (7.8)
Keterangan:
R : hambatan suatu penghantar (ohm)
ρ : hambat jenis bahan (ohm. meter)
l

: panjang penghantar (m)

A : luas penampang (m2)

Contoh hambat jenis dari berbagai bahan seperti pada tabel 7.1.
Tabel. 7.1 Hambat Jenis Berbagai Bahan
Nama Bahan
1.

2.

3.
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Konduktor
a. Aluminium
b. Besi
c. Emas
d. Perak
e. Platina
f.
Raksa
g. Tembaga
h. Timbal
i.
Nikrom
Semikonduktor
a. Karbon
b. Germanium
c. Silikon
d. Dioksid tembaga (CuO)
Isolator

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

ρ (Ω meter)
2,8 × 10-8
12 × 10-8
2,4 × 10-8
1,6 × 10-8
11 × 10-8
98 × 10-8
1,7 × 10-8
21 × 10-8
1 × 10-8
3,5 × 10-5
5 × 10-1
7 × 10-1
1 × 103

Hambat
Jenis

a.
b.
c.

Kaca
Karet
Mika

1010–1014
1013–1016
1011–1015

d.

Kayu

108–1011

Nilai hambat jenis suatu penghantar bertambah secara linear
sesuai dengan kenaikan suhu. Secara matematis, hambat jenis
dinyatakan sebagai berikut.
ρt = ρo (1+ α∆T)

. . . (7.9)

Keterangan:
ρt

: hambat jenis bahan pada suhu T (ohm meter)

ρo : hambat jenis bahan mula-mula (ohm meter)
ρ

ρ

ρT

ρ

ρ0
0

T °C

T

Gambar 7.9a Hubungan ρ dan ∆T
pada konduktor
α

T °C

T

Gambar 7.9b Hubungan ρ dan T
pada semikonduktor

: koefisien suhu (°C-1)

∆T : kenaikan suhu (°C)

Pengaruh kenaikan suhu bahan terhadap hambat jenis bahan
dapat dilukiskan sebagai berikut.
Hambat jenis bahan merupakan fungsi linear dari suhu. Oleh
karena itu, nilai hambatan suatu penghantar juga merupakan fungsi
linear terhadap suhu.
Persamaan 7.8 dapat ditulis menjadi persamaan sebagai beriku
.

dengan ρT = ρ0 (1+ α∆T), sehin

ga

Jadi, Rt = R0 (1+ α∆T)

. . . (7.10)

Keterangan:
RT : hambatan penghantar pada suhu T (Ohm)
R0 : hambatan penghantar mula-mula (Ohm)
α : koefisien suhu (°C-1)

Koefisien suhu dari beberapa bahan ditunjukkan dengan tabel 7.2.
Tabel 7.2 Koefisien Suhu Beberapa Bahan
Nama Bahan
Kuningan
Aluminium
Tembaga

Koefisien Suhu α (°C-1)
2,0 × 10-3
7,9 × 10-3
3,9 × 10-3
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Besi
Timbal
Perak
Wolfram

5
4,3
3
4,5

×
×
×
×

10-3
10-3
10-3
10-3

Contoh Soal
1. Batang aluminium panjangnya 0,8 m dan luas penampangnya 4 mm2. Jika
hambat jenis aluminium adalah 2,6 x 10-8 ohm meter, tentukan hambatan
aluminium tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui:
l = 0,8 m
A = 4 mm2 = 4 × 10-6m2
ρ = 2,6 × 10-8 ohm . m
Ditanyakan: R = . . .?
Jaw

b:

2. Batang tembaga pada suhu 25 °C memiliki hambatan 2.000 ohm. Berapa
hambatan tembaga tersebut pada suhu 125 °C jika koefisien suhu tembaga
3,9 × 10-3 °C-1?
Penyelesaian:
Diketahui:
R0 = 2.000 ohm
∆T = 100°C
α = 3,9 × 10-3 oC-1
Ditanyakan: RT = . . .?
Jawab:

Kerja Mandiri 3
RT = R0 (1+ α∆T)
RT = 2000 (1+ 3,9 × 10-3 . 100)
RT = 2.780 ohm
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Suatu kawat panjangnya 200 cm dan luas penampangnya 0,8
mm2. Jika hambatan kawat tersebut 20 ohm, tentukan hambatan
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jenis kawat tersebut!
2. Suatu benda memiliki hambatan jenis 2,5 x 10-8 ohm.meter. Jika hambatan
kawat tersebut 4 ohm dan luas penampang kawat 0,2 mm2, tentukan
panjang kawat tersebut!

C. Hukum Kirchoff
Seorang ahli fisika Gustav Kirchoff mengemukakan aturan yang
berkaitan dengan cara menghitung kuat arus dan beda potensial dua titik
I

L2

I

I
L3

L1

I1

L1

I2

L2

I3

L3

I

Hukum I
Kirchoff

I

Gambar 7.10a Rangkaian tidak bercabang

Gambar 7.10b Rangkaian bercabang

dalam rangkaian listrik. Aturan yang dikemukakan Kirchoff
tersebut dikenal sebagai hukum Kirchoff.
1. Hukum I Kirchoff
Hukum I Kirchoff dapat kita pelajari melalui rangkaian
sederhana berikut ini.
Gambar 7.10a menunjukkan rangkaian tidak bercabang. Kuat arus yang melalui lampu L1 sama dengan
kuat arus yang melalui lampu L2 dan L3, yaitu I. Jadi, pada
rangkaian tidak bercabang, kuat arus pada setiap titik
dalam rangkaian tersebut adalah sama besar.
Gambar 7.10b menunjukkan rangkaian bercabang.
Berdasarkan pengukuran yang teliti maka jumlah kuat arus
I1, I2, dan I3 adalah sama dengan kuat arus I. Kesimpulan
hasil pengukuran tersebut dikenal dengan hukum I Kirchoff.
Bunyi hukum I Kirchoff:
Pada suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus
yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus
yang meninggalkan titik cabang tersebut.
Sesuai dengan gambar 7.10b, secara matematis hukum
Kirchoff dapat dituliskan:

Sebaiknya Tahu

Gambar 7.11 Gustav Robert
Kirchoff

Gustav Robert Kirchoff
adalah seorang ahli fisika
berkebangsaan Jerman.
Dia lahir di Konigberg,
Prusia, pada tanggal 12
Maret 1824 dan mening
gal di Berlin, Jerman,
pada tanggal 17 Oktober
1887. Kirchoff adalah
penemu hukum Kirchoff.
Bersama Robert Wil
helm Bunsen, Kirchoff
menemukan cesium dan

I = I1 + I2 + I3
atau secara umum dituliskan:
∑Imasuk = ∑Ikeluar

. . . (7.11)

I1=2A

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini!
Contoh Soal

I3=1,5A
I2

I4=1A

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

175

Kuat arus yang melalui suatu penghantar bercabang digambarkan sebagai
berikut.
Tentukan besar I2!
Penyelesaian:
Diketahui:
I1 = 2 A
I3 = 1,5 A
I4 = 1 A
Ditanyakan: I2 = . . .?
Jawab:

Sesuai dengan hukum I Kirchoff maka:
∑Imasuk = ∑Ikeluar
I2 + I3 = I1 + I4
R2

E2 r2

B

D

E1 r1

Loop
R3
R1
E3 r3

A

C

Gambar 7.12 Rangkaian tertutup

I2 + 1,5 A = 2 A + 1A
I2 = 1,5 A
2. Hukum II Kirchoff
Hukum II Kirchoff dapat kita pelajari melalui rangkaian sederhana
berikut ini.
Gambar 7.12 adalah rangkaian tertutup yang terdiri atas beberapa sumber tegangan dan hambatan listrik. Pada rangkaian tersebut
dapat kita buat satu loop.
Pada rangkaian tertutup dengan beberapa sumber tegangan
dan hambatan, berlaku hukum II Kirchoff, yang berbunyi sebagai
berikut.
Pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik (GGL)
dengan jumlah aljabar dari penurunan tegangan (hasil kali kuat arus
dan hambatan) sama dengan nol.
Secara matematis, hukum II Kirchoff dapat dituliskan:
∑E + ∑ (I . R) = 0

. . . (7.12)

Kuat arus bertanda (+) jika arahnya sama dengan arah loop
yang ditinjau dan bertanda (-) jika arahnya berlawanan dengan arah
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Hukum II
Kirchoff

loop.
GGL (E) diberi tanda (+) jika saat mengikuti loop menjumpai kutub (+) sumber tegangan terlebih dahulu dan GGL diberi tanda (-)
jika saat mengikuti loop menjumpai kutub (-)
sumber tegangan terlebih dahulu.
Misalnya pada gambar 7.13. Perhatikan
loop 1! Arah loop 1 adalah ABCDA sehingga:

R2

B

R4

C

E
E2 r2

E1 r1

Loop 1

Loop 2

R3

R5

R1
A

I1

D

I2

F

Gambar 7.13 Rangkaian tertutup dengan dua loop

∑E + ∑ (I . R) = 0
∑1 + I1 (r1 + R1 + R2) + I3 . R3= 0

. . . (i)

Arah loop 2 adalah CEFDC sehingga:
∑E + ∑ (I . R) = 0
E2 – I2 (r2 + R4 + R5) + I3 . R3= 0

. . . (ii)

Dengan menggunakan hukum I Kirchoff, di titik D berlaku:
I2 + I3 = I1

. . . (iii)

Harga I1, I2, dan I3 dapat ditentukan dengan mensubstitusi persamaan (i), (ii), dan (iii). Sedangkan beda potensial antara dua titik,
misalnya titik CD, digunakan persamaan berikut.
VCD = ∑ECD + ∑ (I . R)CD
Dengan demikian,
VCD = 0 + I3 . R3

. . . (7.13)
E2 r2

B

E3 r3

C

E

E r
VCD = I3 . R3
E r
R
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut
ini! Setelah
itu kerjakan pelatiR
R
I
han di bawahnya!
1

1

4

4

3

2

1

A

Contoh Soal

3

I1

D

I2

F

Pada suatu rangkaian listrik diketahui:
E1 = 3 volt
E2 = 2 volt
E r
E r
B
C
E
E3 = 4 volt
E4 = 6 volt
E r
E r
Loop 1
Loop 2
R
r1= r2 = r3 = r4 = 1 ohm
R
R
I
R1 = 12 ohm
A
I
D
I
F
R2 = 24 ohm
R3 = 12 ohm
Tentukan besarnya I1, I2 dan I3 serta besar beda potensial antara ujung-ujung
CD!
2

1

2

3

3

4

1

4

3

2

1

3

1

2
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Penyelesaian:
Kita buat dahulu loop pada rangkaian.
Kita tinjau loop 1 (ABCDA):
∑E + ∑ (I . R) = 0
(E1 + E1) I1 (r1 + r2 + R1) + I3 . (R3) = 0
(3 + 2) + I1 (1 + 1 + 12) + I3 . 12 = 0
14 I1 + 12 I3 = –5

. . . (i)

Kita tinjau loop 2 (CEFDC)
∑E + ∑ (I . R) = 0
(E3 – E4) I2 (r3 + r4 + R2) – I3 . (R3) = 0
(4 – 6) + I2 (1 + 1 + 24) – I3 . (12) = 0
26 I2 + 12 I3 = 2

. . . . (ii)

Kita tinjau titik D
I2 + I3 = I1
Substitusi persamaan (i) dan persamaan (iii)
14 (I2 + I3 ) + 12 I3 = -5
14 I2 + 26 I3 = -5
Eliminasi persamaan (ii) dan (iv)
(26 I2 – 12 I3 = 2) × 7 maka 182 I2 – 84I3 = 14
(14 I2 + 26 I3 = -5) × 14 maka 182 I2 + 364 I3 = -70
–––—————–––––—–––—– –
-448 I3 = -56
    I3 = 0,125 A
Dari persamaan (iv), diperoleh:
14 I2 + 26 × 0,125 = -5
14 I2 + 3,25 = -5

Kerja Kelompok
14 I2 = -8,25
I2 = -0,589 A
B diperoleh
C
Dari persamaan (iii)
I2 + I3 = I1
E r
E r
R
-0,589 + 0,125 = -0,464 A
R
Kita tinjau untuk menentukan VCD
VCD = ∑ECD + (I . R)A
D
1

1

2

2

E
E3 r3

2

1
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R3
F

. . . (iii)

. . . (iv)

VCD = 0 + I3 . R3
VCD = 0,125 × 12 = 1,5 volt
Kerjakan bersama kelompokmu!
1. Perhatikan gambar di bawah ini!
Diketahui:
E1= 6 V
E2= 3V
E3= 4,5 V
r1= r2= r3= 0,5 ohm
R1=12 ohm

1A

B

R1
3A

R2

A

C

R5
R3

R4
2,5A

D
E

R2=6 ohm
R3= 8 ohm
Tentukan:
a. kuat arus yang melalui hambatan R1, R2, dan R3,
b. beda potensial CD.
2. Perhatikan gambar di samping!
Tentukan kuat arus yang melalui
hambatan R2, R3, dan R5!

