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Dalam pelajaran Fisika di SMA, kegiatan laboratorium adalah sangat penting untuk 
membangn kompetensi ilmiah siswa menyangkut aspek afektif dan psikomotor, disamping 
penguasaan konsep-konsep fisika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan 
laboratorium fisika pada SMA Negeri di kota Padang untuk menjawab 2 pertanyaan 
penelitian yaitu 1) persentase ketersediaan peralatan dan set kegiatan laboratorium Fisika, 
dan keterlaksanaan kegiatan laboratorium ditinjau dari tuntutan kurikulum, 2) Faktor faktor 

- kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan laboratorium Fisika 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif yang dilaksanakan pada 
semester Januari-Juni-2012 Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional random 
sampling yang jumlahnya ditetapkan sebanyak 10 dari 16 SMA Negeri di kota Padang 
berdasarkan level hasil UN Fisika tahun 2011. Pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan angketldaftar isian yang ditujukan kepada pengelola laboratorium fisika di 
SMA atau wakil guru Fisika yang memanfaatkan sarana laboratorium Fisika. 

Penelitian ini memberikan kesimpulan 1) Secara umum persentase ketersediaan 
peralatan laboratorium pada SMA Negeri di kota Padang antara 4 1 % s.d 60,l % dan rata- 
rata 51,2 %. 2) Persentase keterlaksanaan kegiatan laboratorium dalam bentuk eksperimen 
atau antara 22 % s.d 50 % dan rata-rata 29 % , dan 3) Beberapa faktor-faktor 
penyebabkendala tidak terlaksananya kegiatan labortorium pada SMA Negeri di kota 
Padang disebabkan oleh faktor faktor : a) set alat tidak lengkap (43,7 YO), b) alat dan bahan 
tidak tersedia (37,l %), c) Tidak tersedia petunjuk kegiatan ( 28,3 %) dan d) Alat rusak 
( 0,94 %). 

Kata Kunci : laboratorium, ketersedian set paralatan, keterlaksanaan kegiatan, faktor 
penyebab 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Peranan guru dalam 

pembelajaran Fisika di sekolah hendaknya dapat menciptakan interaksi antara siswa dengan 

objek belajarnya. Baik dalarn bentuk bentuk objek kebendaan ataupun objek kejadian. 

Laboratorium merupakan sarana yang amat penting untuk menunjang terjadinya interaksi 

antara siswa dengan objek belajamya. Di laboratorium siswa mengamati gejala alam dalam 

bentuk praktikum, percobaan, atau demontrasi. Oleh sebab itu keberadaan laboratorium 

Fisika pada khusunya dan laboratorium sains (IPA) pada urnurnnya di sekolah menengah, 

merupakan suatu keharusan pada pendidikan sains moderen, apalagi jika dipandang dari segi 

tuntutan KTSP yang berbasis kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotor) yang diterapkan 

di sekolah menengah dewasa ini . 
Ada dua macarn alasan utama pentin gnya sarana laboratorium dalam pembelajaran 

sains, yaitu alasanfiloso$s dan paedagvgis-psikoEogis (psikologi belajar). Dari segi filosofi, 

yaitu pandangan mengenai hakikat sains, sains dianggap mengandung 3 aspek, yaitu produk, 

proses dan sikap, bukan hanya produk. Dengan "produk" di sini dimaksud ilmu yang sudah 

tersusun secara sistematik berupa konsep, prinsip (asas), dan teori. Proses ditemukannya 

produk juga sangat penting. Yang dimaksud dengan proses di sini adalah cara pengetahuan 

itu diperoleh dan dikembangkan. Tanpa proses ilmiah yang biasa digunakan oleh para 

ilmuwan mustahil sains berkembang sampai ke tingkat seperti sekarang ini. Proses sains 

banyak terkait dengan pengarnatan gejala dan eksperimentasi. Kegiatan laboratorium yang 

dilakukan di sekolab menyangkut kegiatan-kegiatan : pengumpulan data, pengukuran, 

penganalisisan data, penginterpretasian data, penyimpulan, berhipotesis, berteori, dll. Di 

bagian inilah laboratorium mengambil peranan yang sangat penting. Proses sains tidak dapat 

dipelajari hanya dengan mendengarkan, bahkan tidak juga hanya dengan menyaksikan 

demonstrasi. Proses sains hams dipelajari dengan melakukan d m  berbuat. Secara 

paedagogis-psikologis, psikologi belajar moderen mengembangkan teori bahwa belajar itu 

adalah proses konstruksi (pembangunan) pengetahuan di dalam pikiran siswa mengenai hal- 



ha1 yang dihadapinya dan yang menjadi perhatiannya. Untuk membangun pengetahurn itu 

siswa tidak dapat hanya pasif menerima, malainkan juga harus "bertindak" terhadap hal-ha1 

yang dihadapinya dan yang menjadi perhatian itu. Laboratorium sains memberikan banyak 

sekali kesempatan bagi siswa untuk "bertindak" terhadap hal-ha1 yang sedang dipelajarinya, 

yang sedang diperhatikannya. Agar laboratorium dapat berfungsi sesuai dengan maksud 

pengadaannya, laboratorium perlu digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Tanpa 

digunakan dan dikelola dengan baik pengadaan laboratorium beserta alat-alat dan bahan 

yang diperlukan hanyalah akan merupakan suatu pemborosan. 

Perkembangan dalam penerapan kurikulum dewasa ini lebih mengacu kepada 

pembentukan kompetensi siswa yang sangat rnenuntut pendidik agar pembelajaran sains 

dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan laboratorium, serta diadaptasikan dmgan 

lingkungan siswa. Bahkan kompetensi olimpiade dilaksanakan setiap tahun, juga tidak 

luput dari integrasi dengan kegiatan laboratorium. Hasil ujian Olimpiade sains secara 

Nasional dari tahun ke tahun untuk soal-soal eksperimen ternyata sulit dicerna siswa, 

terutama bagi sekolah-sekolah yang sangat minim dalarn melaksmakan kegiatan 

laboratorium, sehingga diduga kuat penyebabnya adalah karena kelengkapan fasilitas 

laboratorium tidak merata diseluruh tanah air. Untuk bidang Fisika SMA rata-rata alat 

bantu dan soal eksperimennya kadang-kadang relatif akrab dengan kehidupan nyata di 

masyarakat, tetapi masih cendrung sulit diselesaikm siswa sehingga berdasarkan kenyataan 

ini untuk bidang Fisika soal-soalnya tidak difokuskan pada eksperimen karena tidak semua 

sekolah memiliki alat laboratorium. Sekitar 90 persen penilaian ujian lebih dititikberatkan 

pada ujian tulis (Kompas : Senin 30 Agustus 2010) 

Dalam pembelajaran IPA terrnasuk fisika, kebemdaan laboratorium merupakan 

sesuatu yang urgen dalam menghasilkan pernnbelajaran IPA yang bermakna. Berdasarkan 

hasil observasi di SMA Negeri di kota Padang, pada umumnya sekolab memiliki peralatan 

laboratorium yang kurang memadai. Dipertanyakan, apakah kegitan laboratoriurn dijalankan 

dengan peralatan yang ada ? Kendala=kendala apa yang dialami sekolab untuk meIaksanakan 

kegiatan laboratorium. 

3. Perumusan Masalah 

Di kota Padang terdapat 16 buah SMA Negeri serta sejumlah SMA swasta. 



Eerdasarkan jumlah nilai UAN tahun 201 1, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu 

SMA favorit (SMA 1, 3 d m  lo), SMA kelompok menengah (SMA 2, 4, 5, 7, dm 9) dan 

SMA yang kelompok rendah (SMA 6, 8, 1 1, 12, 13, 14,15 dan 16). Untuk SMA swasta juga 

terdapat beberapa sekolah yang favorit sepeti SMA Don Bosco, SMA PGRI,, SMA 

Adabiah, SMA Pertiwi dsb. Sehubungan dengan grade mutu sekolah tersebut, 

dipertannyakan, bagaimana kualitas sarana fisik dan pemanfaatan laboratorium Fisika 

SMA Negeri di kota Padang 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, 

pcrmasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu : "bagaimana kuantitas sarana fisik dan 

pemanfaatan laboratorium Fisika SMA Negeri di kota Padang ? Secara rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1.  Ditinjau dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalarn 

pembelajaran Fisika di SMA, Berapa persen set percobaan fpraktikum fdemontrasi yang 

tersedia relevan dengan tuntutan kurikulum ? 

2. Berapa persen dari set-set pmalatan tersebut digunakan oleh guru dalarn mencapai 

tujuan kurikulum ? 

3. Kendala-kendala apa yang dialami guru dalam melaksanakan kegiatan laboratorium 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengungkapkan "kuantitas sarana fisik dan pemanfaatan Iaboratorium Fisi ka SMA 

Negeri di kota Padang . Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan : 

1. Persentase ratazrata peralatan dan seta praktikum fisika ymg tersedia di laboratorium 

SMA kota Padang yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2. Persentase ratslorata pemanfaatsln peralatan dan set praktikum Fisika yang ada dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

3. Kendalazkendala yang dialami guru dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium Fisika 

SMA di kota Padang 



D. Kegunaa/Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat : 

a. guru-guru fisika di SMA dalarn usaha mengoptimalkan pemanfaatan laboratoriurn guna 

membangun kompetensi siswa dalam pelakaran fisika 

b. pemegang kebijakan dalam ha1 ini depdiknas dan pemerintah dalam usaha pmelengkapi 

sarana laboratorium yang dibutuhkan 

c. jurusan Fisika FMTPA Universitas Negeri Padang dalam usaha merancang kegiatan- 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi guru dalam usaha 

mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium 



(percobaan) adalah bagian integral pendidikan sains. Laboratorium yang digunakan untuk 

kegiatan ini disebut laboratoriurn sains sekolah (school science laboratory). 

Mengelola suatu laboratoriurn sekolah menurut Nyoman Kertiasa (2006 : 4) 

(meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu: 

a. Mengadakan langkah-iangkah yang perlu untuk terus mengupayakan agar kegiatan siswa 

di dalarn laboratorium bemakna bagi siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan efisien. Sudah sering terjadi kegiatan di laboratorium berlangsung tidak 

efektif dan tidak efisien sehingga waktu terbuang percuma dalam kegiatan tersebut tanpa 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Keberadaan laboratorium beserta alat- 

alatnya menjadi "mubazir". 

b. Menjadwal penggunaan laboratorium olch guru-guru agar laboratoriurn dapat digunakan 

semerata-meratanya dan seefisien-efisiennya oleh semua siswa yang memerlukan. 

Penjadwalan terutama diperlukan jika jumlah ruang laboratorium lebih sedikit dari pada 

keperluan nyata sekolah; 

c. Mengupayakan agar peralatan Ihmtor ium terpeliham dengan baik, sehingga dapat 

digunakan dalarn waktu yang-lama, dan selalu siap digunakan; 

d. Mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan 

mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari te rjadinya kecelakaan. 

Laboratorium sains sekolah (untuk selanjutnya akm disebut "laboratorium sekolah") 

dalam pembelajaran sains bergantung pada pandangan guru yang bersangkutan terhadap 

sains dan belajar fleami@. Mengenai sains ada yang melihatnya hanya sebagai kumpulan 

pengetahuan mengenai alam ini, yang sudah dikumpulkan dan disusun secara sistematis. 

Pandangan lain, sains bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi juga cam pengetahurn itu 

diperoleh dan dikembangkan, serta sikap yang perlu disandang pada waktu 

pengembsmgann ya. 

B. Fungsi dan Bentuk Kegiatan Laboratorinm Dalam Pembelajaran di Sekolah 

Sama halnya jika dipandang dari segi belajar dan mengajar pun dapat dibedakan 

dua pmdangan. Pandangan yang satu ialah yang memandang bahwa mengajar itu adalah 

"memberi pelajaran" kepada siswa. llmu seakan-akan dituangkan ke pikiran siswa. Siswa 

menerima dan menyimpan ilmu itu menjadi miliknya. Pandangan seperti ini dapat disebut 



kelompok kecif, dan diskusi kelas dibimbing guru. Oleh karena itu, mang laboratorium non- 

tradisional haruslah ruang yang bersifat luwes Cflexible). Maksudnya, tata letak perabot ruang 

mudah diubah-ubah sehingga berbagai jenis kegiatan yang disebut di atas dapat dilakukan di 

dalam ruang itu juga. 

Secara umum bentuk kegiatan laboratorium dapat dibedakan atas 2 pola, yaitu 

verifikasi atau pola inkuiri. Kegiatan laboratorium yang bersifat verifikasi itu, menurut 

Hewelen (2001) dan McDermott et al. (2000), tidak banyak membantu dalarn rnengtm- 

bangkan kemampuan berpikir. Lebih lanjut, McDermott et al. (1 996a; 1996b) menunjukkan 

bahwa kegiatan laboratorium yang mestinya dilakukan adalah kegiatan laboratoriurn inkuiri 

seperti yang dilakukan oleh ilmuwan ketika mengungkap gejala alam. Menurut Lawson 

(1995) kegiatan laboratorium inkuiri memungkinkan siswa untuk: (1) mengeksplorasi gejala 

dan merumuskan masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3) mendesain dan melaksanakan cara 

pengujian hipotesis, (4) mengorganisasi kan dan menganalisis data, (5) menarik kesimpulan 

dan mengkomunikasikannya. Kenyataan yang dihadapi, berdasarkan hasil penelitian sampai 

tahun 2010, memberikan petunjuk bahwa kegiatan laboratorium semacam itu belum banyak 

terlaksana. Ada dugaan bahwa kemarnpuan guru dalam merancang kegiatan laboratorium 

inkuiri masih rendah, sehingga mereka tidak melaksanakan kegiatan itu dalam pembelajaran 

fisika. Dugaan itu didukung hasil penelitian Balitbang Depdiknas (Rustad dkk., 2004) yang 

menunjukkan bahwa sekitar 51% guru IPA SMP dan sekitar 43% guru fisika SMA di 

Indonesia tidak dapat menggunakan alat-alat laboratoriurn yang tersedia di sekolahnya, 

akibatnya, tingkat pemanfaatan alat-alat itu dalam pembelajaran cenderung rendah. 

Bagaimana guru akan menyelenggarakan kegiatan laboratorium inkuiri bila mereka belum 

menguwi keterampilan yang diperlukamya dan guru belum meranmng bahan ajar ymg 

demikian. 

C. Peralatan Praktikum dan Metode Kegiatan Laboratorium 

L a b o r a t o r i u m  d i k e n a l  s e b a g a i  s u a t u  t e m p a t  d i m a n a  g u r u ,  

s i s w a d a n  p e n  e 1 i t i melakukm percobam dan eksperimen . Di dalam laboratorium 

terdapat berbagai macam peralatan yang  menunjang  eksper imen  y a n g  akan  

d i l akukan  o leh  pene l i t i .  Pen t ingnya  praktikum di laboratorium hams ditunjang 

dengan alat praktikum yang memadai. Peralatan laboratorium, adalah segala bentuk 



kelengkapan laboratorium yang dapat menunjang segala aktivitas pengguna 

laboratorium itu sendiri (Depdiknas,2004). Dengan sistem belajar 

kontrukstivisme, hasil praktek laboratorium bisa membangun pola pikir pada 

saat siswa belajar di  sekolah. Pola pikir itu bukan hanya  dapa tkan  s i s w a  pada  

s a a t  be la ja r  di  seko lah  s a j a ,  t ap i  juga  d i  masyaraka t  

K e b e r h a s i l a n  p e m b e l a j a r a n  d i  s e k o l a h  p e r l u  d i d u k u n g  o l e h  

tersedianya sarana pembelajaran yang memadai, t e r m a s u k s a r a n a p e n d u k u n g 

l a b o r a t o r i u m .  P a d a  l a p i r a n  P e r m e n d i k n a s  N o . 2 4  t a h u n  

2 0 0 7  t e n t a n g  S t a n d a r  S a r a n a  d a n  P r a s a r a n a ,  d i s e b u t k a n  

b a h w a  s t a n d a r  r u a n g  l a b o r a t o r i u m  f i s i k a  memilikiketentuan: a) 
2 2 

Rasio minimum 2,4 m Isiswa dan luas minimum 48 m , b) Sarana laboratorium fisika 

berdasarkan Perrnendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tersebut sebagaimana tercantum pada 

lampiran 2 ( terdiri atas 49 item). 

D e n g a n meningkatnya siswa yang masuk sekolah dan bertambahnya jumlah 

sekolah-sekolah, pemerintah mengalami kesulitan dalam ha1 pengadaan atau melengkapi 

sarana daqn prasarana laboratorium ini. Untuk mengatasi ha1 tersebut diperlukan guru yang 

inovatif dan kreatif dalam mencari berbagai alternatif dalam rangka melengkapi 

alat praktik fisika untuk membantu keterlaksanaan pembelajaran fisika yang ideal. Seorang 

guru IPA diharapkan tidak hanya dapat mengajarkan materi IPA dengan baik, 

tetapi juga memiliki pengetahuan dan dapat mengembangkan alat p rak t ik  f i s i k a  

sederhana  d i m a n a  bahan-bahannya  sanga t  beragam dan mudah  diperoleh 

dari lingkungan (Depdiknas, 2004: 13). Regional Education Centrescience and Mathematic 

(dalam Depdiknas 2004: 5) membagi alat przlktikum ke dalam tiga kelompok, yaitu ; 

1)Alat  pe raga  be rupa  s e t  a l a t  yang  d igunakan  l angsung  

untu k membentuk  sua tu  konsep.  2)Alat berupa model yang digunakan untuk 

membantu memudahkan dalam memahami suatu konsep secara tidak langsung. 

dan 3 ) A l a t  y a n g  s i f a t n y a  m e n d u k u n g  j a I a n n y a p e r c o =  

baan I eksperimen fisika atau kegiatan pembelajaran yang lainnya. Alat yang akan dibuat 

d m  dikembangkan dapat berupa a) padanan alat, b) prototipe, yaitu alat yang 

sebelumnya tidak ada, atau dapat juga merupakan pengembangan dari alat yang 



sudah ada @epdiknas, 2004: 8). Penggunaan alat praktikum fisika berbasis lingkungan 

sangatmenguntungkan seko lah  dan s i s w a  mampu menc ip takan  suasan  be la ja r  

y a n g  in te rak t i f .  Guru dengan alat praktik fisika hasil buatannya akan stlalu 

mendapat perhatian lebih d a r i  s i swa .  Apa lag i  j i k a  a l a t  t e r sebu t  baru dan  

t i d a k  pernah mereka  jumpai  d i l abora to r ium akan  dapa t  memanc ing  rasa  

ingin  t ahu  s i s w a  untuk mengetahui  k e g u n a a n  a l a t  t e r s e b u t .  M a t e r i  

f i s i k a  s a n g a t  d e k a t  d e n g a n  k e h i d u p a n  manusia akan menggugah siswa 

untuk selalu bertanya rnenganai apa dan mengapa alat praktikum itu dibuat. 

Dalam pembelajaran berdasarkan KTSP disarankan agar selama proses 

pembelajaran menggunakan  beberapa  metode  (Yamin ,  2005) .  Dian ta ranya  

ada lah  metode  demonstrasi dan eksperimen. Metodc ini dapat menumbuhkan 

motivasi siswa dengan latihan /praktikum yang dilaksanakan dan juga dapat 

menghindari kesalahan-kesalahm yang timbul akibat metode ceramah dari guru atau 

membaca dari buku. Selain itu siswa juga dapat memperoleh pengalaman- 

pengalaman praktikum yangdapat dikembangkan pada lingkungm sosial. Prosed u r  

pembua tan  d a n  pe rcobaannya  y a n g  telahdisiapkan oleh guru diberikan kepada 

siswa. Secara otomatis akan mengumpulkan bahan dan perlengkapan yang diperlukan. 

Ketika siswa melakukan ha1 ini, dengan send i r inya  s i s w a  akan  mengena l  

l ingkungannya  dan  be rusaha  memanfaa tkan  barang yang tidak berguna 

menjadi barang yang mampu membantunya dalam memahami konsep fisika. 

Memanipu las i  a l a t  p r a k t i k  f i s i k a  s e d e r h a n a  t i d a k  a k a n  

m e n i m b u 1 k a n r e s i k o y a n g b e s a r . Kemungkinan kerusakan alat 

tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi dalam perbaikannya. Hal ini 

disebabkan karena alat-alat tersebut terbuat dari bahan- bahan y a n g  a d a  d i  

s e k i t a r  l ingkungan  s iswa.pengalaman s i swa  d i  l u a r  rumahmengena i  

f e m o m e n a  a lam a t a u  ke jad ian  t e r t en tu  dapa t  d i p a k a i  sebaga i  

m e d i a  penbelajaran. Popov (2006) menyatakan bahwa pembelajaran tentang 

fenomena fisika dan banyalcnya ruang lingkungan objek dapat dibantu mengadakan 

kontak badan dengan lingkungan yang dapat melengkapi fasilitas untuk memahami 

ilmufisika.Selain be rmanfaa t  bagi  s i s w a  s e c a r a  l angsung ,  pengunaan  a l a t  

p rak t ik  fisika berbasis lingkungan juga dapat meberikan motivasi bagi guru. 



Seorang pengajar Mususnya guru fisika juga dituntut berkreasi membuat sarana 

prasarana pend id ikan  da lam mendukung  kegia tan  pembela ja ran  di  ke las .  

S a1 ah  s a tun y adengan memanfaatkan bahan-bahan dari lingkungan sebagai alat praktik 

pelajarandan media pengajaran. Selain mudah dicari, bahan yang dipergunakan sebagai 

alat praktik fisika sederhana yang mendukung pembelajaran tergolong bahan- 

bahanyang murah meriah. Guru yang kreatif dan mau memanfaatkan 

lingkungannya sebagai bahan ajar di kelas, sedikit tidaknya akan ditiru oleh 

siswa dan bahkanoleh guru lainnya. Guru yang bersemangat dalam 

mengembangkan diri daiam menerapkan pembela ja ran  i n o v a t i f  t en tunya  

j u g a  akan  memot ivas i  s i s w a  da lam belajar.Dengan alat praktik fisika berbasis 

lingkungan tentunya guru dapat menunjukkankepada siswa contoh-contoh konkret 

sehari-hari di dalam masyarakat sehinggaminat s i s w a  untuk be l a j a r  semakin  

be rkembang  (Su t j iono ,  2005) .  Misalkan,seorang siswa bertanya mengenai 

alat yang dibuat oleh guru dan siswa tersebutingin membuatnya, maka fasilitator guru 

tersebut akan memberikan langkah kerja pembuatan alat tersebut. Sebagai contoh, alat yang 

akan menjelaskan konsep suhu benda dipengaruhi oleh wama pemukaan benda tersebut. 

Bahan yang diperlukanadalah empat buah kaleng, empat warna (putih, hitam, 

merah, dan hijau) cat, air panas, empat termorneter dan pengukur waktu. 

Langkah pembuatannya sangat sederhana  yai tu  dengan  mengeca t  se lu ruh  

pe rmuakaan  k e e m p a t  ka leng  b e k a s t e r s e b u t  d e n g a n  w a r n a  y a n g  

b e r b e d a .  S e l a n j u t n y a  k a l e n g  p u t i h  d a n  hitamdiletakkan di bawah 

terik matahari dan diukur suhunya setelah beberapa saat-Kemudian pada tempat 

teduh, keempat kaleng diisi air dan diukur suhunya. Dmikedua kegiatan tersebut maka 

siswa akan memperoleh data kaleng mana yangsuhunya paling tinggi atau paling 

rendah(Holubova,2005). P r o y e k  s i s w a  h a r u s  d i m u l a i  d e n g a n  r a s a  i n g i n  

t a h u d a n  k e  i n g i n  a n  mempelajari suatu yang baru. Kemudian dilanjutkan 

dengan suatu tujuan dansebuah kebulatan tekad untuk memecahkan masalah yang 

telah d i pi 1 ih . B ah kanseandainya proyek siswa tidak berjalan tepat seperti yang diinginkan, 

tampaknya penye l id ikan  ilrniah s i swa  akan be rakh i r  dengan beberapa  

pen em uan yan g menarik. Hal tersebut dengan jelas mendukung pengembangan alat 

praktik fisika berbasis lingkungan ini karena selain dapat menggugah si kap ilmiah siswa. 



Selain itu pengembangan alat ini juga dapat membangun pengetahuan siswa itu 

sendiri(Triant0, 2007). Jika siswa tersebut gaga1 dengan percobaannya sendiri, 

bukan berarti tidak ada pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa tersebut. 

Bahkandengan kreatifitas dan rasa ingin tahu yang besar siswa tersebut akan 

mencari jawabannya kemana-mana (Slameto, 2003). hteraksi antara guru dan siswa 

yangtelah tercipta layaknya orang tua dengan anaknya akan sangat membantu 

siswauntuk memecahkan  masa lah  mereka send i r i .  Guru t e r s e b u t  j u g a  

ha  r u s s e 1 a l u terbuka bagi siswanya untuk membantu anak didiknya dalam pengembangan 

diri mereka. D e p d i k n a s  ( 2 0 0 4 )  m e n y a t a k a n  b a h w a  a l a t  p r a k t i k  f i s i k a  

b e r b a s  i s lingkungan memberi keuntungan bagi sekolah dalam hal: a) menganalisis potensi 

lingkungan sekolah dan lingkungan siswa yang dapat digunakan dalam pembuatanalat 

p rak t ik  f i s i k a  be rbas i s  l ingkungan sebaga i  s u m b e r  be la ja r  d i seko lah ,  

b)menentukan alternatif alat praktik fisika berbasis lingkungan yang dibuat sendiridengan 

menggunakan berbagai sumber daya di sekitar sebagai potensi lingkungansekolah, c) 

membuat alat praktik fisika berbasis lingkungan berdasarkan sumber daya  y a n g  

a d a  _ d i  s e k i t a r  seko lah  sebaga i  s u m b e r  be la ja r  da lam 

pembela ja ranf i s ika ,  dan d )  memberdayakan  a l a t  p rak t ik  f i s i k a  be rbas i s  

1 i n g ku n g a n d a  l am pembelajaran sebagai upaya meragarnkan sumber belajar agar siswa 

dapat belajar dan senang melakukan praktik fisika.Selain manfaat tersebut, alat praktik 

fisika berbasis lingkungan sangat perlu untuk dikembangkan lebih jauh karena 

memiliki fungsi dan peranan yang penting bagi sekolah dan siswa khususnya. Fungsi 

dan peranan itu : a)sebagai pengganti atau tiruan benda sebenarnya, b)membantu 

guru dalam proses belajar mengajar, dan c)memberi motivasi kepadzt siswa untuk 

lebih giat belajar dan kreatif. 2)Peranan alat praktik fisika berbasis lingkungan 

(APFBLing):a)siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari dengan 

bantuan alatpraktik, b)siswa d a p a t  memanfaa tkan lmenerapkan  penge ta -  

huan  d a n  keterampilansains=teknologi ,c) keterampilan siswa bertambah dan 

lebih aktif belajar,d)daya k r e a t i v i t a s  s i s w a  ber tambah .  e)hubungan 

a n t a r a  guru  dan  s i swa  lebih  e r a t , f ) b i a y a  p e n g a d a a n  a l a t  r e l a t i f  

m u r a h  d a n  w a k t u  p e n g a d a a n  d a p a t  d i a t u r  sesuai dengan kebutuhan, 

dang)jumlah a l a t  d i  seko lah  bertambah.Sebagai seorang pionir 



Pene l  i t  ian Indrawati (2007: 123) menyatakan bahwa potensi sarana 

laboratorium fisika di S M A  u n t u k  m e n d u k u n g  p e l a k s a n a a n  

p e m b e l a j a r a n  f i s i k a  m a s i h  b e l u m  mencukupi. Selain itu pemanfaatan 

Iaboratorium dalam mendukung pembelajaran juga masih kurang. Walaupun sekolah dalarn 

kondisi yang minimal, dalam artian be lum rnemenuhi s t a n d a r  pe layanan  

min imal ,  pend id ikan  hendaknya  t e r u s  diselenggarakan. Dengan demikian, 

sekolah yang laboratorium IPAnya masih b e 1 u m 1 e n g k a p d a p a t 

m e n i n g k a t k a n  l a b o r a t o r i u m n y a  d e n g a n  c a r a  

mengembangkan alternatif alat praktik IPA sederhana agar pembelajaran berjalan mulus. 