D. Komponen dalam Rangkaian Listrik
Sebelumnya kita telah mempelajari tentang rangkaian listrik. Kali ini
kita akan belajar tentang komponen-komponen yang disusun dalam suatu
rangkaian listrik. Suatu rangkaian listrik terdiri atas beberapa komponen
listrik, misalnya hambatan dan sumber tegangan. Komponen-komponen
tersebut dirangkai sedemikian rupa, sehingga
menjadi rangkaian tertutup. Untuk memahami
berbagai komponen tersebut pelajarilah uraian
berikut ini!

1. Hambatan
Hambatan merupakan suatu alat yang
digunakan untuk menghambat aliran arus
listrik. Hambatan dalam rangkaian listrik berfungsi untuk mengatur kuat arus, mengatur
tegangan, dan membagi potensial listrik. Beberapa hambatan dalam
rangkaian listrik dapat disusun secara seri maupun pararel.
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a. Susunan hambatan yang dirangkai secara seri
Rangkaian pada gambar 7.14 adalah rangkaian tidak bercabang dengan tiga hambatan disusun secara seri. Jika dalam
suatu rangkaian terdapat beberapa hambatan maka hambatanhambatan tersebut dapat digantikan oleh satu hambatan pengganti. Pada rangkaian tidak bercabang kuat arus pada setiap
titik adalah sama, sehingga besar hambatan pengganti dapat
ditentukan sebagai berikut.
V
= V1 + V2 + V3
V
= I . R1 + I . R2 + I . R3
I . Rt = I (R1 + R2 + R3)
Rt = (R1 + R2 + R3)
Jadi, jika dalam rangkaian listrik terdapat n hambatan yang
dirangkai secara seri maka hambatan pengganti rangkaian
tersebut adalah Rs.
Rs = R1 + R2 + R3 + . . . + Rn
. . . (7.14)

b. Hambatan yang dirangkai secara paralel
Gambar 7.15 adalah rangkaian bercabang
dengan hambatan disusun secara paralel. Pada
rangkaian bercabang, jumlah kuat arus yang
masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat
arus yang meninggalkan titik cabang tersebut.
Dengan demikian, besar hambatan pengganti
pada rangkaian paralel adalah:
=

I

I1

+

+

I2

I

Karena beda potensial di setiap titik pada rangkaian paralel adalah sama ma
R1 = 6 Ω

R2 = 4 Ω R3 = 8 Ω

I

I
V = 4,5 volt

a:
Apabila dalam rangkaian listrik terdapat n hambatan yang disusun secara
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paralel, maka berla

u:
. . . (7.15)

Contoh Soal
1. Tiga hambatan masing-masing 6 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm disusun secara
seri dalam suatu rangkaian listrik seperti gambar berikut.
Tentukan:
a. hambatan pengganti,
b. kuat arus yang mengalir pada rangkaian,
c. beda potensial ujung masing-masing hambatan.
Penyelesaian:
Diketahui:
R1 = 6 Ω
R2 = 4 Ω
R3 = 8 Ω
V = 4,5 volt
Ditanyakan:
a. Rs = . . .?
b. I = . . .?
c. V1 =. . .?
V2 =. . .?

R1 = 12 Ω
R2 = 6 Ω
R3 = 12 Ω
I

I = 0,4A
V

V3 =. . .?
Jawab:
a. Rs = R1 + R2 + R3

c.

Rs = 6 Ω + 4 Ω + 8 Ω = 18 Ω
V1 = I . R1 = 0,25 × 6 = 1,5 volt
V2 = I . R2 = 0,25 × 4 = 1 volt
V3 = I . R3 = 0,25 × 8 = 2 volt

b.

2. Tiga hambatan disusun seperti gambar berikut.
Tentukan:
a. hambatan pengganti,
b. beda potensial ujung-ujung sumber tegangan,
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c.

kuat arus yang melalui masing-masing hambatan.

Penyelesaian:
Diketahui:
R1 = 12 Ω
R2 = 6 Ω
R3 = 12 Ω
V = 0,4 volt
Ditanyakan:
a. Rp = . . .?
b. V = . . .?
c. I1 = . . .?
I2 = . . .?
I3 = . . .?
Jawab:

a.

R=3Ω
b. V = I . R
V = 0,4 × 3 = 1,2 volt

c.

1

= = 0,1 A

1

= = 0,2 A

3

= = 0,1 A

c. Rangkaian Listrik Jembatan Wheatstone
Jembatan Wheatstone adalah alat untuk
mengukur hambatan listrik secara teliti. Jembatan
Wheatsone bekerja dengan sistem pemasangan
silang hambatan-hambatan yang telah diketahui terhadap
hambatan yang akan diukur. Jembatan Wheatstone terdiri atas
sebuah sumber tegangan, empat buah hambatan, dan sebuah
galvanometer. Perhatikan gambar 7.16! Pada rangkaian jembatan Wheatstone yang setimbang, galvanometer (G) tidak dilalui arus sehingga jarum menunjuk angka nol. Pada kedudukan
182
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setimbang berlaku:
VAB = VAD dan VBC = VDC
I1R1 = I3R3 dan I2R2 = I

R4

an
Persamaan di atas disederhanakan menjadi:
R1 . R4 = R2 . R3

. . . (7.16)

2. Rangkaian Sumber Tegangan
Sumber tegangan merupakan alat yang dapat
menimbulkan beda potensial atau menghasilkan
muatan listrik. Untuk mendapatkan tegangan atau
kuat arus listrik sesuai yang dibutuhkan dari sumber
tegangan (arus searah) dapat dilakukan dengan
menggabungkan beberapa sumber tegangan. Penggabungan beberapa sumber tegangan dapat dilakukan baik secara seri maupun paralel.

a. Sumber tegangan yang dirangkai secara seri
Gambar 7.17 menunjukkan beberapa sumber tegangan
yang disusun seri. Pada susunan seri kutub positif salah satu
sumber tegangan dihubungkan dengan kutub negatif sumber
tegangan yang lain.
Beda potensial sumber tegangan total adalah:
E = E1 + E2 + E3 + . . . + En
E s= n E

. . . (7.17)

Hambatan dalam pengganti pada rangkaian seri adalah:
rs = n r

. . . (7.18)

Kuat arus yang melalui rangkaian adal

h:
. . . (7.19)

E1 r1
E2 r2
E3 r3
I

I

R

Gambar 7.18 Susunan paralel sumber tegangan
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b. Sumber tegangan yang dirangkai secara paralel
Pada gambar 7.18 kutub-kutub yang sama dari sumber
tegangan saling dihubungkan. Susunan sumber tegangan seperti
ini disebut rangkaian paralel.
Besar sumber tegangan pengganti pada rangkaian paralel
adalah:
Ep = E1 = E2 = E3 = E

. . . (7.20)

Hambatan dalam pengganti pada rangkaian paralel adal
h:

untuk n hambatan r yang sama adal

h:
. . . (7.21)

Kuat arus yang mengalir pada rangkaian adal

h:
. . . (7.22)
Agar kamu lebih memahami rangkaian sumber tegangan, perhatikan contoh soal
berikut! Setelah itu kerjakan pelatihan di bawahnya!
Contoh Soal
1. Tiga buah baterai masing-masing memiliki tegangan 1,5 volt dan hambatan
dalam 0,5 ohm. Ketiga baterai tersebut disusun secara seri dan dihubungkan dengan hambatan 7,5 ohm. Tentukan:
a. kuat arus yang melalui hambatan luar,
b. beda potensial ujung-ujung hambatan luar.
Penyelesaian:
Diketahui: n = 3
E = 1,5 volt
r = 0,5 ohm
R = 7,5 ohm
Ditanyakan:
a. I = . . .?
b. Vpada hambatan = . . . ?

Jawab:
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b) V = I × R
V = 0,587 × 7,5 = 4,4025 volt.
2. Dua buah baterai masing-masing memiliki tegangan 1,5 volt dan hambatan
dalam 0,5 ohm. Keduanya disusun secara paralel dan dihubungkan pada
hambatan luar 5,75 ohm. Tentukan:
a. kuat arus yang melalui rangkaian,
b. tegangan jepit pada ujung-ujung hambatan.
Penyelesaian:
Diketahui: n = 2
E = 1,5 volt
r = 0,5 ohm disusun paralel
Ditanyakan:
a. I = . . .?
b. Vpada hambatan = . . . ?

Jawab:

a)

b) V = I x R
V = 0,25 x 5,75 = 1,4375 volt
Kerjakan bersama teman sebangkumu!

Kerja Berpasangan 1
1. Perhatikan gambar berikut!
Tentukan:
R1 = 12Ω
V = 6,0 volt

R2 = 4Ω

R3 = 8Ω

a. hambatan pengganti rangkaian,
b. kuat arus yang melalui rangkaian,
c. beda potensial pada ujung-ujung hambatan R1, R2, dan R3.
2. Tiga hambatan disusun seperti gambar berikut.
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Tentukan:
a. h a m b a t a n p e n g g a n t i
R = 12Ω
rangkaian,
R = 8Ω
b. k u a t a r u s y a n g m e l a lui
R1, R2, dan R3,
R = 4Ω
c. beda potensial ujung-ujung R1,
V = 6,0 volt
R2, dan R3.
3. Dua sumber tegangan masingmasing 3 V dan hambatan dalamnya masing-masing 0,5 ohm
disusun seri. Jika sumber tegangan tersebut dihubungkan pada
hambatan luar 11 ohm, tentukan:
a. kuat arus yang melalui rangkaian,
b. tegangan jepit pada hambatan luar.
4. Dua sumber tegangan masing-masing 6 V dan hambatan dalamnya masing-masing 1 ohm disusun paralel. Jika sumber
tegangan tersebut dihubungkan dengan hambatan luar 17,5
ohm, tentukan:
a. kuat arus yang melalui hambatan luar,
1

3

2

b. tegangan pada ujung-ujung hambatan luar.