Alat pabrikasi yang berada dalam laboratorium IPA pada urnumnya masih b a n  y a k 

y a n g  b e l u m  b i s a  d i o p e r a s i k a n  s e p e n u h n y a  o l e h  p a r a  g u r u .  H a l  

i n  i disebabkan karena alat-alat tersebut masih menggunakan petunjuk dalarn bahasa as in  g 

(Depdiknas ,  2004) .  Guru dengan s e g a l a  ke te rba tasannya  s a n g a t  

riskandengan ha1 ini karena walaupun dengan penguasaan materi yang baik 

tetapi bilaalat laboratorium tersebut tidak dapat dioperasikan hanya karena 

masalah bahasamaka bukan berarti pembelajaran harus dihentikan. 

Dernikian pula dengan pendapatnya Trowbridge d an  B y b e e (d a l  am I n d r a w  a t  i , 

2007:  1 11)  menya takan  keg ia tan  l abora to r ium (eksperimen) dalarn 

pernbelajaran f i s h  membutuhkan waktu dan peralatan yang cukup banyak, tetapi kegiatan 

laboratorium dapat melibatkan setiap siswa dalam melaksanakan kegiatan fisika atau 

kegiatan ilmiah. Sesuai dengan hakekat sains yang memiliki dimensi produk dan 

proses y a n g  d i tuangkan  da lam keterampilan-keterampilan dasa r .  

K e t e r am p i l an  in  i meliputi observasi, Marifikasi, pengukuran, mengajukan pertanyaan, 

merumuskanhipotesis, merencanakan percobaan, menginterpretasi, dan berkomunikasi 

(Pujmi,2002: 9). Semua ini tentunya mmerlukan sarana prmarana ymg mernadai 

dalamhal i n i  a d a l a h  l a b o r a t o r i u m .  L a w s o n  ( d a l a m  R e t u g  d a n  

S u b a g i a ,  2 0 0 3 ) menyatakan beberapa masalah yang menyebabkan guru tidak 

mengunakan mode l inkuir i  d a l a m  pembela ja ran  sa ins ,  a n t a r a  la in  mode l  

pembela ja ran  t e r sebu t  memerlukan banyak waktu dan energi, fasilitas 

pendukung seperti laboratorium kurang mencukupi. Keadaan ini jelas membawa 

dampak yang tidak baik dalam mencapai tujuan pembelajaran sains. Menurunnya 



D. Kegiatan Laboratorium Dalam Pelajaran Fisika 

Dalam mata pelajaran Fisika menun~t Sutrisno (2006 : 3) pada umumnya 

praktikum yang dilakukan merupakan suatu eksperimen skala kecil, sebagai eksperimen 

miniatur yang dilakukan bukan untuk menemukan hal-ha1 yang baru, namun sebagai 

pengenalan pada metode ilmiah melalui pengamatan langsung . Dengan demikian 

diharapkan tertanam sikap empiris pada diri siswa bahwa kebenaran prinsip dalam fisika 

hams didukung oleh hasil eksperimen. Melalui eksperimen juga diharapkan tertanam bagi 

siswa ' kesadaran akan adanya batas-batas ketelitian pengukuran sehingga kesesuaian teori 

dan eksperimen merupakan pemyataan statistik 

Melalui praktikum fisika diharapkan lebih mudah memahami berbagai konsep 

yang sifatnya abstrak melalui interaksi langsung dengan berbagai konsep seperti konsep 

gerak beraturan memalui eksperimen Atwood, konsep momen inersia pada gerak putar, 

konsep bayangan riil, bayangan maya, konsep interferensi, difraksi, gelombang tegak, , 

prinsip pengisian dan pengosongan kapasi tor, konsep rangkaian pada arus searah dan arus 

bolak balik, dsb. Melalui praktikm fisika akan diperoleh berbagai ketrampilan seperti 

- ketrampilan mengukur berbagai gejala, manipulasi variabel, mengendalikan variabel, 

meruumusan hipotesis, mengoIah data, menyimpulkan dsb. 

Dalam kegiatan di laboratoroiurn dengan menggunakan berbagai peralatan 

terhadap siswa juga ditanamkan rasa tanggung jawab dalarn bekerja yang memerlukan 

sikap dan kebiasaan ketelitian dan kehati-hatian. Hal yang amat penting juga dapat 

ditanamkan sikap kejujuran, yaitu melaporkan hasil eksperimen apa adanya tanpa 

manipulasi dengan memberikan reward terhadap kejujuran siswa'dan sangsi yang keras 

'terhadap tindakan-tindakan yang tidak jujur. 



BAB I11 
METODE PENELTTIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian Pendahuluan ini dilaksanakan pada bulan Juli - September 2012 . 
Sebagai subjek penelitian ini adalah sebanyak 10 dari 16 buah SMA Negeri di kota Padang 

yaitu:SMA 1,3,5,6,7,9,  10, 12, 13,dan 15 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (eksposfacto) yaitu mendeskripsikan 

data apa adanya berkenaan dengan : 

1. Persentase rata-rata peralatan dan seta praktikum fisika yang tersedia di laboratorium 

SMA kota Padang yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2. Persentase rata-rata pemanfaatan peralatan dan set praktikum Fisika yang ada dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

3. Kendala-kendala yang dialami guru dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium Fisika 

SMA di kota Padang 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah semua SMA Negeri di Kota Padang yang terdiri 

dari 16 buah SMA. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 10 sekolah. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara proporsional random sampling, berdasarkan grade/ranking/level 

sekolah dari hasil Nilai Ujian Nasional 0 pelajaran Fisika tahun 2011, sekolah 

dibedakan atas 3 level, yaitu : level 1 (NUN > 75) yaitu SMA 1, 4, dan 5 ; level 2 

(NUN6,6 -7,5) yaitu SMA2,3,6,7, 8,9, 10,11, 12,dan 16. SMA level 3 (NUN<66) 

yaitu SMA 13, 14 dan 15. Sampel diperoleh sebanyak 10 sekolah yaitu SMA 1, 3 , 5 , 6 , 7 , 9  , 

10, 12, 13, dan 15. Penentuan level sekolah berdasarkan NUN Fisika ini di lakukan dengan 

asumsi bahwa NUN fisika yang diperoleh siswa berkorelasi secara positif dengan intensitas 

pemanfaatan laboratorium. Bedasarkan penentual level ini, Teknik pengambilan sampel 

ditunjukkan pada Tabel 1. 



Data pada Tabel 2, jika dinyatakan daiam bentuk grafik adalah seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1 : Grafik Persentase Ketersediaan Peralatan dan Set Kegiatan Laboratorium 
Fisika SMA di Kota Padang Berdasarkan Pencapaian Indikator KD 

Grafik I. Memberikan informasi bahwa ketersediaan peralatan yang minim umumnya 

untuk pembelajaran di kelas XI dan XI1 (< 60 %). Pada grafik juga dapat terbaca bahwa 

sekolah yang jumlah peralatannya paling minim adalah sampel no, 3, 10 dan 9. 

2. Persentase pemanfasttan peralatan dan set kegiatan laboratorium 

Persentase keterlaksanaan kegiatan laboratorium dalam bentuk eksperimen atau 

demontrasi berdasarkan ketersediaan peralatan yang diperlukan disajikan pada Tabel 3. 



3. Faktor-faktor Penyebeb Tidak terlaksananya Kegiatan Laboratorium Fisika 

Data tentang faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang secara umum dibagi atas 5 kategori , yaitu : a) Ketidak 

tersediaan alat/bahan, b) Set alat yang tidak lengkap, c)Alat rusak, d) tidak ada petunjuk 

kegiatan, dan e) Waktu guru tidak ada. Data faktor-fsktor penyebab ini seperti disajikan pada 

Tabel 4. Secara umum dari Tabel 4 dapat diungkapkan bahwa faktor penyebab yang 

tertinggi tidak keterlaksanaan kegiatan laboratorium pada SMA Negeri di kota Padang 

disebabkan oleh faktor faktor : 1) set alat tidak lengkap (43,7 %), 2) alat dan bahan tidak 

tersedia (37,l %), 3) Tidak tersedia petunjuk kegiatan ( 28,3 %) dan 4) Alat rusak ( 0,94 %). 

Sedangkan faktor ketidaktersediaan waktu guru, tidak ada responden yang mengisinya. 

Tabel 4 : Data Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terlaksana Kegiatan Laboratorium 
Pada SMA di Kota Padang 

Kendala terbanyak dialami oleh sekolah dengan no. urut sampel 10 dan yang terendah 

sampel no urut 2 

Data pada Tabel 4. disajikan dalam bentuk grafik sebagaimana terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3: Grafik Persentase Faktor Tidak Terlaksananya Kegiatan Laboratorium Fisika 

B. Pembahasan 

Berdasarkan data yang dipemleh dari hasil penelitian terungkap bahwa 

pelaksanaan kegiatan laboratorum dalam pelajaran Fisika di SMA kota Padang belum 

bejalan menurut semestinya. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan 

laboratorium terutama disebabkan oleh a) set peralatan yang tidak lengkap, b) tidak 

tersedianya peralatan, c) petunjuk kegiatan yang tidak tersedia dan d) peralatan yang rusak. 

Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak tersedianya waktu guru. 

Berdasarkan data ini dapat dimaknai bahwa : 

1. Sebenarnya dengan tuntutan beban mengajar minimal 24 Jam Pelajaran guru masih 

punya waktu untuk merancang kegiatan laboratorium sehingga pembelajaran fisika lebih 

kontekstual dan berdasarkan hasil pengamatan. Dalam ha1 ini diperlukan instruksi dari 

kepala sekolah agar guru merancang kegiatan laboratorium dalam pelajaran fisika pada 

kelas yang diajamya 

2. Sangat sedikit guru yang mengisi faktor penyebab tidak terlaksana kegiatan laboratorium 

disebabkan peralatan rusak, ha1 ini rnerupapan indikasi dari peralatan yang ada tidak 

dipakai secara maksimal, karena alat yang rusak cuma sedikit. 



3. Faktor yang dominan yang menyebabkan kegiatan laboratorium tidak berjalan dengan 

baik adalah faktor tidak lengkapnya set praktikum. Hal ini merupakan indikasi bahwa 

sarana dan prasaranan laboratorium tidak terkelola dengan baik, dan peralatan yang 

kurang tidak diusahakan untuk mengadakannya 

4. Ketidak tersediaan peralatan laboratorium dan kurang lengkapnya set percobaan yang 

ada diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, dalam ha1 ini melalui 

Kemmendiknas untuk memprioritaskan pengadaan peralatan laboratorium untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika terutama di sekolah menegah. 



E. Pengembangan Instrumen Pengnmpul Data 

Instrumen untuk mengambil data disusun berpedoman kepada SK dan KD pelajaran 
Fisika SMA. Langkah- langkah yang dilakukan adalah : 

1. Menguraikan KD- KD pelajaran Fisika menjadi indikator- indikator nya. Berdasarkan 

indikator pencapaian KD ini disusun pokok-pokok bahasan yang mengacu pada cakupan 

materi menurut standar isi dari KTSP dan topik kegiatan laboratorium yang diperlukan 

untuk pencapaian indikator dari KD, diperoleh sebanyak 50 Topik Kegiatan 

Laboratorium. 

2. Berdasarkan topik-topik kegiatan laboratorium tersebut, disusun peralatan minimal yang 

diperlukan (minimal masing-masingnya 1 set) yaitu sebanyak 144 set untuk mewakili 

pelajaran Fisika SMA. 

3. Menyusun instrumen dalam bentuk isian untuk menjaring 3 jenis data, yaitu : a) 

persentase ketersediaan set peralatan dan set kegiatan laboratorium sesuai dengan tun- 

tutan kurikulurn, b) persentase pemanfaatan peralatan dan set kegiatan laboratorium, 

dan c) kendala-kendda yang dialami guru dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium 

Fisika 

F. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dengan menggunakan format isian di rekapitulasi dan di 

kompilasi, dan diolah dengan teknik persentase menggunakan rumus 

Persentase - Skor Yang Diperoleh - 
["A) 

X 100% 
Skor Ideal 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berupa data yang mendeskripsikan prersntasi ketersediaan 

peralatan, persentase keterlaksanaan, dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga kegiatan 

laboratoriurn tidak terlaksana. Data hasil penelitian disajikan pada Tabel, 2,3 ,dan 4. 