E. Alat Ukur Listrik
Sebagaimana telah kamu pelajari pada bab 1 bahwa untuk mengetahui suatu besaran diperlukan alat ukur yang tepat. Pada pembahasan
mengenai listrik dinamis ini kita akan mempelajari alat ukur besaranbesaran listrik serta penggunaannya. Alat ukur tersebut adalah sebagai
berikut.

1. Galvanometer
Galvanometer adalah alat yang digunakan
untuk mendeteksi adanya arus listrik dalam suatu
rangkaian. Galvanometer hanya dapat mengukur
kuat arus yang sangat kecil. Galvanometer terdiri
atas sebuah magnet, sebuah kumparan kawat,
pegas spiral, jarum penunjuk, dan skala ukur. Perhatikan gambar 7.19 di samping!
Ketika kumparan tidak dialiri arus maka posisi
jarum berada pada skala angka nol. Ketika kumparan dialiri arus maka timbul gaya yang memutar
kumparan. Pegas mengendalikan putaran sehingga
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besar sudut putaran jarum sebanding dengan kuat arus yang mengalir. Besarnya arus dapat dibaca pada skala
ukur.
I
A
I
R
s

2. Amperemeter

B

1

IG

Amperemeter atau biasa disebut ammeter
adalah alat yang digunakan untuk mengukur
R
G
kuat arus suatu rangkaian. Amperemeter mempunyai batas ukur yang lebih besar daripada
Gambar 7.20 Rangkaian hambatan shunt
batas ukur maksimum galvanometer. Sebuah
galvanometer dapat diubah menjadi amperemeter dengan memasang hambatan shunt secara
pararel pada galvanometer.
Coba perhatikan gambar 7.20 di samping! Apabila kita akan
merancang amperemeter dengan kuat arus maksimum I yang besarnya n IG maka sesuai dengan hukum I Kirchoff pada rangkaian
bercabang di titik A berlaku:
I = Is + I G
n . IG = Is + IG
Is = (n–1)IG
G

VAB = Is . Rs = IG . RG a

a
. . . (7.23)

Keterangan:
n : perbesaran amperemeter
IG : kuat arus maksimum galvanometer (ampere)
Is : kuat arus hambatan shunt (ampere)
I

: kuat arus amperemeter (ampere)

Rs : hambatan shunt (ampere)
RG : hambatan galvanometer (ohm)

Kuat arus listrik dalam suatu rangkaian dapat
diukur dengan cara merangkai seri amperemeter
dan rangkaian. Perhatikan gambar 7.21! Sebuah
amperemeter dirangkai seri dengan sebuah rangkaian yang terdiri atas sebuah hambatan dan sumber
tegangan yang dirangkai seri. Kutub positif sumber
tegangan dihubungkan dengan kutub negatif amperemeter dan kutub positif amperemeter terhubung
dengan kutub negatif rangkaian.

–

A

+
R

I
E

Gambar 7.21 Skema rangkaian
pengukuran kuat arus
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3. Voltmeter
Voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial listrik.
Sebuah galvanometer dapat digunakan sebagai voltmeter dengan
cara memasang hambatan secara seri dengan galvanometer tersebut. Hambatan tersebut disebut hambatan multiplier (Rm).
Perhatikan gambar 7.22 di samping! Pada
rangkaian tidak bercabang, kuat arus yang
I
G
melalui setiap titik adalah sama. Dengan demikian kuat arus yang melalui Rm sama dengan
Gambar 7.22 Rangkaian hambatan multiplier
kuat arus yang melalui G, yaitu I. Pada rangkaian tidak bercabang, beda potensial tiap titik-titik
tidak sama. Penjumlahan beda potensial pada masing-masing titik
sama dengan beda potensial dari sumber tegangan, sehingga V =
Vm + VG.
Jika kita akan merancang voltmeter dengan batas ukur maksimum V = n . VG maka besar hambatan multiplier yang harus dipasang
adalah:
V = Vm + VG
n . VG = Vm + VG
n . (I . RG) = I . Rm + I . RG
Rm = n . RG – RG
Rm = RG (n – RG)

. . . (7.24)

Keterangan:
V

: beda potensial sumber tegangan (volt)

Vm : beda potensial multiplier (volt)
VG : beda potensial galvanometer (volt)
n

: perbesaran galvanometer

I

: kuat arus voltmeter (ampere)

Rm : hambatan multiplier (ohm)
RG : hambatan galvanometer (ohm)

Beda potensial listrik suatu rangkaian dapat diukur
dengan merangkaikan voltmeter paralel terhadap rangkaian. Perhatikan gambar 7.23 di samping!
Sebuah voltmeter dirangkai paralel dengan rang
kaian yang terdiri atas sebuah hambatan dan sumber
tegangan. Kutub negatif voltmeter dihubungkan dengan
kutub negatif hambatan. Sedangkan kutub positif voltmeter dihubungkan dengan kutub positif hambatan.

+
R
I

4. Ohmmeter
Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Ohmmeter terdiri atas baterai sebagai sumber tegangan
dan galvanometer. Ohmmeter mengalirkan arus listrik lemah pada
komponen dan mengukur beda potensial yang dihasilkan komponen.
Ohmmeter tidak akan berfungsi jika rangkaian atau komponen yang
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V
E

akan diukur terhubung dengan sumber tegangan. Jika hal ini terjadi
maka ohmmeter akan rusak. Untuk mengukur hambatan suatu komponen maka komponen tersebut harus dikeluarkan dari rangkaian
dan diukur secara terpisah. Seperti tampak pada gambar berikut.
R

+

E

R

–

+

(a)

E

Ω
–
(b)

Gambar 7.24 (a) Hambatan yang akan diukur dan (b) pengukuran hambatan R

5. Multimeter
Multimeter merupakan gabungan dari amperemeter, voltmeter,
dan ohmmeter. Multimeter juga disebut AVO meter. Multimeter atau
multitester adalah alat yang dapat mengukur beberapa besaran yang
berbeda. Besaran-besaran yang biasa diukur dengan multimeter
adalah kuat arus listrik, beda potensial (tegangan) listrik, dan hambatan listrik. Multimeter juga dapat digunakan untuk menemukan
kerusakan atau kesalahan dalam rangkaian listrik.
Agar kamu lebih memahami materi, simaklah contoh soal berikut!
Kemudian kerjakan soal-soal di bawahnya!
Contoh Soal
1. Sebuah galvanometer dengan batas ukur maksimum 10 mA akan digunakan untuk mengukur kuat arus 2,01 A. Jika hambatan dalam galvanometer
adalah 10 ohm, tentukan hambatan shunt yang harus digunakan!
Penyelesaian:
Diketahui: IG = 10 mA
I = 2,01 A = 2.010 mA
RG = 10 ohm
Ditanyakan: Rs ?
Jawab:
Langkah 1:
Menentukan perbesaran amperemeter.
I = n . IG
2.010 = n . 10,
n = 201
Langkah 2:
Menentukan hambatan shu

t
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2. Sebuah voltmeter memiliki batas ukur maksimum 50 mV dan hambatan
dalamnya 20 ohm. Apabila kita akan mengukur beda potensial sebesar 10
V, berapa ohm hambatan multiplier harus dipasang seri dengan voltmeter
tersebut?
Penyelesaian:
Diketahui: VG = 50 mV = 5 × 10-2 V
RG = 20 ohm
V = 10 V
Ditanyakan: Rm?
Jawab:
Langkah 1:
Menentukan perbesaran voltmeter.
V = n . VG
10 = n × 5 × 10-2
n = 200
Langkah 2:
Menentukan hambatan multiplier.
Rm = RG (n – 1)
Rm = 20 (200 – 1) = 3.980 ohm
Kerjakan bersama teman sebangkumu!
1. Skala maksimum suatu galvanometer adalah 1 mA. Hambatan dalam galvanometer
tersebut 40 ohm. Agar galvanometer tersebut dapat digunakan untuk mengukur kuat

Kerja Berpasangan 2
arus sampai batas 101 mA, berapa ohm nilai hambatan shunt
harus dipasang paralel dengan galvanometer?
2. Skala maksimum suatu galvanometer adalah 1 mA dan hambatan
dalamnya 20 ohm. Galvanometer tersebut akan difungsikan
sebagai voltmeter dengan skala maksimum 402 mV. Tentukan
nilai hambatan Rm yang dipasang seri dengan galvanometer
tersebut!

F.
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Pernahkah kamu memperhatikan nyala lampu penerangan jalan
raya? Apakah nyalanya sama terang dengan nyala lampu belajarmu?
Terang atau redupnya lampu yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ada lampu yang lebih terang dibanding lampu lain, meskipun
tegangan listriknya sama.
Perbedaan kemampuan suatu alat dalam mengubah bentuk energi,
seperti mengubah energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu, disebabkan oleh daya yang berbeda. Semakin besar daya suatu alat maka
kemampuan mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain
semakin besar. Lebih jauh mengenai energi dan daya listrik akan kita
pelajari pada uraian berikut ini.

1. Energi Listrik
Tentunya kamu pernah menggunakan setrika listrik bukan?
Setrika listrik yang kita gunakan menghasilkan panas. Panas yang
dihasilkan setrika tersebut berasal dari energi listrik. Lain halnya
dengan senter. Ketika kita menyalakan senter, terjadi perubahan
energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya. Untuk mengetahui
seberapa besar energi yang dibutuhkan oleh suatu alat listrik, pelajarilah konsep berikut!
Pada rangkaian tertutup seperti gambar 7.25 di
samping, arus listrik I mengalir melalui hambatan (R).
Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial
yang lebih rendah. Arus listrik tersebut tidak lain adalah gerakan muatan listrik yang melalui rangkaian.
Besarnya muatan listrik yang mengalir pada rangkaian adalah Q = I . t.
Besarnya energi listrik yang diperlukan oleh alat
listrik R sama dengan usaha untuk memindahkan
muatan listrik Q dari A ke B yang beda potensialnya
V, yaitu:
W=Q.V
W = (I . t) . V
atau
W=V.I.t

Energi Listrik

. . . (7.25)

Sesuai dengan hukum ohm V = I . R, persamaan 7.25 menjadi
W = I2 . R . t
a

. . . (7.26)

au
. . . (7.27)

Keterangan:
W : energi listrik (J)
V : beda potensial listrik atau tegangan listrik (V)
I

: kuat arus listrik (A)

t

: lama waktu (s)
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2. Daya Listrik
Daya listrik (P) dinyatakan sebagai besarnya energi listrik tiap
satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dapat ditulisk
n:
. . . (7.28)
Dengan menggunakan persamaan 7.25, 7.26, dan 7.27 maka
persamaan 7.28 menjadi:
P=V.I
P = I 2. R

Daya Listrik

. . . (7.29)
. . . (7.
0)
. . . (7.31)

Keterangan:
P : daya listrik (watt = W)

Berdasarkan persamaan 7.28, diketahui bahwa satuan daya
sama dengan satuan energi tiap satu-satuan wak
1 watt atau 1 joule = 1 watt . sekon

u.

Energi listrik dari PLN yang digunakan oleh konsumen dinyatakan dengan satuan kilowatt hour (kWh) atau kilowatt jam. Alat untuk
mengukur penggunaan energi listrik para konsumen adalah kWh
meter.
1 kWh = (1 kW) x (1 jam)
1 kWh = (1.000 W) x (3.600 s)
1 kWh = 3.600.000 Ws = 3,6 x 106 J
1 kWh = 3,6 x 106 J
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut! Kemudian kerjakan soal-soal di bawahnya!
Contoh Soal
1. Kedua ujung suatu hambatan 100 ohm dihubungkan dengan sumber
tegangan listrik 12 volt. Jika rangkaian tersebut dipasang selama 10 sekon,
tentukan:
a. energi yang diserap hambatan tersebut,
b. daya listrik yang digunakan.
Penyelesaian:
Diketahui: R = 100 ohm
		
V = 12 volt
		
t = 10 s
Ditanyakan:
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a. W = . . .?
b. P = . . .?
Jawab:

a.
b.

2. Sebuah keluarga menyalakan 4 lampu masing-masing 25 W selama 10
jam per hari, televisi 100 W selama 10 jam per hari, dan setrika listrik 250
W selama 2 jam per hari. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp200,00/kWh,
tentukan biaya rekening listrik keluarga tersebut selama satu bulan (30
hari)!
Penyelesaian:
Diketahui: P1 = 4 × 25 W = 100 W = 0,1 kW
t1 = 10 jam
P2 = 100 W = 0,1 kW
t2 = 10 jam
P3 = 2 × 250W = 500 W = 0,5 W
t3 = 2 jam
Ditanyakan: Biaya rekening dalam 1 bulan (30 hari) = . . .?
Jawab:
Langkah 1:
Menentukan daya yang digunakan tiap hari.
Wh = P . t
Wh = (0,1 × 10) + (0,1 × 10) + (0,5 × 2) = 3 kWh
Langkah 2:
Menentukan daya yang digunakan selama satu bulan.
Wb = 30 × 3 kWh = 90 kWh
Langkah 3:
Menghitung biaya rekening tiap bulan.
Biaya rekening listrik = 90 kWh × Rp200,00/kWh = Rp18.000,00
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Sebuah setrika listrik memiliki elemen pemanas yang hambatannya 200 ohm.
Setrika tersebut dialiri arus listrik 2 A. Jika setrika digunakan selama 2 jam, hitung
energi yang digunakan (nyatakan dalam satuan J dan kWh)!
2. Sebuah keluarga menyalakan sebuah televisi 100 W selama 10-12 jam/hari, 4
lampu masing-masing 25 W selama 10 jam/hari. 1 setrika 200 W selama 2 jam/hari,
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Kerja Mandiri 4
dan 1 kulkas 100 W sepanjang hari. Jika harga listrik Rp200,00/
kWh, hitung biaya listrik keluarga tersebut selama satu bulan (30
hari)!

G. Listrik AC dan DC
Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengenal rangkaian listrik
dan besaran-besaran listrik. Rangkaian listrik yang kita pelajari sebelumnya termasuk rangkaian listrik DC (Direct Current) atau rangkaian listrik
arus searah. Rangkaian listrik DC adalah rangkaian listrik yang arah

perpindahan muatannya tetap atau dengan kata lain arah arusnya tetap
(searah). Selain rangkaian listrik DC terdapat pula rangkaian listrik AC
(Alternating Current). Rangkaian listrik AC adalah rangkaian listrik yang
arah perpindahan muatannya bolak-balik secara periodik.
Perbedaan listrik DC dan AC adalah sebagai berikut.
1. Listrik AC lebih mudah ditransmisikan dari pembangkit energi listrik
sampai ke pelanggan.
2. Tegangan AC lebih mudah dinaikkan atau diturunkan daripada
tegangan DC.
3. Pembangkit energi listrik AC lebih murah dan sederhana.
4. Listrik AC tegangan tinggi lebih mudah diputuskan daripada DC,
sehingga jika terjadi hubung singkat (korsleting) listrik AC akan lebih
aman.
5. Sinyal tegangan DC berupa fungsi konstan, sedangkan sinyal tegangan AC berubah terhadap waktu.
6. Tegangan dan arus AC memiliki nilai maksimum, nilai puncak ke
puncak, nilai sesaat, nilai rata-rata, dan nilai efektif (rms), sedangkan
tegangan dan arus DC tidak. Sinyal listrik AC berupa sinyal sinusoidal.
Puncak sinyal sinusoidal menunjukkan nilai maksimum tegangan
dan arus AC. Selisih antara puncak sinyal dan dasar lembah sinyal
menunjukkan nilai puncak ke puncak tegangan dan arus AC. Besar
nilai puncak ke puncak sama dengan 2 kali nilai maksimumnya (Vpp
= 2Vm). Nilai rata-rata tegangan AC ada
tegangan AC ada

ah dan nilai efektif

ah .

Penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari
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Pernahkah kamu merasa kesal karena aktivitasmu terganggu ketika
tiba-tiba listrik di rumahmu padam? Pada saat seperti itu mungkin kita
baru menyadari bahwa penggunaan listrik sudah sedemikian melekat
dalam kehidupan kita. Berikut ini akan kita pelajari penerapan listrik AC
dan DC dalam kehidupan sehari-hari.

1. Penerapan listrik AC
Listrik AC sudah sangat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari
karena listrik yang ada dalam rumah kita termasuk listrik AC. Listrik
AC dalam rumah kita dihasilkan oleh pembangkit energi listrik PLN.
Pembangkit energi listrik PLN berasal dari tenaga air,
tenaga uap, dan tenaga panas bumi. Listrik AC dari
pembangkit energi listrik PLN disalurkan ke rumah
penduduk melalui terminal yang berurutan, yaitu MCB
(Main Circuit Breaker), kWh meter, kotak sekring, stop
kontak, dan peralatan listrik.
MCB adalah pemutus rangkaian utama yang berfungsi untuk mengendalikan arus listrik dalam rumah.
kWh meter adalah alat untuk mengukur energi listrik
yang digunakan dalam rumah. Sekring adalah alat
yang digunakan untuk membatasi kuat arus listrik yang
mengalir. Jika kuat arus listrik yang mengalir terlalu besar maka sekring akan putus, sehingga listrik menjadi
padam. Sekring berfungsi untuk mencegah kebakaran jika terjadi
hubungan singkat. Stop kontak adalah alat yang menghubungkan
antara instalasi listrik dengan peralatan listrik.
Penerapan arus listrik bolak-balik sering pula diaplikasikan
dalam menyusun rangkaian listrik di rumah. Rangkaian listrik di
rumah dibuat paralel dengan tujuan jika salah satu komponen listrik
rusak, komponen yang lain masih tetap berfungsi.
Selain listrik dari PLN, sumber listrik AC yang lain misalnya
dinamo sepeda dan generator.

2. Penerapan listrik DC
Sumber listrik DC antara lain batu baterai dan aki.
Batu baterai termasuk sumber listrik DC yang tidak
dapat diperbarui atau disebut elemen primer. Selain
elemen primer terdapat pula elemen sekunder, yaitu
sumber tegangan yang dapat diperbarui. Contoh elemen
sekunder antara lain aki mobil, aki motor, dan baterai
pada telepon seluler. Seperti halnya listrik AC, listrik
DC juga sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari.
Penerapan listrik DC adalah pada peralatan elektronik.
Sebagian peralatan elektronik di rumah menggunakan
listrik DC, misalnya radio, televisi, dan komputer. Sumber
listrik yang digunakan pada peralatan elektronik tersebut
merupakan sumber listrik AC dari PLN, tetapi dalam
peralatan tersebut terdapat rangkaian catu daya yang
mengubah sumber arus AC menjadi DC.
Prinsip kerja dari batu baterai dan aki adalah sebagai

Sebaiknya Tahu
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berikut.
a. Batu baterai
Bagian-bagian dari batu baterai adalah sebagai berikut.
1) Elektrode positif (anode) berupa batang karbon.
2) Elektrode negatif (katode) berupa bejana seng yang menjadi
pembungkusnya.
3) Elektrolit berupa amonium klorida (NH4Cl)
dalam bentuk pasta.
4) Depolarisator berupa campuran serbuk karbon
(C) dengan batu kawi (MnO2).
Selama batu baterai bekerja terjadi perubahanperubahan berikut.
1) Seng berubah menjadi seng klorida.
2) Terjadi pembebasan gas hidrogen.
3) Terjadi pengeringan amonium klorida.
Batu baterai dapat menghasilkan tegangan sebesar 1,5 volt.
Sebuah batu baterai dikatakan habis jika seluruh amonium dalam
NH4Cl terurai menjadi CH3 atau MnO2 menjadi jenuh.
b. Aki
Aki atau akumulator merupakan sumber tegangan DC
yang dapat diisi kembali. Hal ini dikarenakan reaksi kimia
yang terjadi dalam aki dapat dibalik. Aki yang biasa digunakan adalah aki timbal. Bagian-bagian dari aki adalah sebagai
berikut.
1) Elektrode positif (anode) berupa timbal peroksida
(PbO2).
2) Elektrode negatif (katode) berupa timbal murni (Pb).
3) Elektrolit berupa larutan asam sulfat (H2SO4).
Ketika aki digunakan, terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapan pada anode dan katode. Akibatnya, dalam
waktu tertentu tidak ada beda potensial antara anode dan
katode, dengan kata lain aki menjadi kosong. Reaksi kimia
yang terjadi adalah sebagai berikut.
PbO2 + 2H+ + 2e– → PbO + H2O
Pb + SO42– + H2O → PbO + H2SO4 + 2e–
Supaya aki dapat digunakan lagi, aki harus diisi dengan
cara mengalirkan arus listrik ke arah yang berlawanan dengan
arus listrik yang dikeluarkan oleh aki. Reaksi kimia yang terjadi
adalah sebagai berikut.
PbO + SO42– + H2O → PbO2 + H2SO4 + 2e–
PbO + 2H+ + 2e– → Pb + H2O
Pengumpulan jumlah muatan listrik dinyatakan dalam ampere jam dan disebut sebagai daya aki. Pada kenyataannya,
saat pemakaian aki tidak dapat mengeluarkan seluruh energi
yang tersimpan. Oleh karenanya, aki mempunyai rendemen atau
196
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efisiensi (η). Efisiensi aki menunjukkan kemampuan suatu aki
mengeluarkan energi yang tersimpan.
1. Kuat arus listrik (I) adalah banyaknya muatan listrik yang melalui
penghantar tiap satuan wakt

.

Rangkuman
2. Usaha untuk memindahkan muatan Q dari satu titik ke titik lain yang memiliki beda
potensial E adalah
W=Q.E
3. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu
penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar tersebut. Secara matematis, hukum Ohm dapat dinyatakan sebagai beriku

.

atau V = I . R
4. Hambatan suatu penghantar berbanding lurus dengan panjang penghantar dan
berbanding terbalik dengan luas penampangn

a.

5. Nilai hambat jenis suatu penghantar bertambah secara linier sesuai dengan kenaikan suhu.Secara matematis, hambat jenis dinyatakan sebagai berikut.
ρt = ρ0 (1+α∆t)
6. Hukum I Kirchoff menyatakan bahwa pada suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat
arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan
titik cabang tersebut. Secara matematis, hukum I Kirchoff dapat ditulis sebagai
berikut.
∑lmasuk = ∑lkeluar
7. Hukum II Kirchoff menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya
gerak listrik (GGL) dengan jumlah aljabar dari penurunan tegangan (hasil kali kuat
arus dan hambatan) adalah sama dengan nol. Secara matematis, hukum II Kirchoff
dapat dinyatakan sebagai berikut.
∑E + ∑ (I . R) = 0
8. Hambatan pengganti rangkaian seri dapat dinyatakan sebagai berikut.
Rs = R1 + R2 + R3 + . . . + Rn
9. H a m b a t a n p e n g g a n t i r a n g k a i a n p a r a l e l a d a l a h s e b a g a i b e r i k
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t.
10. Galvanometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik
dalam suatu rangkaian.
11. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus yang mengalir
pada suatu rangkaian. Sebuah galvanometer dapat diubah menjadi amperemeter
dengan memasang hambatan shunt secara paralel pada galvanomet
r.

12. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial. Sebuah
galvanometer dapat digunakan sebagai voltmeter dengan cara memasang hambatan secara seri dengan galvanometer.
Rm = RG (n–1)
13. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik.
14. Multimeter merupakan gabungan dari amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter.
15. Besarnya energi listrik dirumuskan sebagai berikut.
W = V . I . t atau W = I 2 . R . t a

au

16. Daya listrik (P) dinyatakan sebagai besarnya energi listrik tiap satuan waktu. Secara
matematis, daya listrik dituliskan sebagai beriku
=V.I=I2.

.

=

17. Rangkaian listrik DC adalah rangkaian listrik yang arah perpindahan muatannya
tetap.
18. Rangkaian listrik AC adalah rangkaian listrik yang arah perpindahan muatannya
bolak-balik secara periodik.
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Muatan listrik 3 . 10-1 C mengalir melalui suatu penghantar selama 1 menit. Besarnya
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Soal-soal Uji Kompetensi
kuat arus yang melalui penghantar
tersebut adalah . . . .
a. 2 mA
d. 5 mA
b. 3 mA
e. 6 mA
c. 4 mA
2. Ujung-ujung suatu hambatan dipasang
pada sumber potensial listrik 12 volt.
Jika hambatan tersebut dilalui arus list
ik A maka besar hambatan tersebut
adalah . . . .
a. 3 ohm
d. 30 ohm
b. 6 ohm
e. 48 ohm
c. 12 ohm
3. Suatu kawat yang panjangnya  dan
luas penampangnya A memiliki hambatan 200 ohm. Hambatan dari kawat
yang jenis dan panjangnya sama
tetapi luas penampangnya dua kali
semula adalah . . . .
a. 25 ohm
d. 200 ohm
b. 50 ohm
e. 400 ohm
c. 100 ohm
4. Tiga hambatan masing-masing 12
ohm, 8 ohm, dan 24 ohm. Jika ketiga
hambatan tersebut dirangkai secara
paralel maka hambatan penggantinya
adalah . . . .
a. 4 ohm
d. 24 ohm
b. 8 ohm
e. 44 ohm
c. 12 ohm
5. Perhatikan gambar berikut!
Besarnya kuat arus yang melalui R5
adalah . . . .
a. 0,5 A dari B ke D
B
4A

R1
A

R2
1A R
5

b. 0,5 A dari D ke B
c. 1,5 A dari B ke D
d. 1,5 A dari D ke B
e. 3 A dari D ke B
6. Pada soal nomor 5, kuat arus yang
melalui R2 adalah . . . .
a. 0,5 A dari B ke C
b. 0,5 A dari C ke B
c. 1,5 A dari B ke C
d. 1,5 A dari C ke B
e. 2,5 A dari B ke C
7. Pada rangkaian berikut, kuat arus
yang melalui hambatan R2 adalah . . .
.
a. 0,33 A
d. 1,5 A
b. 0,66 A
e. 2 A
R1 = 5,5 Ω

a

R2 = 7,5 Ω
R2 = 11,5 Ω

E1 = 6 V

E2 = 12V

r1 = 0,5 Ω

r2 = 0,5 Ω

E3 = 8 V
r3= 0,5 Ω

b

c. 1,0 A
8. Sebuah galvanometer memiliki batas
ukur maksimum 10 mA dan hambatan
dalam 40 ohm. Jika hambatan shunt
0,2 ohm dipasang pararel dengan
galvanometer tersebut, kuat arus
maksimum yang dapat diukur adalah
....
a. 0,20 A
d. 2,00 A
b. 0,21 A
e. 2,01A
c. 0,40 A
9. Pemasangan amperemeter dan
voltmeter yang tepat pada rangkaian
berikut adalah . . . .

C
R4

R3
D

2,5 A
E
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a.

tentukan hambatan pengganti pada:
R

a

R

R

b.

A

V

c.

d.

V

V
A

V
A

e.

A
V

10. Pada sebuah peralatan listrik tertulis
60 watt, 220 volt. Jika alat tersebut dipasang pada tegangan 110 volt maka
daya listrik yang diserapnya adalah . .
..
a. 15 watt
b. 20 watt
c. 60 watt
d. 120 watt
e. 240 watt
B. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Suatu kawat panjangnya  dan dia
meternya d, memiliki hambatan R
ohm. Tentukan hambatan dari kawat
yang bahannya sama tetapi memiliki
panjang 2 dan diameter 2d!
2. Perhatikan rangkaian di bawah ini!
Jika besar hambatan R = 12 ohm,

200

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

c

R

b

d
R

A

R

R

R

a. rangkaian ab,
b. rangkaian cd,
c. rangkaian ad,
d. rangkaian bc.
3. Suatu kompor listrik memiliki hambatan 100 ohm dipasang pada sumber
listrik 220 volt. Kompor tersebut digunakan untuk memanaskan 2,42 kg
air dari 20 °C hingga mendidih pada
tekanan 1 atm. Jika kalor jenis air 1
kal/goC, tentukan lama waktu yang
diperlukan!
4. Sebuah keluarga menyalakan 4 lampu
masing-masing 40 watt selama 10
jam/hari, 1 TV 100 watt selama 8 jam/
hari, 1 setrika 200 watt selama 2 jam/
hari, 1 kulkas 200 watt sepanjang hari.
Jika biaya rekening listrik Rp200,00/
kWh, tentukan biaya rekening listrik
yang harus dibayar keluarga tersebut
selama 1 bulan (30 hari)!
5. Perhatikan gambar berikut!
Jika E1 = 8 V, E2= 4 V, E3= 5 V,
R1= 11 ohm, R2= 2 ohm, R3= 2 ohm,
a

E1

E2

E3

R1

R2

R3

b

dan hambatan dalam pada masingmasing sumber tegangan adalah 1
ohm, tentukan:
a. kuat arus pada masing-masing
hambatan,
b. beda potensial ujung-ujung a dan
b.

BAB

8

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Tahukah kamu, banyak sekali peralatan
elektronik yang memanfaatkan
gelombang elektromagnetik?

Ya, misalnya televisi, radio, dan
telepon seluler. Nah, pada bab ini
kita akan mempelajari gelombang
elektromagnetik tersebut.

Kita akan mempelajari
pengertian gelombang
elektromagnetik dan
spektrum gelombang
elektromagnetik.

Selanjutnya kita
akan membahas
penerapannya
dalam kehidupan
sehari-hari.

Akhirnya, setelah
mempelajari bab ini
kita dapat memahami
konsep gelombang
elektromagnetik dan
penerapannya dalam
kehidupan nyata.
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Sumber: Dok. CAP

Gerbang

Gambar 8.1 Telepon seluler memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai pembawa sinyal

S

aat ini telepon seluler sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini
tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan
mudah.
Telepon seluler adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik terutama gelombang radio. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik yang
lain seperti pada televisi, radio, radar, dan lain-lain.
Apakah gelombang elektromagnetik itu? Bagaimana sifat-sifat gelombang elektromagnetik
dan apa saja manfaatnya? Pada bab ini akan kita bahas secara rinci konsep gelombang
elektromagnetik tersebut.
Kata kunci:

Gelombang Elektromagnetik – Spektrum Gelombang – Pemanfaatan Gelombang
Elektromagnetik

A. Pengertian Gelombang Elektromagnetik
Ketika di SMP, kamu sudah pernah mempelajari konsep gelombang
bukan? Kamu tentu masih ingat bahwa gelombang adalah getaran yang
merambat. Contoh gelombang antara lain bunyi, gelombang tali, dan
cahaya.
Bunyi dan gelombang pada tali adalah contoh gelombang mekanik
karena kedua gelombang tersebut merambat melalui media perantara.
Adapun cahaya adalah contoh gelombang elektromagnetik karena cahaya
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merambat tidak melalui perantara. Cahaya matahari sampai ke bumi tanpa
Gelombang
media perantara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa gelombang
Elektroelektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan
magnetik
media perantara.
Sebelum mempelajari lebih jauh tentang gelombang
elektromagnetik, mari kita tengok terlebih dahulu sejarah
Sebaiknya Tahu
singkat gelombang elektromagnetik tersebut.
Pada tahun 1864 fisikawan dari Skotlandia James Clerk
Maxwell (1832–1879) mengemukakan dalam teorinya
bahwa muatan listrik yang dipercepat menimbulkan gejala
listrik dan magnetik. Gejala listrik dan magnetik tersebut
menjalar terus-menerus melalui ruang hampa. Apabila
muatan bergetar secara periodik maka gejala yang timbul
adalah gelombang dengan komponen medan listrik dan
komponen medan magnetik yang saling tegak lurus pada
Gambar 8.3 James Clerk Maxwell
arah geraknya. Rambatan medan listrik dan medan magnetik
James Clerk Maxwell (1832 –
1879), lahir di Skotlandia.
ini disebut gelombang elektromagnetik.
Pada usia 20 tahun dia meUntuk memahami hal ini perhatikanlah gambar 8.2 berikut
nyatakan bahwa cincin Saturini!

E
P

E

+

P1 +

Q –
(a)

Q –
(b)

B

...

P2 +

B
xxx

nus harus terdiri dari partikel
padat yang kecil. Dia juga
memberikan sumbangan yang
mendasar tentang teori gas.
Pada tahun 1864 Maxwell mengembangkan teori gelombang elektromagnetik.

Q –
(c)

Gambar 8.2 Ilustrasi terjadinya gelombang
elektromagnetik

Pada gambar 8.2 bola P bermuatan positif digantungkan pada pegas.
Tepat di bawah P diletakkan bola Q yang bermuatan negatif. Selanjutnya
P diberi simpangan sehingga P bergerak harmonis. Ketika P bergerak
mendekati Q, medan listrik pada ruang antara P dan Q akan mengalami
perubahan dari kecil ke besar. Perubahan ini akan diikuti oleh timbulnya
medan magnetik induksi B yang arahnya meninggalkan bidang gambar.
Besarnya medan-medan magnetik ini juga berubah sebanding dengan
perubahan medan listrik E.
Demikian pula sebaliknya. Ketika P bergerak ke atas, E akan
mengalami perubahan dari besar ke kecil. Hal ini akan diikuti oleh
timbulnya medan magnetik induksi yang berubah pula dengan arah
menuju bidang gambar.
Jika perubahan ini berlangsung terus menerus, pada ruangan di
sekitar muatan tersebut akan terjadi rambatan medan listrik dan medan
magnet dalam arus yang saling tegak lurus secara periodik. Untuk daerah
yang jauh dari sumber, rambatan tersebut ditunjukkan pada gambar 8.4
berikut.
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E (medan listrik)

Arah rambat gelombang

B (medan magnet)

Gambar 8.4 Rambatan gelombang elektromagnetik menurut Maxwell

Teori Maxwell tersebut tidak terlepas dari teori induksi elektromagnetik
yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Faraday mengatakan bahwa
perubahan medan magnetik dapat menimbulkan arus induksi yang
menimbulkan medan listrik.
Maxwell mengajukan teori bahwa apabila perubahan medan magnetik
dapat menimbulkan medan listrik maka perubahan medan listrik juga
dapat menimbulkan medan magnetik. Dengan demikian, apabila terjadi
perubahan medan listrik atau perubahan medan magnetik selalu
menghasilkan rambatan gelombang medan listrik dan medan magnetik.
Dari sini jelas bahwa hakikat gelombang elektromagnetik adalah rambatan
medan listrik dan medan magnetik yang terjadi secara bersamaan.
Menurut Maxwell, cepat rambat gelombang elektromagnetik
ditentukan oleh permeabilitas hampa udara (μ0) dan permitivitas hampa
udara (ε0). Secara matematis, cepat rambat gelombang elektromagnetik
dinyatakan sebagai berikut.

c=

1

μ 0ε 0

= 2,998 × 108 m/s atau c = 3 × 108 m/s

. . . (8.1)

Keterangan:
c : cepat rambat gelombang elektromagnetik (m/s)
ε0 : permisivitas ruang hampa (8,85 × 10-12 C2/N.m2)

μ0 : permeabilitas ruang hampa (4π × 10-7 N/A2)

Nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik tersebut menunjukkan
bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat
rambat cahaya.