1. Persentase ketersediaan set peralatan dan set kegiatan 

Persentase ketersediaan peralatan laboratorium dengan berpatokan kepada standar 

minimal perdatan yang harus ada untuk memenuhi pencapaian indikator tujuan 

pembelajaran disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 : Data Ketersediaan Set/ Peralatan Laboratorium Fisika SMA se Kota Padang 

Secara urnum Tabel 1 mengungkapkan bahwa ketersediaan peralatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang yang terendah 41 % pada sampel no. urut 9 dan yang 

tertinggi 60,l % pada sampel no urut 1 , dan rata-rata ketersediaan peralatan laboratorium 

untuk SMA di kota Padang 51,2 % 

LAH 1 % 

KOTA PADANG 

60J1 1 56,6 1 38 152,45 157,3 1 58 1 53,8 1 51,7 1 4 1  
JUMLAH PERALATAN & SET YANG TERSEDIA 
JUMLAH MINIMUM PERALATAN & SET HARUS ADA 
PERSENTASE KETERSEDIAAN 

42.7 
732 
1430 
5 1,2 



Data pada Tabel 2, jika dinyatakan dalam bentuk grafik adalah seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1 : Grafik Persentase Ketersediaan Peratatan dan Set Kegiatan Laboratorium 
Fisika SMA di Kota Padang Berdasarkan Pencapaian Indikator KD 

Grafik 1. Memberikan informasi bahwa ketersediaan peralatan yang minim umumnya 

untuk pembelajaran di kelas XI dan XI1 (< 60 %). Pada grafik juga dapat terbaca bahwa 

sekolah yang jumlah peralatannya paling minim adalah sampel no, 3, 10 dan 9. 

2. Penentase pemanfaatan peralatan dan set kegiatan laboratorium 

Persentase keterlaksanaan kegiatan laboratorium dalam bentuk eksperimen atau 

demontrasi berdasarkan ketersediaan peralatan yang diperlukan disajikan pada Tabel 3. 



Tabel 3 : Data Keterlaksanaan Kegiatan Laboratorium Fisika SMA se Kota Padang 

KOTA PADANG 

Secara umum Tabel 3 mengungkapkan bahwa keterlaksanaan kegiatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang yang terendah 22 % pada sampel no. urut 3 dan 9. Sedangkan 

yang tertinggi 50 % pada sampel no urut 7 , dan rata-rata keterlaksanaan kegiatan 

laboratorium untuk SMA di kota Padang 29 % 

Data Tabel 3 disajikan dalam bentuk grafik seperti di ungkapkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 : Grafrk Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Laboratorium Berdasarkan Peralatan 
yang Tersedia 

Dari Gambar 2 dapat di baca bahwa keterlaksanaan kegiatan laboratorium di kota Padang 

sangat minim. Yang terendah pada sekolah sampel no. 10 ( < 10 %) , dan yang tertinggi 

pada sampel no. 7 (t 30 YO) 



3. Faktor-faktor Penyebeb Tidak terlaksananya Kegiatan Laboratorium Fisika 

Data tentang faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang secara umum dibagi atas 5 kategori , yaitu : a) Ketidak 

tersediaan alat/bahan, b) Set alat yang tidak lengkap, c)Alat rusak, d) tidak ada petunjuk 

kegiatan, dan e) Waktu guru tidak ada. Data faktor-fsktor penyebab ini seperti disajikan pada 

Tabel 4. Secara umum dari Tabel 4 dapat diungkapkan bahwa faktor penyebab yang 

tertinggi tidak keterlaksanaan kegiatan laboratorium pada SMA Negeri di kota Padang 

disebabkan oleh faktor faktor : 1) set alat tidak lengkap (43,7 %), 2) alat dan bahan tidak 

tersedia (37,l %), 3) Tidak tersedia petunjuk kegiatan ( 28,3 %) dan 4) Alat rusak ( 0,94 %). 

Sedangkan faktor ketidaktersediaan waktu guru, tidak ada responden yang mengisinya. 

Tabel 4 : Data Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terlaksana Kegiatan Laboratorium 
Pada SMA di Kota Padang 

JUMLAH 37 32 47 44 43 44 31 46 48 54 

Kendala terbanyak dialami oleh sekolah dengan no. urut sampel I0 dan yang terendah 

sampel no urut 2 

Data pada Tabel 4. disajikan dalam bentuk grafik sebagaimana terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3: Grafik Persentase Faktor Tidak Terlaksananya Kegiatan Laboratorium Fisika 

B. Pernbahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terungkap bahwa 

pelaksanaan kegiatan laboratorum dalam pelajaran Fisika di SMA kota Padang belum 

bejalan menurut semestinya. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan 

laboratorium terutama disebabkan oleh a) set peralatan yang tidak lengkap, b) tidak 

tersedianya peralatan, c) petunjuk kegiatan yang tidak tersedia dan d) peralatan yang rusak. 

Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak tersedianya waktu guru. 

Berdasarkan data ini dapat dirnaknai bahwa : 

1. Sebenarnya dengan tuntutan beban rnengajar minimal 24 Jam Pelajaran guru masih 

punya waktu untuk merancang kegiatan laboratorium sehingga pembelajaran fisika lebih 

kontekstual dan berdasarkan hasil pengamatan. Dalam ha1 ini diperlukan instruksi dari 

kepal a sekolah agar guru merancang kegiatan l aboratotium dalam pelaj aran fisi ka pada 

kelas yang diajarnya 

2. Sangat sedikit guru yang mengisi faktor penyebab tidak terlaksana kegiatan laboratorium 

disebabkan peralatan rusak, ha1 ini merupapan indikasi dari peralatan yang ada tidak 

dipakai secara maksimal, karena alat yang rusak cuma sedikit. 



3. Faktor yang dominan yang menyebabkan kegiatan laboratorium tidak berjalan dengan 

baik adalah faktor tidak lengkapnya set praktikum. Hal ini merupakan indikasi bahwa 

sarana dan prasaranan laboratorium tidak terkelola dengan baik, dan peralatan yang 

kurang tidak diusahakan untuk mengadakannya 

4. Ketidak tersediaan peralatan laboratorium dan kurang lengkapnya set percobaan yang 

ada diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, dalam ha1 ini melalui 

Kemmendiknas untuk memprioritaskan pengadaan peralatan laboratorium untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika terutama di sekolah menegah. 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berrdasakan hasil penelitian ini dan pembahasannya, dapat dikemukakan beberapa 
kesimpulan, yaitu 

1. Secara umum persentase ketersediaan peralatan laboratorium pada SMA Negeri di kota 

Padang antara 4 1 % s.d 60,l % dan rata-rat. untuk SMA di kota Padang 5 1,2 % 

2. Persentase keterlaksanaan kegiatan laboratorium dalam bentuk eksperimen atau 

demontrasi berdasarkan ketersediaan peralatan yang diperlukan pada SMA Negeri di 

kota Padang antara 22 % s.d 50 % dan rata-rata 29 % 

3. Beberapa faktor-faktor penyebab faktor penyebab yang tertinggi tidak keterlaksanaan 

kegiatan laboratorium pada SMA Negeri di kota Padang disebabkan oleh faktor faktor : 

a) set alat tidak lengkap (43,7 %), b) alat dan bahan tidak tersedia (37,l YO), c) Tidak 

tersedia petunjuk kegiatan ( 28,3 %) dan d) AIat rusak ( 0,94 %). Dan tidak disebabkan 

oleh ketidaktersediaan waktu guru. 

B. Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

1. Bagi Guru ; disarankan untuk merancang kegiatan laboratorium bardasarkan peralatan 

yang tersedia, dan mencoba memanfaatkan peralatan bekas dan sehari-hari untuk 

melengkapi peralatan yang tidak tersedia. Kemampuan memodifikasi alat yang ada 

juga sangat diperlukan agar kegiatan pembelajaran fisika berdasarkan pengamatan 

dapat dilakukan. 

2. Bagi Kepala Sekolah : diharapkan dapat mempertimbangkan penarnbahan peralatan 

laboratorium berdasarkan dana yang ada, serta menginstruksikan kepada guru fisika 

agar laboratorium menjadi sarana utama dalam pembelajaran IPA termasuk Fisika. 

3. Bagi pemerintah dalam ha1 ini Kemmendiknas, diharapkan agak mempedulikan 

keterlaksanaan kegiatan laboratorium sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar IPA 



DAFTAR PUSTAKA 

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006, Standar Sarana dan prasarana 
Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, Jakarta 

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007, Lampiran Perrnendiknas tentang Standar 
Sarana dan prasarana SekolaMUadrasah Pendidikan Umum, Jakarta 

Dana, Charles A. 2002, Science Facilities Standards, Texas Educational Agency 

Depdikbud. 2000, Pengelolaan Laboratorium Sains, Direktorat Pendidikan Dasar dan 
Menengah : Jakarta 

Kemmendiknas, 2010, Hasil UN Mata Pelaiaran Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 
(Dalam bentuk CD ) 

Kertiasa, Nyoman. 2006, Laboratorium Sekolah dan Pengelolaannva, Panduan Guru dalam 
rnerancang .mengelola dan mengefektifkan laboratorium dalam pembelaiaran, Pudak 
Scientific, Bandung 

Momo Rosbiono. 2004, Modul Pengadministrasian Alat d m  Bahan Sains, jakarta : 
Dikmenjur 

Mundilarto. 2007, Konsep dan Prinsi p Pennelolaan Laboratorium P A  ; Makalah 
disampaikan pada Diklat Tenaga Fungsional Laboratorium IPA pada PPPPTK dan 
LPMP seluruh Indonesia, Jakarta 

Sutrisno, 2006 Peranan Praktikum Dalam Pelaiaran IPA , Makalah dalam kegiatan 
Peningkatan Kompetensi Guru IPA dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Laboratorium di Padang, 21 s.d 24 Nopember 2006 

PermenchYnas No. 41 Tahun 2006 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan 
Menengah 





KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN 

A. Keterlaksanaan Penelitian (capaian kinerja penelitian ) 
1. Penelitian Pendahuluan : Identifikasi Permasalahan selesai (50 % ) 

Pemanfaatan Laboratorium Fisika Pada SMA Negeri 
Se Kota Padang 

2. Menghasilkan Bahan Ajar Fisika SMA Berbasis Kegiatan 
Laboratorium Kelas X Semester I sedang jalan (15 %) 

-- --- -- - 
Total keterlaksanaan penelitian = 50% + 15% = 65 % 

8. Rekapitulasi Penggunaan Dana 70 % : (Rp. 28.000.000) 

Tanggal 

18-Mei-12 

22-Mei-12 

28-Mei-12 

02-Jun-12 

04-Jun-12 

06-Jun-12 

13-Jun-12 

08-Jut-12 

12-Jul-12 

31-Agust-12 

16-Sep-12 

24-Sep-12 

Kegiatan 

Pengadaan Bahan Pustaka 

Konsumsi Pembuatan 
Perbaikan Proposal 

Konsumsi Pembuatan 
instrumen penelitian 

Pembelian ATK 

Bembelian bahan praktikum 

Konsumsi Pembuatan 
instrumen penelitian 

Konsumsi Pengambilan Data 

Uang Transpor Pengambilan 
Data 

Uang Transport Responden 

Honorarium Ketua dan 
Anggota (S.d Agustus 2012) 

Konsumsi pengolahan data 

F. Copy laporan kemajuan 

Jumlah Rp 

Biaya Yang 

Dikeluarkan (Rp) 

136.000 

144.000 

156.000 

6.90ilOOO 

4.900.000 

72.000 

240.000 

1.500.000 

2.400.000 

10.000.000 

72.000 

4.500 

26.524.500 

Bukti 

Pengeluaran 

FakturjKwitansi 

FakturjKwitansi 

Faktur/Kwitansi 

FakturjKwitansi 

FakturjKwitansi 

FakturIKwitansi 

FakturjKwitansi 

Amprah 

Amprah 

Amprah 

FakturIKwitansi 

FakturIKwitansi 



2 dasar kinemahk dan dinamika 
benda tit& 

dran 1. Tabel SK dan KD Mata Pelajaran FisikaSAlAiMadrasab Aliyah 

4 2.2 Menganallsis besaran Rsika pada gerak mellngkar dengan laju konstan 

1 , , Menerapkan Hukum Newton sebagai prinsipdasar dinamika untukgerak lurus. 

Standar Kompetensi 
Menerapkan komep besaran fi&a 

1 
dan p e m p  

Menerapkan konsep dao prim@ 

berbagai perubahan energi 4.3 Menerapkan asas Blackdakm pemecahan masalah 

Meneraphn konsep kelstrhn I , , ( , , Memformulasikan besararAesaran listrikrangkalan tertutup sederbana (saw 

No. 
1 

2 

Menerapkan prhip kerja alat-a)at 
0ptk 
Menerapkan konsep kabr dan 

4 prin~ip konservasi em+ pa& 

Kompetensi Dasar 
1.1 Menwkurbesaranffsika (massa, panjang, dan waktu) 

1.2 Melakukan penjumlahanwktor 

2.1 
Menganalisis besaran fisika pada p r a k  dengan kecepatan dan perrepatan 
konstan 

mekanilcd benda tit& 

6 

7 

8 

9 

d a h  berbagai penyelesaian 
m a t a h  dan ber-bagai pmduk 

Mernahami konsep dan primsip 
g e b m b a n g c k w e ~ r  

Menganalisis gejah atam dan 
1 keteraturannva dalam c a k m n  

Menerapkan konsep dan prinsip 
2 mekanika kIasik sistem kontinu 

dahm menyeksahn masabh 

Menerapkan lamsep termodhmmika 
dalam mesin kabr 

Menerapkan komep dan prinsip 
1 gejah gelombang dalam 

menyelesahn masalah 

Menerapkan konsep kekbibn dan 
kemagnetan dalam berbagai 
penyeksaian msalah clan prod& 

tekmbgi 

a.2 
gerakvertlkal, dangerak mellngkar beraturan 

3.1 Menganalisisalat-alatoptiksecara kualitatifdan kuantitatif 

3.2 Menerapkan alat-alat optikdalam kehldupan seharihari 

4.1 Menganalisis pengaruh kalorterhadap suatu zat 

4.2 Menganalisis cara perpindahan kalor 

A* 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2 . A  

loop) 
5.2 Mengidentifikasi penerapanlism-k ACdan DCdalam kehidupan seharihari 

5 3  Menggunakan alat ukurlistrik -- 
6.1 Mendeskripslkan spektrum gelombangelektroma@etik 

6 2  Menjelaskanapllkasi gelombangelektromagnetikpada kehidupansehari-harl 

Menganallsisgerak lurus, prakmel lngbrdan gerakparabola dengan 
mengynakanvektor 

12 hknpnalisis keteraturangerakplanet dalam tatasurya berdasarkan hukum 
hukum Newton 

1 3  Mengdnalislspengaruh gaya pada slfatelastisitas hahan 

1.4 Menganalisis hubungan antara gaya dengan gerakgetaran 

20 

21 

Zz 

23 

24 

25 

28 1 1.2 Mendeskripsikan&!eiala danclrislri eelomban~bunvi dan cahava 

Menganalisis hubun@n antara usaha, perubahan energi dengan hukum kkeka la~ 
enefgi mekanik 
Menerapkan hukum kekckalanenergl mekanik untuk menganalisis gerakdalam 

kehidupan seharihari 
Menunjukkan hubunganantara konsepimpulsdan momentum untut 
menyelesaikan masalahtumbubn 

2.1 Menfarmulasikan hub. antara konseptorsi, mom. sudut, dan momeninemia, 
berdasarkan h II Newton serta penerapannya dlm mslh b. tegar 

2.2 
Menganalisis hubmhukum yangberhubungan denganfluida statik dan dinamlk 
serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3.1 Mendeslrripsikansifatdifat gas ideal monwtomik 

26 

27 

29 1.3 Wnerapkan konsep dan prinsipgelombangbunyi dan cahaya dalam teknologi 

,, I , , Mernfomlasikan gaya listrik, kuat rnedan listnk, Auks, pctensial listrik, enegl 

3.2 Menganalisisperubahan keadaangas ideal denganmenerapkan hukum 

termodinamika 

1.1 Mendeskrtpsikan gejala dan driiiri gelombang secara umum 

a" 

I 

1 31 

32 

.=.a 
potenrial listrikserta penerapannya pada kepingsejajar 

2.2 Menerapkan lnduksl magnetlkdan gaya magnetikpada beberapa produkteknolq 

2.3 Memformulasikan konsepinduksi Faraday danarus bolak-balikserta 
penerapannya 

~ ~ ~ ~ ~ ~ l j ~ &  berbagi besaran fisE 
gejala bamntm 

batas krhkunya nhlivirar Einstein 
d a b  pmdigma fsika inodem 
MenUDjj&an penerapan komep 

4 ftika inti dan ~ ~ d i o a k t i v h  dahm 
teknolod dan kehiduoan sehari-hari 

33 

34 

35 

36 

37 

3,1 
M e n g a ~ l l ~ i S  secara kualltatlfgelala kuantum yangmemakup haldkat dansifat- 
sifat radiasi benda hitamserta penerapannya 

3.2 Mendeskripsikan perkembangan teori atom 

33 Memformulasikan teori relatiwtas khusus untukwaktu, panjankdan massa, 
serta kesetaraan massa dengan energiyangditerapkan dalam tekndogi 

4.2 Mengidentifikasi karakterist~kinti atom dan radioakivltas 

42 Mendeskripsikan pemanfdatan radoaktifdalam teknologi dan kehidupan sehari- 
hari 



Lampiran 2 : Tabel Standar Sarana Laboratorium Fisika SMA/h4A (Lamp. Permendiknas 
No.24 Th 200n 

N O  

I 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

i 2  I K U I ~ U S  mas:sd sama 16 set/lab 

1.3 15lllnder massa sama 16 soWlab 
14 IPla* 16 sewlab 

a 
9 

3enls 

Pera bo't 

Ku~rsI 

Meja kegs 

M e j a  demonstrasl 
M e j a  perslapan 
ILemarl alat 

Lbrnarl bahsn 

lBak cusl 

peraletan Pe nslndlkark 
laaha,n dan Alat Wkur Dasar: 
~ l s t s r  ( 6  buahflab 

Rolmotmr 6 buah/lab 

Rasio 

1 buah/slswa, dan 1 buah/guru 

1 buahf7 slswa 

P buah/lab 
buuh/lab 
I buah/lab 

I buah/lab 

2 bnuah/Z kelompok, dan 1 bush d l  
rualng parslapan. 

17 

IS 

19 

0 

26 Iosflaskop 11 -/lab 

27 I Generator 9rekuensi 6 buah/lab 
2.- IPprrgeras .suar-a 16 bhlah/lab 

2 1 

2 

2.3 
24 

Pegas 

o\dnarnometer <'pegas 
pra=lS'l) 

c s a n a s  ukwr 
Stopwatch 

41 Psrcobaan ResonansB I I I 6 sawlab 
lSuslyI atau Percobaan 
sonnnaeter 

6 buahj lab 
6 buah/lab 

6 buahflab 
6 buah/lab 

Tsrrnom~tar 
Gailas &eakar 

Garputala 
Mulrlmeter A t / D t  1 0  kllo 

31 

32 

3 3  

4 

35 

36 

37 

38 

6 buahflab 
6 bushflab 

6 buah/lab 
6 buahflab 

Catu days 

T r a n s r ~ ~ r m a t ~ r  
M a ~ n e t  'U 

Alat Percobaaln : 
Parcobaan A¶=---d atau 
Percobaan Kereta dan 
IPswtaktu kotak 
P-rcobaan Papan Luncur 

IPercobaan Ayulnan 
Sedsrharne atau 
Rwrcobaan Cetararn peda 
IP€.gas 
IPoreobaan Hooks 

Percobaarr IUaIor lm~tr l  

42 

4 3  

94 

45 

46 

47 

4B 

6 buah/lab 

6 buah/lab 
6 buah/lab 

6 =.aC/lab 

6 rawlab 

6 se'tfla b 

6 sowlab 

6 sot/lab 

Percobaan Hukurn Ohm 

Petunjuk percobaan 

media P-n+lddlkan 

Papan tulls 

JPnrlert~gk-~an I -lm 

Katak kontak 

Alat pemadarn kebakaran 

Peralatan P3M 

TemDat s a r n ~ a h  

6 sewlab 

6 buah/percobaan 

4 buahflab 

9 buah/lab 

i buah/lab 

1 buah/lab 

1 buahf lab 



Lampiran 3 : Pokok Bahasan, Topik Kegiatan Laboratonom dan Set Peralatan Yang 
dibotuhkan Dalam Mats Melajaran Fisika SMAIMadrasah A1 j a h  

No. 

, 

4 

5 

6 

7 

Pokok Bahasan 

Pengukuran Berbagai 
Besaran 

Karakteristik Gerak 

Gerak Mellngkar 
Beraturan 

Penerapan Hukum 
Newton 

Optik Alat-Alat Optik 

Konsep Kalor 

Konsep Dasar Listrik 
Dinamis 

Gerak dengan analisis 
Vektor 

No. 

4 

5 

6 

a 

10 

l1 

12 

13 

l4 

No 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

l2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

PercobaanlKegiatan 

Wngukuran Besaran Fisika 
( panjang, mssa  dan w alctu) . 

P&ingameti perbedean antare 
gwak beraturan. aerak 
berubah, dan gerak berubah 
beraturan. 

hubungan antera Leju sudut 
dan gay a sentripetal. 

Resuttangayadengan 
menggunakan 3 alnammeter. 
atau dengan "papan gaya". 

Wmantulan Cahaya 

Fe-lasan Cahaya 

Kapasitas Kalor dan &lor 
Jenis Benda Padat 

Hubungan kuat arus dengan 
tegangan liitrik 

Kuat arus pada rangkaian 
bercabang 

Susunan Hambatan seri dan 
peraial 

Susunan baterai seri dan 
para101 

Daya Llstrik Searah 

hngukuren Tahanan L-btrik 

kklakukan percobaan gerak 
berubah beraturan, yaitu 
benda jatuh den benda 

bewgerak di atas bidang miring 

Nama Alat 

+tar 50cm 

jdngka sorong 

rrSkro-ter swup 
Neraca Ohaus 

stopwatch 

kereta dinarrika 

pew aMu ketik 

pita ketik 

katrol meja 

beban bercelah + 
penggantung 250 g 
landasan kereta 

air track dengan 
perbngkapannya 8. "timer" 

slat gays sentripetal. 

dinammeter 10 N atau 
papan gaya dan 
pariangkapanny a. 

cermn datar 

cerrin sudut 

cerrrin cekung 

ceMn cerrbung 

bangku optii 

Jml. 
Alat 
1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

6m 

1 bh 

I set 

1 bh 

lset 

1 set 

3 bh 
atau 
1 set 

1 bh 

1 bh . 
1 bh 

1 bh 

1 get 

kaca plan parelel 

prism 

knsa cerrbung 

bsnsa cekung 

bangku optik 

Kalorirneter 

Termmeter 100 C 

WNlultRneter 

Mlliarrperemeter 

Voltmeter 

Resistor 50 ohm.100 ohm 

Bola senter 2.5 V. 3.8V 

Wpan rangkalan 

Rw er Supply DC 

Kabel 

Saklar 

Jerrbatan w heatstone 

k e r n  d i n a h  

pew aMu ketii 

pita ketik 

penjepit C 

mol meja 

beban bercelah -t 
penggantung 250 g 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 set 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

10 bh 

5 bh 

1 set 

1 bh 

10 hl 

2 bh 

1 set 

1 bh 

1 bh 

6m 

1 bh 

1 bh 

fset 



10 Gesekan 

25 

. 

26 

27 

Nlengamau aemmsuas I 
mermbedakan gaya gesekan 
statis dan gaya gesekan 
Melakukan percobaan kelas 
rrengukur gaya gesekan 
antara dua perrnukaan dan 
hubungannya dengan gaya 

Melakukan percobaan 
rnengenai gaya gesekan 
antara dua p€XmUkaan dan 
hubungannye dengan gaya 
normal antara keuda 
pemwkaan itu.. 

1 set 

2bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

I bh 

1 bh 

1 set 

7 1  

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

7 9  

80 

neraca inersial 

penjepit C 

balok gesekan 

dinammter 0 - 5 N 

balok geshn 

dinarmrmter 0 - 5 N 

babk gesekan 

dinammeter 0 - 5 N 

dinammeter01 0 N 

papan gesekan (friction 
board apparatus) 



Getaran 

No. 

11 

13 

l4 

No. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Pokok Bahasan 

Impuls, Momentum, 
dan Tumbukan 

Fluida 

Gejala Gelombang 
dan Gelombang Bunyi 

PercobaanIKegiatan 

Konsep Konstanta Pegas 

I-hJbungan F r W  ensi, Rioda 
Getaran Wgas dengan Wssa 
Beban 

Wbungan Fre+w ensi. Rioda 
Ayunan dengan Fanjang Tali 

Susunan Pegas Seri dan 
Parakl 

Menentukan mcepatan 
Graf itasi dengan Bandul 
Sederhana 

Mengamati demonstrasi hukum 
kekeka-bn momentum 

Mengamati demonstrasi roket 
balon udara clanlatau roketair. 

Wnguji hukum kekekatan 
momentum 

I-hJbungan Tekanan dengan 
Kedabman Zat C ~ K  

Gejab Kapilaritas 

Gay a Keatas Dabrn Zat Cair 

Tekanan Zat Car 

Gesekan dalam Zat Cair 

Demnstrasi gelombang pada 
slingki. 

Mengamati demonstrasi 
pemantulan dan pembiasang 
gelombang.. 

Mengamati demonstrasi 
interferensi gelombang 

No 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 
. 

96 

!X' 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

I W 

105 

106 

107 

108 

109 

1 10 

11 1 

112 

1 13 

114 

116 

Nama Alat 

beban bercelah (mssa 
bercelah) 1 kg 

dinammeter 0 - 10 N 

dinamorneter070N 

papan gesekan 

bandul isis 

bandul sederhana 

pegas kumparan 

beban bercelah + 

penggantung 250 g 

statif. bosshead, Wem 

penjepit C 

kereta dmanika 

pew aktu ketik 

pita ketik 

penjepit G 

balon udara berbentuk 
panjang 
madel roket air 

kereta dinamka 

p e w a h  ketik 

pita ketik 

penjepl C 

AParat mrtel 

Dehtometer 

Bejana Berhubungan 

Set Percobaan 
Archimedes 
Aparat bscal 
Set perc. Viskositas 

stingki 

Slingki 

tangki gelowbang untuk 
demonstrasi dengan 
perlengkapannya 
tangki gelorhang untuk 
demnstrasi dengan 
perlengkapannya. 
perrtengkrt getaran 

generator frekuensl audio 

katrol meja 

tali plastik (tali pancing) 

perangkat pemancar dan 
penerim geloriang cm 
kabel penghubung 

Jml. 
Atat 

3bh 

lbh 

Ibh 

1 set 

lbh 

1 bh 

2bh 

1 set 

2 set 

2 bh 

6pS 

2bh 

12m 

2bh 

lbh 

I set 

~ P S  

2bh 

6m 

2bh 

1 bh 

I bh 

1 bh 

1 set 

1 set 

1 set 

lbh 

lbh 

1 set 

1 set 

1 bh 

I set 

1 bh 

5 m  

I set 

10 utas 



Jml. 
Alat 

1 set 

, lset 

10 utas 

Nama Alat 

tangkl gelowbang untuk 
denunstrasi dengan 
periengkapannya. 

perangkat pemancar dan 
penerimagelorrbang cm 
beserta perlengkapanny a 

kebel penghubung 

tangki gebhang untuk 

No. 

Wngamati denunstrasi 

Gejala Gelom bang gelombang sbs ioner dengan 
mnggunakan tangki 

kndt (tambahan). 

M=ngameti resonansi pada 
kolorn udara, dan 

udara dengan rrrenggunakan 

No. 

44 

Pokok Bahasan 

17 

l8 

Percobaan/Kegiatan 

hkngamati demnstrasi 
difraksi pada cetah dan pinggir 
benda. 