B. Spektrum Gelombang Elektromagnetik
Sebagaimana telah kita bahas pada bagian sebelumnya bahwa
gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh perubahan medan listrik dan
perubahan medan magnetik. Gelombang elektromagnetik tidaklah berdiri
sendiri, namun merupakan susunan spektrum yang memiliki frekuensi
dan panjang gelombang yang berbeda.
Pada bagian ini akan kita pelajari wilayah spektrum gelombang
elektromagnetik serta penggunaannya. Urutan macam-macam
gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang atau
frekuensinya disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan
spektrum gelombang elektromagnetik mulai dari panjang gelombang
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Spektrum
Gelombang
Elektromagnetik

terbesar (frekuensi terkecil) adalah sebagai berikut.
1. gelombang radio
5. cahaya tampak
2. gelombang televisi
6. sinar ultraviolet
3. gelombang mikro atau radar
7. sinar-X
4. gelombang inframerah
8. sinar gamma
Spektrum gelombang elektromagnetik dapat digambarkan seperti berikut.
106

104

10-2 10-4 10-6

102

10-8

10-10

10-12

10-14

10-16

Panjang Gelombang (meter)
SINAR GAMMA

PITA KOMUNIKASI
Radio
Gelombang
Radio
Panjang
Gelombang
Pendek

TV

RADIASI
INFRAMERAH
Radar

CAHAYA
KASATMATA

GELOMBANG RADIO

RADIASI
ULTRAMERAH

GELOMBANG MIKRO

SINAR-X

Frekuensi dalam Hertz (daur per detik)
102

104

106

108

1010 1012

1014

1016

1018

1020

1022

1024

Sumber: Kamus Fisika Bergambar, halaman 66,
Pakar Raya, 2004

108

Gambar 8.5 Spektrum gelombang elektromagnetik

Di SMP, kamu telah mempelajari bahwa hubungan antara panjang
gelombang dan frekuensi adalah sebagai berikut.

λ = v atau v = λ f
f
Pada gelombang elektromagnetik v = c, sehingga persamaaan di
atas menjadi:

c=λf

. . . (8.2)

Keterangan:

λ : panjang gelombang (m)
f : frekuensi gelombang (Hz)

Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh soal berikut! Kemudian kerjakan
pelatihan di bawahnya!
Contoh Soal
Seberkas cahaya merambat dengan frekuensi 1,5 × 1015 Hz. Tentukan panjang
gelombang cahaya tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui: f = 1,5 × 1015 Hz
c = 3 . 108 m/s
Ditanyakan: λ = . . . ?
Jawab:
c=λ.f
3 × 108 = λ . 1,5 × 1015
λ = 2 × 10-7 m
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Kerja Mandiri 1
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Stasiun pemancar radio FM mengudara pada frekuensi 89 MHz.
Berapakah panjang gelombang yang dipancarkan stasiun radio
tersebut?
2. Stasiun televisi memancarkan gelombang dengan panjang
gelombang 30 cm. Tentukan frekuensi gelombang tersebut!

1. Gelombang Radio
Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan radio, bukan?
Bagaimana gelombang radio dapat kita terima? Mengapa siaran radio
FM terdengar lebih jernih daripada radio AM?
Gelombang radio memiliki rentang frekuensi antara 300 kHz
hingga 300 GHz. Dalam sistem komunikasi, gelombang radio dihasilkan oleh pembangkit gelombang radio yang disebut oscilator.
Gelombang radio tersebut dipancarkan dan diterima menggunakan
antena. Tinggi rendahnya antena berpengaruh terhadap luas daerah
jangkauan gelombang. Oleh pesawat penerima, energi gelombang
radio diubah menjadi energi bunyi. Untuk membawa informasi bunyi
dapat digunakan gelombang radio jenis UHF (Ultra High Frequency)
dan VHF ( Very High Frequency ) yang termodulasi. Modulasi
gelombang radio ada dua macam, yaitu amplitudo modulasi (AM)
dan frekuensi modulasi (FM).

a. Gelombang radio AM (amplitudo modulasi)
Modulasi gelombang radio AM memiliki amplitudo yang
berubah-ubah, seperti ditunjukkan pada gambar 8.6(a).
Gelombang ini dipengaruhi oleh gejala kelistrikan di atmosfer
sehingga memiliki kualitas suara yang kurang jernih. Namun
demikian, gelombang AM memiliki daya jangkau yang sangat
luas karena dapat dipantulkan oleh ionosfer seperti ditunjukkan
pada gambar 8.6(b) berikut.
Lapisan ionosfer dapat memantulkan
gelombang radio AM

(a)

(b)

Gambar 8.6 (a) Amplitudo modulasi (AM) dan (b) gelombang radio
AM dipantulkan oleh atmosfer

206

Kompetensi Fisika Kelas X Semester 2

Gelombang
Radio

b. Gelombang radio FM (frekuensi modulasi)
Pernahkah kamu membandingkan siaran radio AM dengan
siaran radio FM? Radio FM menjadi sangat populer karena
kualitas suara yang dihasilkan lebih bagus dari radio AM.
Modulasi gelombang radio FM membawa informasi dalam
bentuk perubahan frekuensi sedangkan amplitudonya tetap.
Perhatikan gambar 8.7(a)! Modulasi ini memiliki kualitas suara
yang jernih, tetapi memiliki jangkauan yang tidak jauh.
Gelombang radio FM dapat menembus lapisan ionosfer sehingga
tidak dipantulkan kembali ke bumi. Perhatikan gambar 8.7(b)!
Untuk menambah daya jangkau diperlukan stasiun penghubung
(relay station).
Dengan karakteristik tersebut, gelombang radio FM lebih
cocok digunakan untuk radio siaran hiburan dan informasi dalam
lingkup satu kota.
Gelombang radio FM tidak
dipantulkan atmosfer

(a)

(b)

Gambar 8.7 (a) Frekuensi modulasi (FM) dan (b) gelombang radio
FM tidak dipantulkan atmosfer

2. Gelombang Televisi
Setiap hari beragam tayangan menarik dapat kita saksikan di
televisi. Tayangan-tayangan itu berupa hiburan, informasi, ilmu
pengetahuan, bahkan siaran langsung suatu peristiwa. Kita dapat
memilih tayangan yang sesuai dan bermanfaat untuk kita saksikan.
Nah, sekarang marilah kita pelajari bagaimana siaran televisi
dapat sampai ke rumah kita.
Gelombang televisi menggunakan gelombang radio frekuensi
tinggi pada kisaran 108–109 Hz. Dari stasiun televisi, sinyal suara
dan sinyal gambar diolah kemudian dipancarkan melalui antena
pemancar. Gelombang televisi tidak dapat dipantulkan oleh lapisan
ionosfer. Untuk memperluas jangkuan siaran televisi diperlukan
stasiun penghubung (relay station). Siaran televisi dapat ditransmisikan ke seluruh dunia dengan bantuan satelit sebagai relay. Dengan
satelit, sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh
stasiun televisi di permukaan bumi diperkuat kemudian dipantulkan
(dipancarkan) kembali ke berbagai belahan bumi.
Dengan menggunakan antena, sinyal tersebut ditangkap dan
diteruskan ke pesawat televisi di rumah kita. Untuk lebih jelasnya,
berikut ini adalah gambar mekanisme gelombang televisi yang sampai
di rumah kita.

Gelombang
Televisi
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Stasiun
Pemancar TV

Gambar 8.8 Sinyal televisi dari stasiun pemancar ke penerima

Sumber: Dok. CAP

Satelit

Berkat adanya satelit komunikasi sebagai stasiun relay maka
peristiwa-peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat disaksikan pada
saat yang bersamaan. Indonesia juga memiliki satelit komunikasi, yaitu
satelit Palapa. Satelit Palapa sangat penting bagi bangsa Indonesia
karena wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri atas banyak pulau.
Tentu kamu sudah memahami materi di atas, bukan? Sekarang
ujilah kemampuanmu dengan pelatihan berikut!

Kerja Kelompok 1
Δt c . Δ t
s=
Kerjakan bersama kelompokmu!
2
Carilah informasi tentang bagaimana mekanisme penyiaran televisi
kabel. Diskusikan hasil kerja kelompokmu dalam diskusi kelas!

3. Radar
Radar (Radio detection and ranging) adalah alat untuk mencari
dan menentukan suatu objek dengan menggunakan gelombang
elektromagnetik. Radar menggunakan gelombang mikro (microwave)
dengan frekuensi sekitar 1010 Hz. Prinsip kerja radar adalah dengan
memanfaatkan sifat gelombang, yaitu pemantulan (refleksi). Antena
radar berfungsi sebagai pemancar sekaligus sebagai penerima
gelombang elektromagnetik. Radar mengirimkan sinyal gelombang
elektromagnetik sehingga petugas pada stasiun radar dapat menentukan
letak suatu objek benda. Jika selang waktu pengiriman sinyal gelombang
maka jarak
elektromagnetik sampai diterimanya kembali adalah
suatu objek dari stasiun radar tersebut adalah:
. . . (8.3)
Keterangan:

s : jarak obyek dari stasiun radar (m)
Δt : selang waktu (s)
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Radar

Seorang petugas pada stasiun radar
mengirimkan sinyal gelombang mikro untuk
mendeteksi letak pesawat terbang. Selang
waktu yang teramati mulai sinyal dikirim
hingga diterima lagi adalah 20 mikrosekon.
Tentukan jarak pesawat tersebut dari stasiun
pengamat!
Penyelesaian:
Diketahui: c = 3 × 108 m/s
= 20 μs = 20 × 10-6 s
Ditanyakan: s = . . . ?
Jawab:

Sebaiknya Tahu
Rep. Encharta Library 2005,
Microsoft,USA

Bagi dunia penerbangan dan pelayaran,
keberadaan radar sangat penting. Radar digunakan
sebagai pemandu pesawat udara maupun kapal agar
tetap pada jalurnya.Dengan demikian, kemungkinan
tabrakan antar pesawat maupun kapal dapat
dihindari.
Coba kamu perhatikan contoh soal berikut!
Contoh Soal

Gambar 8.9 Seorang petugas di stasiun
radar sedang mengamati tampilan objek
pada radar

Pemanfaatan radar antara
lain sebagai alat bantu sistem
navigasi baik pada transportasi
udara, laut, maupun darat.
Kegunaan radar yang lain adalah
sebagai alat pemetaan permukaan bumi.
Dalam bidang meteorologi,
radar dapat digunakan untuk
membantu mendeteksi perubahan
cuaca.

s=
s=

= 3.000 m
cΔ
3 t. ×Δt10 8 × 20 × 10-6
2
2 kerjakan soal-soal
Untuk menguji pemahamanmu tentang radar,
berikut!