Gays dan Medan 
Magnet 

GGL lmbas dan 
ANS Bolak Batik 

No 

117 

118 

1 19 

48 

49 

50 

hrcobaan Oersted 

Rinsip Trafb Step Up dan 
step  ow n 

Karakteristik Atus Bolak Batik 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

Karpas tegak 

Kaw at nikelin 

Macam macam Traf o 

t h l t i i r  

Vohter AC 

Pbw er Supply AC 

Kabel 

Fbw er Suppy AClDC 

A FG 

Os~loskop 

1 set 

1 hl 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

10 hl 

1 bh 

1 bh 

1 bh 



Lampiran 4. 
INSTRUMEN TENTANG KETERSEDIAN PERALATAN LABORATORIUM FlSlKA 

Nama Responden ....................................................................................... 
Jabatan /Mata Pelajaran ....................................................................................... 

...................................................................................... Kekolahflempat Bekerja : 

Petunjuk : Berikanlah tanda cek (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kondisi Falilitas 
Laboratorium Fisika pada SMA ditempat Bapak /Ibuk Bekerja 

Nama Alat 

Wngukuran Besaran F~ilca 

beraturan. 

kmantulan Cahaya 

wrhtasan Cahaye 

Susunan baterai seri den 



Nama Alat 

Gerak berubah beraturan. 

bergerak di atas bMang miring 



kbungan Frekw emi, Rioda 

fvtassa Beban 

Menenhlkan Rrcepatan 

kelteka-Ian momentum 

arnatl denmnstrasi 



Padang, 201 1 
Responden, 

No. 

44 

percobaan Melde, dan 
dengan percobaan Kundt 

Rinsip Trafo Step Up dan 

Nama Alat 

tangki gelorhang unluk 
demonstraid dengan 
perlengkapannya. 
perangkat permncar dan 
penerirna gelorbang crn 
beserta perlengkapannya 

kabel penghubung 

tangki gelorhang untuk 
demonstrasi dengan 
perlengkapannya. 

PercobaanlKegiatan 

Mengarnati demonstrasi 
d*raksi pads dan 
pinggir benda. 

No 

117 

118 

11 9 

120 

Jml. 
Alat 

1 set 

lset 

10 utas 

1 set 

Tersedia 

Baik 

Tidak Tersedia 

!jukar 
di 

dapat 

lidak 
leng- 

kap 

R"- 
sak 

B i a ~ a  
tidak 

ada 

Ruang 
Lab. 

Tidak 

Ada 



Lampiran 5 : 
JNSTRUMEN TENTANG KETFRLAKSANAAN KFGIATAN LABoRATORIUM FlSlKA 

D A N R - F A m O R  PENYFBABNYA 

Nama Responden 
Jabatan /Mata Pelajaran 
Kekolah/Tempat Bekerja 

Petunjuk : Berikanlah tanda cek (V) pada koiom yang tersedia sesuai dengan keadaan 
Yang Bapak /lbuk Alami 

Topik PercobaenlKegiatan 
Laboratwium Fisika 
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Lampiran 6 : 

DlTlNJAU DARI KOMPETENSI MATA PELAJARAN FlSlKA SMA DAN MA 

Standar Kompetensi : 

LINCKOP MATERI 

PENGUKURAN 
BERBAGAI BESARAN 

Standar Kompetensi : 

MTERISm 
GERAK DAN 

PENERAPAN HUKUM 
NEWTON 

KELAS X SEMESTER 1 

I .  Menerapkan konsep besaran fisika dan penguknrannya 

KOMETENSI 
DASAR 

1.1 Mengukur besaran 
fisika (massa, panjang, 

wl 

1.2 ~ d ~ k ~ k ~ ~  
pjumlahan veh 

NDIKATOR PENCAPAIAN 

1) Menggunakan alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu dengan beberapa 
. . 
jenls alat ukur, 2) mengukur basaran panjang, massa, dan waktu dengan 
memepertimbangkan ketelitian dan ketepatan . 

1) menjumlahkan dua vektor atau lebih secara grafis, 2) menjumlahkan dua 
vektor secara analisis 

2. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik 

2.1 Menganalisis 
L~saran f i s h  
gerak dengan kecepatan 
dan pepatan konstan 

2.2 Menganal~is 
besaran fish pads 
@ m e I i n & h ~  
Iaju konstan 

23 Menera~kan 
I-h~kum NMon sbasai 
~rinsi~dasardinamika 
untuk gerak lurus, gerak 
vertikal, dan g d  
melingkar beraturan 

1) menganalisa besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan konstan, 
2) menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan percepatan konstan, 3) 
Menganalisis grafik gerak lurus dengan percepatan konstan 

1) Mengidentifikasi besaran frekuensi, frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh 
yang terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan, 2) Menerapkan pnnsip 
roda-roda yang saling bemubungan secara kuantitatif, 3) Menganalisis besaran 
yang bemubungan antara g m k  linier dan gerak melingkar pada gerak 
rnenggelinding dengan laju konstan. 

1) Mengiientifikasi penerapan prinsip hukurn I Newton (hukurn inersia) dalam 
kehldupan sehari-hari, 2) Mengidentifikasi penerapan pnnsip hukum II Newton 
dalam kehidupan sehari-hari, 3) Menyeliiki karakteristik gesekan statis dan kinetis 
melalui percobaan, 4) Mengidentifikasi penempan prinsjp hukurn Ill Newton dahm 
kehidupan sehari-hari, 5) Menerapkan hukum Newton pada gerak benda pada 
bidang miring tanpa gesekan, 6) Menerapkan hukum Newton pada gwak vertikal, 
7) Menerapkan hukum Newton pada gerak mdingkar. 



Standar Kompetensi : 

LINGKUP MATERI 

ALAT-ALAT OPTIK 

Stsndar Kompdensi : 

k%oR 

Standnr Kompetensi : 

KONSEP DASAR 
LISTRIK DMAMIS 

KELAS X SEMESTER 2 

3. Menerapkan prinsip ktrja alat-alat optik 

KOMPETEKSl 
DASAR 

3.1 slat- 
alat optik secan! 
kualitatif dm h t i t a t i f  

31 Mael* dla- 
a optik dal;m, 
kcbidupan sehari-ban 

1) Menggunakan voltmeter dalam rangkaian, 2) Menggunakan amperemeter dalam 
5 3  MeWg"nAn elat rangkaian, 3) Menggunakan multimeter dalam rangkaian. 
ukw listrik 

INDMATOF! PENCAPAlAN 

1) Menganaliiis pembentukan bayamp pada lup, kaca mata, mikroskop, dan 
teropong, 2) Mendiskripsikan fvngsi dan bagian alat optik mata dan kaca mata, 
rnikroskop, dan teropong, 3) membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan 
akomodasl maksimurn, 4) Menentukan kekuatan lensa kaca mata pada penderita 
miopi dan hipermetropi, 5) Menghitung perbesaran lup, mikroskop, dan tempong. 

1) Mengidentitikasi penerapan berbagai abt aptrk dalam kehidupan sehari-hari, 2) 
Merancans dan membuat temparb3 sed&ana. 

Standar Kompetensi : 

KONSEP DASAR 
ELEK 

TROMAGNETIK 

1. Menerapkan konsep kalor dan prinsip konsewasi energi pada berbagai perubahan 
energi 

6. Memahami konsep dan priasip gelombang elektromagnetik 

4.1 Mengmalisis 
~ g a r u h  kalor tahadap 
suahlzal 

4.2 Mengadisis cars 
mindahan 

43 - 
dalam perneeahan 

&ah 

6,1 M*m 

~ ~ ~ b a n " e ~ o m b a n g .  

- 
6 ,  M,H,,, 
qlikd plmbg 
elek,,,,,,,agnetik pads 
kehidupan sebari-hari 

1) Menganalisi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, 2) Mengarmiisis 
pengaruh perubahan suhu benda tehadap ukuran benc!a (pemuaian). 3) 
Menganalisis p e n g a ~ h  k a b  terhadap perubahan wjud benda. 

1) Menganatiss perpiridahan kabr deogan cara konduksi. 2) Menganalisis 
perpindahan kalor dengan cara konveksi. 3) Menganalisis perpindahan kabr 
dengan cara radiasi 

1) Mendeskripsikan perbadaan kalor yang diserap dan kalor yang dilepas, 2) 
Menerapkan asas Black dalam peristiwa pertuka~n kalor. 

1) Mencari clan menelusuri l i t e n t a n g  gelombang elektrornagnetik, 2) 
Menyusun deret gelombang eleklromagnetik berdasarkan frekuensi atau panjang 

1) Wlengiintifikasl penggunaan gelombang elektromagnetik dabm komunikasi, 2) 
Mengidentifikasi penggunaan gebrnbang elektmmagnetik (seperti infra merah. 
ultra violet, sinar bser, dan lain-lain) dalam kesehatan dan industri. 3) Menjelaskan 
perbedaan penggunaan rentang frekuensilpanjang gebmbang pa& komunikasi 
radio, radar, telepon dan lain-lain. 

5. Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaiau masalah dan berbagai 
prodok tcknologi 

5.1 Manfamula- 
besaran-besaran 

Iistni rangkaiw 
ta?utup &ma (satu 
loop) 

Menadmtifi-hi 
paerapan listrik AC 
dsn DC dalam 

1) Memformubsikan besaran kuat arus &lam rangkaian tertutup sedehana. 2) 
rnemfotmuklkan besaran hambatan dalam rangkaian seri, 3) Memformulasikan 
besaran tegangan dalarn rangakaiin tertutup sederhana dengan menggunakan 
hukum Kirchoff II 

1) MengkkMkasi penerapan anrs lisbik searah dalam kehiiupan sehari-hari, 2) 
Mengidentifrkasi penerapan arus listrik bolak-balk dalam kehidupan sehari-had. 

kehidupaa sehari-bmi 



* 

Sbader Kompetensi : 

LMGKlJP MATERl 

GERAK DENGAN 
VEKToR 

HUKUM NEWTON 
TENTANG GERAK 
DAN GRAVITASI, 

GERAK GETARAN, 

ENERGI, U S w  
DAN 

WULS DAN 
MOMENmM, 

KELAS XI SEMESTER 1 

1. Menganalisis 

KOMPETENSI 
DASAR 

1.1 Menganalisis 
IWS, & mdingkx 
dan gerak parabola 
dmgan menggunakan 
*or 

1.2 Men~alisis 
kdwaruran gd 
dalam tatasurya 
bdasda hukm- 
hukum Newton 

1.3 Menganalisis 
pengaruh gaya pada 
sifat elastisitas bahm 

- 
1.4 Maganalisis 
hubungan antara gaya 
dengan gmk getaran 

1.5 ~ ~ ~ ~ a l j ~ i ~  
bubUBa" anh 
perubahan mergi 
dengan h u b  
kekekalm 
mekanik 

1.6 Mmerapkan 
bukum k&elralan me@ 

rnekanik untuk 
men&aoalisis gffdk 
dalam kehidupan sehari- 
hari 

1.7 Menunman 
hubungan antarn koosep 
impuls dm momenm 
untuk rnayelesaikan 
masalah tumbultan 

gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

1) Menganalisis besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan pada gerak lums 
dengan menggunakan vektor, 2) Menganalisis besaran kecepatan dan percepatan 
pada gerak melingkar dengan menggunakan vektor, 3) Menganalisis besaran 
perpindahan dan kecepatan pada gerak parabola dengan menggunakan vektor 
tangensial dan percepatan senttipetal pada gerak melingkar. 

1) Menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan 
jaraknya, 2) Menghiiung resultan g q a  gravitasi pada benda titik dalam suatu 
sistern, 3) Membandingkan percepatan gravitasi dan kuat medan gravrtasi pada 
kedudukan yang berbeda, 4) Menganalisis gerak planet dalam tata surya 
berdasarkan hukum Keppler. 

1) Mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan data 
percobaan (gmik). 2) Mernbandingkan modulus elastisitas dan konstanta gaya, 3) 
Mernbandingkan tetapan gaya berdasarkan data pengarnatan, 4) Menganaliiis 
susunan pegas seri dan paralel. 

1) Mendeskripsikan karakteristik gerak pada getaran pegas, 2) Menjelaskan 
hubungan antara periode getaran dengan massa beban berdasarkan data 
pengarnatan. 3) Menganalisis gaya simpangan, kecepatan dan percepatan pada 
gerak getaran. 

1) Mendeskripsikan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, 2) 
Menghitung besar energi potensial (gravitasi dan pegas) dan energi kinetik, 3) 
Menganalisis hubungan antara usaha dan energi kinetik, 4) Menganalisis 
hubungan antara usaha dengan energi potensial, 5) Merurnuskan bentuk hukum 
kekekalan energi mekanik 

1) Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak misalnya gerak jatuh 
bebas, gerak parabola dan gerek harrnonik sederhana, 2) Menerapkan hukurn 
kekekalan energi mekanik pada gerak dalam biang miring. 3) Menerapkan hukum 
kekekalan energi mekanik pada gerak benda pada bidang lingkaran. 4) 
Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak satelit. 5) Menerpakan 
hukum kekekalan energi rnekanik pada gerak getaran. 

1) Memfomulasikan konsep irnpuls dan momentum, keterkaitan antar kedwnya, 
serta aplikasinya dalam kehiiupan (misalnya roket), 2) Merumuskan hukurn 
kekekalan momenturn untuk sistem tanpa gaya luar, 3) Mengintegradikan hukum 
kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. 



Standar Kompetensi : 

LWGKUP MATERI 

M ~ M ~ ~ ~ ~ ~  S ~ U T  
DAN BEmA 

TEGAR 

- 

FLUlDA 

~tandar ~orn~etens i  : 

LINCKUP MATERl 

TERMODINAMKA 

KELAS XI SEMESTER 2 

2. Menerapkan konsep dan prinsip rnekani i  klasik sistem kontinu dlm penyelesaian masalah 

KOMPETENSI 
DASAR 

2.1 Menformuliken 
hubungan antm konsep 
tot$ momentum sudut, 
dm momen inersia, 

huhm n 
~ewtmserts . 
penerapannya clalam 
masalah benda tegar 

22 Maganalisis hukum 
hokum yang 
berhubungan dengan 
mdiia statik dm 
dinamik serta 

pen-ya clalam 
kehidupan sehari-hari 

INDMTOR PENCAPAlAN 

1) Memfonnulasikan pengaruh torsi pada sebuah benda dalarn kaitannya dengan 
gerak rotasi benda tersebut, 2) Mengungkap analogi hukum I1 Newton tentang 
gerak hnslasi dan gerak mtasi, 3) Menggunakan konsep momen inersia untuk 
berbagai bentuk benda tegar, 4) Memformulasikan hukum kekekalan momentum 
sudut pada gerak rotasi, 5) Menerapkan konsep titik berat benda dalam kehidupan 
sehari-hari. 

1) Memfmlasikan hukurn dasar ffuida statik, 2) Menerapkan hukurn dasar fluida 
statik pada masalah fisika sehari-hari, 3) Memfonnulasikan hukum dasar fluida 
dinamik, 4) Menetapkan hukum dasar fluida dinamik pada masalah fisika setiari- 

3, Menerapkan konsep termodinamika dalam mesin kalor 

KOMPETENSI 
DASAR 

3-1 Mend&psih 
sifat-sifat gas ideal 
monoatomik 

32 Mengaoalisis 

pmbaban keadaan gas 
ideal dengan 
menmpkan hukum 
tmodinamika 

WDIKATOR PENCAPAWV 

1) Mendeskiipsikan persamaan urnum gas ideal pada persoalan fisika sehari-hari, 
2) Menerapkan persamaan umum gas ideal pada p m  isotermik, isokhwik, dan 
isobarik 

I) Mendesloipsikan usaha, kalor, dan energi dalam Masarkan hukum utarna 
termodinamika, 2) Menganalisis proses gas ideal berdasarkan grafik tekanan - 
volume (P-V), 3) Mendeskripsikan prinsip keja mesin Carnot. 



Standar Kompetensl : 

LINGKUP MATERl 

GEJALA 
GELOMBANG 

GELOMBANG BUNYI, 

Standar Kompetensi : 

GAYA 
L I S W M E D A N  

LISWK, POTEN% 
DAN ENERGI 
POTENSIAL, 

MEDAN DAN 
MAmm 

R\IDuKsI 
ELEKTROMAGNEm 

ARUS BoLAK 
BALK DAN 

NG 

K E M  XU SEMESTER 1 

I. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan masalah 

KOMPETENSI 
D.4SAR 

1 .I  Mendeskri~sikan 
gejala dan ciri-ciri 
gelombang 
umum 

12 Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
glombang bun$ dan 
cahaya 

13 
kansep dan prinsip 
gelombang bun11 dan 
cahaya dalam teknologi 

TNDIKATOR PENCAPAHN 

1) Mengidentifikasi karakteristik gelombang bansfersal dan longitudinal, 2) 
Mengidentifikasi karakteristik gelombang mebnik dan elehmagnetik, 3) 
Menyelidiki sifat-sifat gelambang (pemantulanlpembiasan, superposisi, interferemi, 
dispersi, difraksi, dan polarisasi) setta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 
4) Mengidentifikasi persamaan gelombang bejalan dan gelombang stasioner. 

1) Mendeskripsikan gejala dan ciricjri gelombang bunyi, 2) Mendeskripsikan gejala 
dan ciri gelombang cahaya. 

1) Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi, 2 )  
Menerapkan konsep dan prinsip gdombang cahaya dalam teknologi. 

2. Menerapkan konsep k e b t n i n  dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian 

2.1 Manformula-sikan 
gaya listrik, kuat medan 
listrik, fluks, 
tishik, en& pomsial 
Iisbik serta 

pads 
keping sejajar 

2 1  Menerapkan 
induksi magnetik dao 
gaya magnetik pada 
*pa produ k 
teknologi 

23 Memfmula-sikan 
koasep induksi Farsday 
dati arns bdak-bdik 

serta penempimp 

wsalah dan prodok teknologj 
1) Mendeskripsikan gaya elektrostatik (hukum Coulomb) pa& muatan titik, 2) 
Mengaplikasikan hukum Coulomb dan Gauss untuk m r i  medan listrik bagi 
distribusi muatan kont)nu. 3) Mernformulasikan energi potensial listrik dan 
kaitannya dengan gaya/medan listrik dan potensial listrik, 4) Memformulasikan 
@ndP k* ka@tCfkePng seja,~. 

1) Mendeskripsikan induksi magnetik sekitar kawat berarus, 2) Mendeskripsikan 
gaya magnetik pada kawat berarus dan muatan befgerak, 3) Menerapkan prinsip 
induksi rnagnefk dan gaya magnetik &(dm tegnologi seperli pada bel listn'k atau 
motor limk. 

1) Memformulasikan konsep induksi elektromagnetik, 2) hilenerapkan konsep 
induksi eleMromagnetik pada tegnologi (misalnya generator dan transformator), 3) 
Mernformulasikan konsep arus induksi dan ggl induksi, 4) Mernbmulasikan 
konsep arus &n tegangan bdak-balik 



Standar Kompetensi : 

LINGKUP MATERI 

RADIASI BENDA 
HITAM, 

TEOM ATOM 

RELATIVITAS, 

Standar Kompetensi : 

RADIOAKTIVITAS 

KELAS XU SEMESTER 2 

3. Menganalisii berbagai besaran fisis pada gejala kuanturn dan batas-batas berlakunya 
relativitas Einstein dalam paradigm fkih modern 

KOMPETENSI 
DASAR 

3.1 Menganalisis secara 
kualitatif gejala 

yang 
mencakup hakikat dan 
sifat-sifat radiasi benda 
hitarn m a  

PenaPannya 

32 Mendeskripsikm 
perkembansan t h  

atom 

3.3 Manformulash 
teori relativitas khusus 
untnk waktu, panjang, 
dm m m ,  s& 
kesebraan massa 
hgan en@ Y% 
diterapkan dalarn 
teknologi 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

1) Mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam, 2) Mendeskripsikan hipotesis 
Planck tentang kuanturn cahaya, 3) rnenerapkan petibku radiasl benda hitarn 
untuk rnenjelaskan gejala pemanasan global (rnisalnya pada efek rurnah kaca). 

1) Mendes)oipsikan karakteristik teori atom Thornson, Rutherford, Niels Bohr, dan 
mekanika kuanh,  2) Menghiing perubahan energi eldttron y a y  mengalami 
eksitasi, 3) Menghitung panjang gelombang terbesar dan terkedl pada deret 
Lyman, Balmer, dan Paschen pada spektrum atom hiirogen. 

1) Memfmulasikan rdativitas khusus untuk massa, panjang dan wakh~, 2) 
Menganalisis relativitas panjang, wktu, ma=, energi, dan momentum, 3) 
Mendeskripsikan penerapan kesetaraan rnassa dan energi pada tekndogi nuklir. 

4. Menunjukkao penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas daiam teknologi dm 
kehidupan sehari-hari 

4.1 Mengidatifiasi 
karakt&stik inti atom 

dan radioaktivitas 

. 

4.2 Mendeslrripskan 
pesnanfaatim radoaktif 
dalam *ologi dm 
kehihpan dmi-bari 

I) Mendeskripsikan karakteristik inti atom, 2) Mendeskripsikan karakteristik 
radioaktivitas, 3) Mendeskripsikan prinsip kesetaraan massa dan energi pada 
konsep energ im inti. 

1) Mendeskripsikan karakteristik radioisotop, 2) Mendeskripsikan pernanfaatan 
dalarn bidang kesehatan, indusbi, dan pertanian, 3) Mendeskripsikan skema 
reaktw nuklir dan rnanfaatnya, 4) Mendeskripsikan perhitungan urnur fa i l  alau 
baluan dengan menggunakan prinsip waktu paro, 5) Menunjukkan bahaya 
radioisotop dan cara mengurangi resikonya. 





I. PENGUKURAN BESARAN FISIKA 

Standar Kompetensi : Menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya 

Kompetensi Dasar : Mengukur Besaran Fisika (panjang, massa dan waktu) 

Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1 Menjelaskan konsep besaran dalarn fisika 
2 Membedakan besaran pokok dan besaran turunan 
3 Merrgukur besaran panjang 
4 Mengukur besaran massa 
5 Mengukur besaran waktu 
6 Menyampaikan hasil pengukuran dengan benar 
7 Menerapkan konsep dimensi dalam fisika 

8 Menerapkan aturan notasi ilmiah dalam fisika 

Kompetensi Ilmiah Yang Dikembangkan 

1. Aspek ~fektif : 
a. Karakter Ilrniah : menunjukkan kedisiplinan kejujuran, ketelitian, dan ketekunan 

dalam belajar d m  kegiatan di laboratoriurn 
b. Keterampilan soiial: bekerjasama diwujudkan ddam menvam&km uendauat, 

meniadi pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat orang lain 

2. Aspek Psikomotor 
a. Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan alat, mengikuti prosedur, 

mengamati, mengukur, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan 
hasil percobaan 

b. Menggunakan mistar, jangka sorong dan mikirometer skrup untuk mengukur panjang 
c. Menggunakan neraca Ohaus, neraca sama lengan dan neraca pegas untuk mengukur 

massa benda 
d. Menggunakan jam tangan atau stopwatch untuk pengukur waktu/ priode getaran 

Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan kalimat sendiri siswa dapat mendiskripsikon pengertian pengukuran 
2. Dengan kalimat sendiri siswa dapat mengemukakan alasan kenapa pengukuran 

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan 
3. Dengan kalimat sendiri siswa dapat membedakan antara skala dengan nilai skala 

terkecil alat ukur 
4. Dengan kalimat sendiri siswa dapat mengemukakan alasan kenapa pada alat 

ukur analog pada umumnya jarak 1 skala terkecil alat ukur tidak kurang dari 1 
mm 



5. Dengan kalirnat sendiri siswa dapat Mengemukakan alasan kenapa suatu alat 
ukur yang baik dilengkapi dengan nonius 

6. Dengan kalimat sendiri siswa dapat membedakan antara angka penting, angka 
pasti dan angka taksiran 

7. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan siswa dapat menerapkan aturan- 
aturan angka penting dalam menyampaikan hasil pengukuran 

8. Disediakan sejurnlah alat ukur, siswa dapat memilih alat ukur yang tepat 
untuk mengukur panjang, massa dan walctu dari suatu objek atau gejala 
tertentu 

9. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan siswa dapat membaca hasil 
pengukuran dengan alat ukur tertentu menurut aturan angka penting 

10. Disajikan data hasil pengukuran, siswa dapat memkdakan cara menyampaikan 
hasil pengukuran antara pengukuran tunggal dan pengukuran berulang 

11. Diberikandata hasil percobaan dalam bentuk tabel, siswa dapat menyajikan 
data tersebut dalam bentuk grafik 

12. Berdasarkan data hasil pengukuran, siswa dapat menerapkan aturan-aturan 
pengolahan data dalam menyampaikan hasil pengukuran. 

13. Menunjukkan kedisiplinun kejujuran, ketelitian, dan ketekunan dalam 
belajar dan kegiatan di laboratorium 

14. Menunjukkan kecakapan social dalam bekerjasama diwujudkan dalam 
rnenyampaikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, dan menanggapi 
pendapat orang lain 

15. Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan alat, mengikuti prosedur, 
mengamati, mengukur, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan 
hasil percobaan 

Bahan Beiajar Siswa (dibaca siswa sebelum kegiatan pembelajaran di Laboratoriurn) 

A. BESARAN DAN PENGUKURAN DALAM FISIKA 

1. Besaran Dalam Fisika 
Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alarn yang lahir dan 

berkembang bertitik tolak dari rasa " keingintahuan" tentang gejala alam yang 
dihadapi. Dari rasa keingintahuan tersebut para fisikawan melakukan berbagai 
aktivitas dalam bentuk pengamatan (observasi), pengukuran, pengolahan data, 
interpretasi data dan sampai kepada kegiatan menyimpulkan hasil kegiatan tersebut 
dalam bentuk konsep-konsep fisika yang menerangkan tentang gejala darn yang 
diamati tersebut secara teliti, hati-hati jujur clan terbuka. Dalam fisika langkah- 
langkah maupun tahapan-tahapan diatas diperlukan teknik-teknik pengukuran yang 
hams dikembangkan. Untuk dapat memecahkan masalah, maka diperlukan suatu 
sistem standar yang dapat diterima oleh berbagai kalangan yang mempelajari dan 
mengembangkan ilrnu fisika. 



Dalarn fisika dikenal adanya besaran dan sistem satuan yang dipakai. Besaran adalah 
segala sesuatu yang dapat diukur dan.dinyatakan dengan nilai. Berdasarkan 
satuannya, besaran dapat dibedakan atas 2 macarn yai tu, besaran pokok dan besaran 
turunan. 

A. BesaranPokok 
Besaran pokok addah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebi dahulu dan 

tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok terdiri atas tujuh besaran yang 
berdirnensi, dan dua besaran yang tak berdimensi. Besaran pokok tersebut beserta 
satuannya berdasarkan sistem Satuan Internasional (SI) sebagairnana yang tertera 
pada Tabel 1 dan Tabel 2 

Tabel 1 : Tujuh Besaran Pokok Yang Berdirnensi 

Tabel 2 : Dua Besaran Pokok Yang Tak Berdirnensi 

Dimensi suatu besaran merupakan hubungan antara besaran itu dengan besaran- 
besaran pokok. Dengan kata lain, dimensi adalah cara suatu besaran itu tersusun atas 
besaran-besaran pokoknya. Dimensi besaran fisis diwakili dengan simbol M, L, dan T 
yang mewakili massa, ~aniang dan waktu . 

B. Besaran Turunan 
Besaran huvnan merupakan kornbikisi dari satuan-satuan besaran pokok. 

Contoh besaran turunan adalah luas suatu daerah persegi panjang. Luas sama dengan 
panjang dikali lebar, dirnana panjang d m  lebar keduanya merupakan satuan panjang. 
Pada Tabel 3 disajikan besaran tunman, satuan dan dimensi nya. 