Kerja Mandiri 2
Kerjakan soal berikut dengan tepat!
1. Sebuah stasiun radar menerima pantulan sinyal radar dari suatu
objek setelah 20 μs sinyal gelombang dipancarkan. Tentukanlah
jarak objek tersebut dari stasiun radar!
2. Sebuah objek yang letaknya 3.000 m dari stasiun radar dapat
terdeteksi oleh pengamat. Tentukan lama waktu yang dibutuhkan
gelombang radar mulai dikirimkan hingga diterima kembali!

4. Gelombang Inframerah
Panjang gelombang inframerah berada pada rentang antara
10-6 m sampai dengan 10-3 m. Inframerah tidak dapat dilihat dengan
mata telanjang. Gelombang ini tidak banyak dihamburkan oleh
partikel-partikel udara. Gelombang inframerah digunakan sebagai
alat pendeteksi panas. Gelombang ini juga dapat menembus lapisan
kabut. Sinar inframerah dapat digunakan pada teleskop. Teleskop

Gelombang
Inframerah
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inframerah memudahkan para ahli astronomi
dalam melakukan penelitian terhadap bintang,
nebula, dan benda-benda angkasa lainnya. Sifatsifat gelombang inframerah dapat membantu
dalam pemotretan udara ataupun pemetaan
permukaan bumi dengan menggunakan pesawat
udara atau satelit.
Gambar 8.9 menunjukkan hasil pemotretan
terhadap pusaran badai di atmosfer bumi dengan
menggunakan gelombang inframerah. Hasil
pemotretan inframerah digunakan untuk meng- Gambar 8.10 Tampilan
analisis peta cuaca suatu tempat. Peta cuaca ber- inframerah
manfaat dalam bidang transportasi maupun pertanian.
Pada beberapa kamera digital dan handycam dilengkapi dengan
inframerah untuk melakukan pengambilan gambar di tempat yang
gelap atau malam hari. Kamera dengan inframerah bahkan dapat
mengambil gambar dalam keadaan tanpa cahaya sedikit pun.

peta cuaca dengan

5. Cahaya Tampak
Cahaya tampak adalah cahaya yang membantu penglihatan kita.
Kita dapat melihat suatu objek atau benda karena adanya cahaya
yang dipantulkan benda tersebut pada mata kita. Spektrum cahaya
tampak terletak antara panjang gelombang 400 nm hingga 700 nm.
Cahaya tampak terdiri atas spektrum warna. Urutan spektrum warna
cahaya tampak mulai dari frekuensi terkecil adalah merah, jingga,
kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.

Cahaya
Tampak

6. Sinar Ultraviolet
Panjang gelombang sinar ultraviolet memiliki rentang antara
4.000 Å hingga 150 Å. Radiasi ultraviolet alam yang utama dihasilkan
oleh sinar matahari.
Radiasi ultraviolet dari matahari diserap oleh lapisan ozon (O3)
di atmosfer bumi. Lapisan ozon tersebut sangat berguna untuk
mencegah radiasi sinar ultraviolet secara langsung. Radiasi ultraviolet
yang berlebihan dapat membahayakan kulit karena dapat
menimbulkan kanker kulit. Ultraviolet diklasifikasikan dalam tiga
kategori sebagai berikut.
a. Ultraviolet A (UV-A) dengan panjang gelombang antara 4.000 Å
hingga 3.150 Å.
b. Ultraviolet B (UV-B) dengan panjang gelombang antara 3.150 Å
hingga 2.800 Å, yang dipanaskan oleh matahari.
c. Ultraviolet C (UV-C) dengan panjang gelombang antara 2.800
Å hingga 150 Å. Ultraviolet UV-C digunakan dalam sterilisasi
karena kemampuannya untuk membunuh bakteri dan virus.
Sinar ultraviolet biasa digunakan pada bidang kedokteran dan
industri. Pada bidang kedokteran, sinar ultraviolet digunakan untuk
mensterilkan alat-alat bedah kedokteran. Pensterilan alat-alat tersebut
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Sinar
Ultraviolet

sangat penting guna menghindari risiko sekunder pembedahan yang
disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Pada bidang industri, ultraviolet digunakan untuk mengawetkan bahan-bahan makanan.
Untuk lebih memantapkan pemahamanmu, kerjakan pelatihan
berikut!

Kerja Kelompok 2
Kerjakan bersama kelompokmu!
1. Buatlah rangkuman tentang lapisan ozon yang meliputi masalah
berikut!
a. Pentingnya lapisan ozon bagi makhluk hidup di bumi.
b. Sekarang ini lapisan ozon diperkirakan berlubang, jelaskan
apa penyebabnya dan cara mengatasinya!
2. Carilah sumbernya dari internet atau buku-buku yang mendukung!
3. Kumpulkan tugasmu pada guru pembimbing!

7. Sinar-X
Sinar-X dikenal juga sebagai sinar Rontgen. Nama Rontgen
Sinar-X
digunakan sebagai penghargaan kepada seorang fisikawan Jerman,
Wilhelm Conrad Rontgen atas penemuannya tentang sinar-X pada
tahun 1895 secara tidak sengaja. Sinar-X memiliki panjang
gelombang antara 100 Å hingga 0,01 Å. Karena
panjang gelombang sinar-X sangat pendek maka
sinar-X memiliki daya tembus sangat kuat. Sinar-X
dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada
bagian dalam kulit elektron suatu atom.
Dalam dunia kedokteran sinar-X digunakan
untuk mendiagnosis, mendeteksi organ-organ
dalam tubuh, dan memotret posisi tulang dalam
tubuh sehingga dapat diketahui posisi tulang yang
retak, bengkok, atau patah. Sinar-X juga digunakan
8.11 Pemeriksaan barang di bandara
untuk memeriksa barang bawaan penumpang Gambar
dengan menggunakan sinar–X
sebelum masuk ke pesawat terbang seperti pada
gambar 8.11.

8. Sinar Gamma
Sinar gamma dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil. Sinar
gamma dihasilkan ketika inti atom mengalami proses peluruhan
radioaktif. Sinar gamma juga dihasilkan dari tumbukan antara sinar
kosmis dengan partikel antargalaksi. Dalam spektrum gelombang
elektromagnetik, sinar gamma berada pada daerah frekuensi yang
terbesar, yaitu antara 1020 Hz–1025 Hz. Sinar gamma memiliki daya
tembus yang sangat kuat, yaitu dapat menembus pelat besi yang
tebalnya beberapa cm.

Sinar
Gamma
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Aplikasi sinar gamma dalam bidang kedokteran
digunakan untuk diagnosis maupun terapi, misalnya
terapi untuk pengobatan kanker, seperti tampak pada
gambar 8.12. Dalam bidang industri pengolahan
makanan, sinar gamma digunakan untuk pengawetan
hasil pertanian melalui proses iradiasi. Iradiasi
menggunakan sinar gamma menjadikan hasil pertanian
tidak cepat membusuk.
Namun demikian juga perlu diwaspadai dampak
negatif dari sinar gamma. Jika dosis radiasi yang
diterima melebihi batas normal, sinar gamma justru
dapat membahayakan. Lebih jauh tentang sinar gamma
akan kita pelajari nanti di kelas XII.

Gambar 8.12 Sinar gamma digunakan untuk
terapi penderita kanker

Rangkuman

1. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan
medium perantara. Hakikat gelombang elektromagnetik adalah rambatan medan
listrik dan medan magnetik secara bersamaan.
2. Cepat rambat gelombang elektromagnetik ditentukan oleh permeabilitas hampa
udara ( μ 0) dan permitivitas hampa udara ( ε 0). Cepat rambat gelombang
elektromagnetik dapat dinyatakan sebagai berikut.
c8=m/s
≈ 3 × 10

1

μ 0ε 0

= 2,998 × 108 m/s

3. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah urutan macam-macam gelombang
elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya.
4. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik mulai dari panjang gelombang
terbesar (frekuensi terkecil) adalah: gelombang radio, gelombang televisi,
gelombang mikro atau radar, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar
ultraviolet, sinar-X, dan sinar gamma.
5. Pada gelombang elektromagnetik berlaku persamaan gelombang sebagai berikut.

c=λ.f
6. Radar (Radio detection and ranging) adalah alat untuk mencari dan menentukan
suatu obyek dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.
7. Sinar ultraviolet memiliki rentang spektrum antara 4.000 Å hingga 150 Å. Radiasi
ultraviolet alam yang utama dihasilkan oleh sinar matahari.
8. Sinar-X dikenal juga sebagai sinar Rontgen. Sinar-X memiliki panjang gelombang
antara 100 Å hingga 0,01 Å.
9. Sinar gamma dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil dan berada pada daerah
frekuensi yang terbesar, yaitu antara 1020 Hz –1025 Hz.
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Soal-soal Uji Kompetensi
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Gelombang elektromagnetik berikut
yang dihasilkan oleh inti atom tidak
stabil adalah . . . .
a. sinar ultraviolet
b. sinar gamma
c. sinar-X
d. gelombang inframerah
e. cahaya tampak
2. Spektrum warna berikut yang memiliki
panjang gelombang terpanjang
adalah . . . .
a. jingga
b. kuning
c. hijau
d. biru
e. nila
3. Gelombang elektromagnetik berikut
yang memiliki frekuensi tertinggi
adalah . . . .
a. sinar gamma
b. sinar-X
c. sinar ultraviolet
d. gelombang radio
e. gelombang mikro
4. Pemancar radio yang bekerja pada
frekuensi 0,6 MHz memiliki panjang
gelombang sebesar . . . .
a. 200 m
b. 300 m
c. 500 m
d. 600 m
e. 800 m
5. Berikut ini yang termasuk sifat gelombang elektromagnetik adalah . . . .
a. dapat didifraksikan tetapi tidak
dapat dipolarisasikan
b. dapat dipolarisasikan tetapi tidak
dapat berinterferensi

6.

7.

8.

9.

c. dapat berinterferensi dan difraksi
d. dapat dibelokkan dalam medan
listrik maupun medan magnetik
e. memerlukan medium untuk
perantara
Dalam pemeriksaan terhadap barang
bawaan penumpang di bandara
digunakan . . . .
a. sinar-X
b. sinar gamma
c. sinar tampak
d. sonar
e. radar
Cepat rambat gelombang elektromagnetik tergantung pada . . . .
a. panjang gelombang
b. media perantara
c. frekuensi gelombang
d. panjang gelombang dan media
perantara
e. permeabilitas dan permitivitas
medium
Jika frekuensi sinar ultraviolet adalah
2 × 1015 Hz maka panjang gelombangnya adalah . . . .
a. 1 × 10-7 m
b. 1,5 × 10-7 m
c. 2 × 10-7 m
d. 3 × 10-7 m
e. 6 × 10-7 m
Spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk
pemotretan udara dan pemetaan
permukaan bumi adalah . . . .
a. cahaya tampak
b. sinar-X
c. gelombang inframerah
d. sinar ultraviolet
e. sinar gamma
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10. Seorang pengamat di stasiun radar
dapat mendeteksi suatu objek yang
jaraknya 6.000 m. Selang waktu yang
ditempuh gelombang mulai dikirim
hingga diterima kembali oleh pengamat
adalah . . . .
a. 10 μs
d. 30 μs
b. 15 μs
e. 40 μs
c. 20 μs
B. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat!
1. Seorang pengamat di stasiun radar
mengirimkan sinyal gelombang untuk
mendeteksi suatu obyek. Jika selang
waktu mulai sinyal gelombang dikirim
hingga diterima kembali adalah 0,03
ms, tentukan jarak objek tersebut dari
stasiun radar!
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2.

Stasiun radio FM melakukan siaran
dengan frekuensi gelombang 120 MHz.
Tentukan panjang gelombang FM yang
dipancarkan stasiun radio tersebut!
3. Jelaskan perbedaan sistem modulasi
AM dan FM!
4. Jelaskan perbedaan gelombang elektromagnetik dengan gelombang
mekanik!
5. Jelaskan manfaat sinar gamma!

Soal-soal Akhir Semester 2
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Seseorang tidak dapat melihat
dengan jelas pada jarak lebih jauh dari
200 cm. Agar ia dapat melihat bendabenda yang sangat jauh maka daya
lensa kacamata yang diperlukan
adalah . . . .
a. - 0,5 dioptri
b. + 0,5 dioptri
c. - 1,0 dipotri
d. - 2 dioptri
e. + 2 dioptri
2. Lensa cembung digunakan untuk
membantu orang yang mengalami
rabun mata . . . .
a. astigmatisma
b. emetropi
c. miopi
d. rabun rangkap
e. hipermetropi
3. Sebuah mikroskop mempunyai fokus
lensa objektif 10 mm dan jarak fokus
lensa okuler 4 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa
objektif. Perbesaran total mikroskop
untuk mata tidak berakomodasi
adalah . . . .
a. 42,5 kali
b. 52,5 kali
c. 62,5 kali
d. 72,5 kali
e. 82,5 kali
4. Teropong pantul menggunakan cermin
cekung dengan jarak fokus 100 cm
sebagai objektifnya. Okuler teropong
menggunakan lensa cembung dengan
jarak fokus 5 cm. Perbesaran teropong
tersebut adalah . . . .
a. 10 kali
b. 15 kali
c. 20 kali

5.

6.

7.

8.

d. 25 kali
e. 40 kali
Sebuah mikroskop memiliki kekuatan
lensa objektif 55 dioptri dan kekuatan
lensa okuler 20 dioptri. Jika benda
diletakkan pada jarak 2 cm di depan
objektif dan mata mengamati tanpa
akomodasi (sn = 25 cm) maka perbesaran total mikroskop tersebut
adalah . . . .
a. 20 kali
b. 50 kali
c. 75 kali
d. 125 kali
e. 150 kali
Suhu suatu benda adalah 323 K. Suhu
benda tersebut dalam skala Fahrenheit sama dengan . . . .
a. 32 °F
b. 40 °F
c. 50 °F
d. 90 °F
e. 122 °F
Suatu benda kalor jenisnya 1.800 J/kg.K
seberat 200 gram dipanaskan dari suhu
20 °C menjadi 80 °C. Kapasitas kalor
benda tersebut adalah . . . .
a. 30 J/K
b. 120 J/K
c. 180 J/K
d. 360 J/K
e. 720 J/K
150 gram air yang suhunya 0 °C
dicampur dengan 100 gram air yang
suhunya 100 °C. Setelah seimbang
suhu campuran air tersebut adalah . . . .
a. 20 °C
b. 25 °C
c. 40 °C
d. 50 °C
e. 75 °C
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9. Batang kuningan pada suhu 25 °C
memiliki panjang 100 cm dan pada suhu
160 °C memiliki panjang 100,2565 cm.
Koefisien muai panjang kuningan
adalah . . . .
a. 1,9 × 10-5/°C
b. 3,8 × 10-5/°C
c. 9,5 × 10-5/°C
d. 1,9 × 10-4/°C
e. 9,5 × 10-4/°C
10. Batang besi homogen yang salah
satu ujungnya dipanasi memiliki luas
penampang 17 cm2 dan konduktivitas
termal besi 4 × 105J/m.s. °C. Jika panjang batang 1 meter dan perbedaan
suhu kedua ujung 30 °C maka besarnya kalor yang merambat dalam
2 sekon adalah . . . .
a. 1,13 × 102 J
b. 2,27 × 102 J
c. 6,80 × 102 J
d. 4,08 × 102 J
e. 8,02 × 102 J
11. Kuat arus listrik 0,16 A melalui suatu
penghantar. Jumlah elektron yang
melalui penghantar tersebut dalam
1 menit adalah . . . .
a. 1 × 1019 elektron
b. 6 × 1019 elektron
c. 8 × 1019 elektron
d. 12 × 1019 elektron
e. 16 × 1019 elektron
12. Suatu kawat panjangnya 200 cm dan
luas penampangnya 1 mm2. Jika hambatan jenis kawat tersebut 2,5 × 10-5
ohm m maka hambatan kawat adalah
....
a. 12,5 ohm
b. 25 ohm
c. 45 ohm
d. 50 ohm
e. 500 ohm
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13. Seutas kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 V mengalirkan arus listrik 0,5 A. Jika kawat
dipotong menjadi dua bagian sama
panjang dan dihubungkan paralel satu
sama lain ke baterai maka arus yang
mengalir sekarang adalah . . . .
a. 0,25 A
b. 0,5 A
c. 2 A
d. 6 A
e. 12 A
14. Dua lampu A (60 W, 120 V) dan B (40
W, 120 V) dirangkai seri dan dalam
keadaan menyala normal. Besar
hambatan totalnya adalah . . . .
a. 600 Ω
b. 360 Ω
c. 240 Ω
d. 144 Ω
e. 120 Ω
15. Suatu rangkaian listrik dipasang pada
sumber tegangan 12 volt. Kuat arus
yang melalui rangkaian adalah 500 mA.
Energi listrik yang digunakan pada
rangkaian tersebut selama 1 menit
adalah . . . .
a. 60 J
b. 100 J
c. 240 J
d. 360 J
e. 600 J
16. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai sifat-sifat:
(1) merupakan gelombang medan
listrik dan medan magnetik
(2) merupakan gelombang longitudinal
(3) dapat dipolarisasikan
(4) rambatannya memerlukan zat
perantara
Pernyataan yang benar adalah . . . .
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)

17.

18.

19.

20.

d. (4) saja
e. (1), (2), (3), dan (4)
Seorang petugas pengamatan di
bandara mendeteksi letak suatu
pesawat. Jika gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar diterima kembali setelah 20 mikro sekon
maka jarak pesawat dari bandara
adalah . . . .
a. 2.000 m
b. 3.000 m
c. 4.000 m
d. 5.000 m
e. 6.000 m
Gelombang elektromagnetik berikut
ini yang memiliki panjang gelombang
terpendek adalah . . . .
a. sinar tampak
b. sinar ultraviolet
c. gelombang radio
d. radar
e. sinar inframerah
Pernyataan di bawah ini yang
termasuk sifat gelombang elektromagnetik adalah . . . .
a. dapat didifraksikan tetapi tidak
dapat dipolarisasikan
b. dapat dipolarisasikan tetapi tidak
dapat berinterferensi
c. dapat berinterferensi dan dapat
didifraksikan
d. dapat dibelokkan dalam medan
listrik maupun medan magnetik
e. memerlukan medium untuk
perantara
Berikut ini urutan yang benar pada
spektrum gelombang elektromagnetik
berdasarkan urutan frekuensi dari
rendah ke tinggi adalah . . . .
a. sinar-X – sinar gamma – ultraviolet
b. sinar-X – ultraviolet – sinar gamma
c. sinar gamma – ultraviolet – sinar-X
d. ultraviolet – sinar-X – sinar gamma
e. ultraviolet – sinar gamma – sinar-X

21. Seorang penderita rabun dekat
menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa +1,5 dioptri. Titik dekat
orang tersebut adalah . . . .
a. 30 cm
b. 40 cm
c. 50 cm
d. 60 cm
e. 80 cm
22. Sebuah lampu dengan hambatan
200 ohm dialiri arus 0,5 A. Energi
yang diserap lampu selama 1 jam
adalah . . . .
a. 40 KJ
b. 100 KJ
c. 180 KJ
d. 360 KJ
e. 400 KJ
23. Termometer skala Reamur menunjukkan angka yang sama dengan termometer skala Fahrenheit pada suhu . . . .
a. -273°
b. -40°
c. -25,6°
d. 0°
e. 32°
24. Batang A dan B mempunyai luas
penampang dan panjang yang sama.
Bila koefisien konduksi batang A = 1
4
kali koefisien konduksi batang B ,
kemudian keduanya dipanaskan pada
ujung yang sama sehingga perubahan
suhu sama, berarti perbandingan
kelajuan kalor batang A dan batang B
adalah . . . .
a. 1 : 4
b. 1 : 2
c. 1 : 1
d. 2 : 1
e. 4 : 1
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25. Selang waktu yang diperlukan radar
untuk mendeteksi sebuah pesawat
yang jaraknya 9 km adalah . . . .
a. 30 μs
b. 20 μs
c. 60 μs
d. 40 μs
e. 90 μs
B. Kerjakan soal-soal berikut dengan
tepat!
1. Pak Roni menderita rabun dekat
dengan titik dekat 50 cm. Agar Pak
Roni dapat membaca pada jarak baca
normal, tentukan jenis lensa kacamata
yang harus digunakan dan jarak
fokusnya!
2. Sebutkan sifat bayangan yang dibentuk
oleh lensa objektif pada mikroskop!
3. Sepotong logam massanya 1 kg dan
suhunya 80 °C dimasukkan ke dalam
2 kg air yang suhunya 20 °C. Setelah
keadaan setimbang suhu campuran
menjadi 23 °C. Bila kalor jenis air 1
kal/g °C, tentukan kalor jenis logam!
4. Seseorang berada di dalam ruangan
yang suhunya 25 °C. Luas permukaan
tubuh orang tersebut adalah 1,6 m2,
suhunya 35 °C, dan koefisien konveksinya 7,0 J/s.m2.K. Berapa jumlah kalor
yang dilepas orang tersebut tiap
sekon?
5. Sebuah voltmeter memiliki batas ukur
maksimum 10 mV dan hambatan
dalamnya 100 ohm. Jika voltmeter
tersebut akan digunakan untuk
mengukur beda potensial sampai
batas ukur 10,01 volt, berapakah
besar hambatan multiplier yang harus
dipasang?
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6. Sebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik!
7. Sebuah radar memancarkan gelombang
yang mempunyai frekuensi 1,2 × 104
MHz. Berapakah panjang gelombang
radar tersebut?
8. Sebutkan pemanfaatan gelombang
elektromagnetik dalam kehidupan
sehari-hari yang kamu ketahui!
9. Perhatikan gambar berikut!

ε1

20 V
4Ω

8 Ω

ε1

R2

20 V

R1

Tentukan energi tiap sekon pada R1!
10. Perhatikan gambar berikut!
R1

R2

R5

R5

R3

R4

Tentukan beda potensial di R4 jika:
R1 = 8 Ω
R2 = 1 Ω
R3 = 2 Ω
R4 = R6 = 3 Ω
R4 = 6 Ω
ε = 35 V