TabeI 3. Beberapa Besaran Turunan Beserta Satuan dan Dimensinya 

2. Hakekat Pengukuran 
Dalam Fisika pada urnumnya kegiatan pengamatan dan pengukuran 

terhadap berbagai gejala darn, merupakan suatu ha1 yang sangat penting. Melalui 
pengukum kita dapat menyatakan h a i l  pengamatan secara kuantitatif (angka- 
angka). Yang dimaksud dengan pengukuran adalah membandingkun ukuranfisis 
sesuatu benda atau gejala dengan satuannya yang dilakukm dengan alat ukur 
(membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang dianggap sebagai 
acuan). Dewasa ini telah banyak alat ukur yang kita kenal mulai dari yang 
sederhana sampai dengan yang komplek dan nunit. Alat ukur biasanya dilengkapi 
dengan skala dan angka-angka seperti pacia jenis alat ukur analog, dan ada yang 
langsung memberikan hasil pengukuran dengan angka-angka seperti pada jenis 
alat ukur digital. 

Melalui pengukuran hasil pengamatan yang disampaikan lebih berrnakna, 
dan dapat diterapkan untuk berbagai keperluan serta perkembangan teknologi, 
sehingga terciptalah peralatan-peralatan canggih yang membawa rnanusia 
ketingkat yang menyenangkan sehingga hidup ini terasa indah. Atas dasar 
itulah kepada kita semua dituntut agar dalam menjelaskan berbagai gejala alam 
harus dapat menguraikannya secara kuantitatif (angka-angka) dan harapan ini 
hanya dapat diwujudkan melalui pengukuran. 

3. Faktor Penentu Mutu Hasil Pengukuran 
Salah satu faktor yang sangat menentukan sehingga fisika dapat maju 

dan berkembang dengan pesat, adalah mutu hasil pengukuran yang tinggi. 
Artinya gajala yang dijelaskan melalui hasil pengukuran, tidak jauh berbeda 
dengan nilai yang sebenamya. Mutu hasil pengukuran ditentukan oleh berbagai 
faktor, yaitu menyangkut mutu alat ukur, ketepatan cara mengamati hasil 
pengukuran, kondisi lingkungan tempat melakukan pengukuran, dan cara 
menyampaikan hasil penguhran. 
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a. Mutu Alat Ukur 
Mutu alat ukur yang dimaksud disini adalah menyangkut ; 

ketepatan (akurasi) , ketelitian (presisi), kepekaan (sensitivitas), daya 
pisah (resolusi) dan kesalahan (ketidakpastian) dari hasil pengukuran . 
a. Ketepatan ( akurasi) , yaitu menyatakan seberapa dekat a&a yang terbaca 

pada alat ukur dengan nilai yang sebenarnya dari besaran yang diukur. 
Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, diperlukan alat ukur 
yang mempunyai ketepatan yang tinggi. 

b. Ketelitian (presisi) , yaitu menyatakan berapa dekat nilai baca alat ukur 
menunjukkan angka yang sama dari pengukuran suatu gejala walaupun 
pengukuran dilakukan berkali-kali dengan waktu d m  kondisi yang berbeda. 

c. Kepekaan (sensitivitas), menyangkut seberapa tanggap Ipekanya alat ukur 
terhadap gejala yang diukur. Alat ukur yang mempunyai kepekaan tinggi 
akan memberikan respon yang besar terhadap gejala, walaupun perubahan 
gejala sangat kecil. 

d. Daya pisah (resolusi) yaitu menyatakan bahwa perubahan terkecil dari 
besaran yang didcur, maka alat ukur masih memberikan hasil 
pengukurannya. 

e. Kesalahan (ketidakpastian) , yaitu menyatakan seberapa besar simpangan 
terhadap nilai yang sebenarnya dari besaran yang diukur. 

b. Ketepatan Cam Mengamati 
Dengan menggunakan alat ukur yang bermutu tinggi saja, belum 

menjamin sepenuhnya mutu hasil pengukuran. Cara pengamatan dalarn 
membaca skala hasil pengukuran juga sangat menentukan terhadap hasil yang 
dicapai. Kesalahan daIam cara membaca skala pengukuran disebut kesalahan 
paralaks. 

Untuk mendapatkan hasil pengukuran dengan kesalahan paralaks 
sekecil mungkin , maka disarankan dalarn membaca skala pada alat ukur, 
kedudukan mata haruslah segaris dengan janun penunjuk atau skala yang 
diamati, seperti yang diperlihatkan pada gambar 1 : 

salah - benar 

I..- - 4 

band& 

Gambar 1. Kesalahan Paralaks 



c. Kondisi Lingkungan Tempat Mengukur 
Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang bermutu tinggi, juga 

harus diperhati-kan kondisi lingkungan tempat mengukur, terutama 
dalam menggunakan alat ukur yang peka terhadap gejala lingkungan 
yang tidak dikehendaki dari pengukuran. Sebagai contoh dalarn 
pengukuran berbagai gejala listrik dengan menggunakan osiloskop, 
sebaiknya tidak dilakukan dalam ruangan yang terdapat getaran, karena 
osiloskop ini sangat peka terhadap getaran listrik dan mekanik. 

d. Cara Menyampaikan Hasil Pengukuran 
Yang tidak kalah pentingnya dan ikut mementukan mutu hasil 

pengukuran adalah cara menyampaikan hasil pengukuran. Pengukuran 
yang dilakukan berulang kali jauh lebih baik dari pengukuran yang 
dilakukan hanya 1 kali saja. Akan tetapi ada kalanya kita hanya bisa 
melakukan pengukuran 1 kali saja, karena untuk melakukan pengukuran 
berikutnya gejala tersebut telah berubah seiring dengan perubahan waktu 

4. Keterbatasan Hasil Pengukuran 
Menurut teori tentang pengukuran, hasil pengukuran dari suatu alat ukur 

memiliki keterbatasan, dalam arti kata memiliki kesalahan . Artinya hasil 
pengkuran hanya mampu mencapai mendekati nilai yang sebenanrnya dari gejala 
yang diarnati. Hal ini disebabkan aritara lain : 

a. Adanya nilai skala terkecil aht ukur. 
Dengan adanya nilai skala terkecil (nst) alat ukur ini mengakibatkan tidak 

mungkin kita mendapatkan hasil pengukuran yang mempunyai ketelitiannya talc 
berhingga. Ketelitian hasil pengukuran hanya sebatas nst alat ukur tersebut. 
Artinya semakin kecil nst suatu alat ukur akan semakin tinggi tingkat ketelitian 
hasil pengukuran ( tingkat kesalahan semakin kecil ). Agar orang dapat menilai 
tingkat ketelitian dari suatu hasil pengukuran, yang dilakukan , hasil pengukuran 
supaya dilengkapi dengan tingkat kesalahannya. 

b. Adanya kesalahan sistematik 
Kesalahan sistematik antara lain disebabkan oleh : 

1. Kesalahan kalibrasi : kurang tepatnya pemberian nilai pada skala pada saat 
alat diproduksi 

2. Kesalahan titik no1 : yaitu kesalahan pada alat ukur yang mana sebelum 
dipergunakan sudah menunjukkan nilai skala tertentu dan tidak pada angka 
no1 ( jarum penunjuk skala tidak mau kempali ke titik nol.) 

3. Kesalahan pegas : yaitu melembek atau mengerasnya pegas yang digunakan 
pada alat ukur akibat telah lama dipakai. Keadaan ini ditemui pada alat-alat 
ukur yang beroperasi dengan menggunakan prinsip pegas. 



4. Gesekan pada bagian-bagian alat ukur yang bergerak. 
5. Paralaks, kesalahan arah pandang mata pada saat membaca hasil 

pengukurm. 

c. Adanya kesalahan acak 
Kesalahan acak sering berada diluar kendali kita, sehingga dapat 

menimbulkan simpangan positif atau negatif secara acak terhadap nilai yang 
dicari, rnisalnya akibat : 
1. Gerak Brown molekul udara yang dapat mengganggu penunjukan jarum 

alat ukur yang sangat halus. 
2. Fluktuasi tegangan jaringan listrik yang dapat mengganggu operasional alat- 

alat listrik 
3. Bising elektronik berupa gangguan pada alat-alalt ukur elektronik 

d. Keterbatasan Ketrampilan pengamat 
Dewasa ini banyak alat-alat ukur yang memerlukan kemahiran 

pengaturan terlebih dahulu sebelum digunakan, terutama pada alau-alat 
ukur yang mempunyai fungsi komplek sehingga tombol tombol 
pengaturannya juga banyak, seperti : osiloskop, spektrometer, multimeter 
dsb. Untuk ini agar hasil pengukuran tidak jauh menyimpang dari nilai 
sebenamya, maka cara pengoperasian alat dan cara membaca hasil 
pengukuran, hams dikuasai si pemakai. 

4. NiIai Skala Terkecil (NST) Alat Ukur 

Pengukwan terhadap suatu besaran atau gejala, dilakukan dengan 
mengguna-kan alat ukur tertentu. Mutu suatu alat ukur sangat ditentukan oleh 
ketepatan hasil pengukuran dengan besaran yang diukur . Alat ukur yang 
terdapat dipasaran dapat di kategorikan sebagai alat ukur analog dan alat ukur 
digital. Apabila pembacaaan hasil pengukuran berdasarkan posisi jarum penunjuk 
pada skala alat ukur termasuk kedalam alat ukur analog. Sedangkan jika hasil 
pengukuran berdasarkan besarnya an& yang terdiri dari beberapa digit, 
termasuk alat ukur digital. Beberapa alat ukur analog dilengkapi dengan skala 
nonius 

a. Alat Ukur Tanpa Nonius 
Pada urnumnya alat ukur memiliki skala, yaitu berupa goresan tebal 

atau halus yang dibubuhi nilai terfentu. Biasanya alat ukur memiliki jarak 
antara 2 skala terkecil tidak kurang dari 1 rnm . Hal ini disebabkan karena pada 
jarak baca nor- mal 25 cm) daya resolusi maksimum mata normal adalah 2 1 
mm. Atau dengan kata lain mata manusia agak sukar melihat jar& yang h a n g  
dari 1 rnrn dengan tepat. Nilai terkecil dari jarak antara 2 bagian skala terdekat 
pada alat ukur disebut nilai skala terkecil alat ukur (nst) . Adanya nst ini 
menunjukkan bahwa kemampuan ukur suatu alat ukur ada batasnya, yaitu 



sarnpai nst alat ukur. Sehingga nst ini sering juga disebut tingkat ketelitian alat 
ukur. 

nst = 1 mm=O,I em 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I  

0 1 

Gambar 2. Nilai Skala Terkecil Sebuah Mistar 

b. Alat Ukur Dengan Nonins 
Untuk memperbesar tingkat ketelitian suatu alat ukur, telah banyak alat 

ukur yang dilengkapi dengan suatu nonius. Dengan nonius seolah-olah nst alat 
ukur menjadi lebih kecil Iagi. Dengan demikian untuk alat ukur yang dilengkapi 
dengan nonius, skala yang dimiliki terbagi dua macam, yaitu skala utama dan 
skala nmisrs. Beberapa alat ukur yang dilengkapi dengan nonius adalah seperti ; 
jangka sorong, mikrometer sknrp, spherometer, neraca Ohaus 311 dsb. Nonius 
pada alat ukur banyak pula macamnya, pada jangka sorong berupa skala geser, 
pada mikrometer skrup dan neraca Ohaus 31 1 berupa skala putar, dan pada 
spherometer berupa skala datar. 

c. Aiat Ukur Digital 
Dengan alat ukur digital hasil pengukuran langsung dapat dibaca pada 

digit-digit perubahan angka yang ditunjukkan alat ukur. Sebagai contoh stopwatch 
digital seperti berikut ini : 

1. Sebelum stopwatch dipakai pada saat di no1 kan menunjukkan angka no1 se- 
perti penunjukan berikut ini 

2. Angka maksimum yang ditunjukkan oleh 2 digit terakhir dari bacaan pada 
stopwatch. 

Artinya nst stopwatch adalah 1/60 detik , katena satu detik setelah angka 
tersebut penunjukan berubah menjadi 



3. Bila setelah pengukuran terhadap suatu gejala dilakukan diperoleh bacaan 
pada stopwatch sebagai berikut : 

Artinya hasil pengukuran adalah sebesar : 
H = 42 menit + 51 detik = 42 menit lebih 5 1 detik = 42' 51 " 
H = 42 menit + (51160) menit = 4,85 menit 

B. PENGUKURAN PANJANG 

1. Alat Ukur Panjang 
-. 

a. Mistar 

l a 1 2 3 4 5 6 7 S  
i 

Gambar 3. Mistar 

Alat ukur panjang yang sederhana adalah mistar yang batas 
ukur maksimumnya ada yang sampai 20 cm, 30 cm, 50 cm atau 100 
crn dan nst nya biasanya 1 rnm. Mistar tidak dilengkapi dengan nonius 
sehingga tingkat ketelitiannya hanya sampai % nst nya yaitu 0,5 mm. 

b. Jangka Sorong 
Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dilengkapi dengan 

nonius berupa skala geser dengan tingkat ketelitian sampai 0,05 m 0,02 
mmatau 0,01 mm. Skala utama jangka sorong mempunyai nst 1 rnm dan 
batas ukur maksimurn sampai 1 50 rnm 

- 

Gambar 4. Jangka Sorong 



Garnbar 5. Skala Utarna dan Nonius Jangka Sorong 

Contoh skala nonius dan skala utama sebuah jangka sorong seperti 
ditunjukkan pada garnbar 5. dengan tingkat ketelitian 0,l rnrn. Jangka 
Sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalamlluar tabung reaksi, 
kedalarnan tabung reaksi, tebal balok dsb. 

- Skala Utama 

I1111111111111111111 

Gambar 6. 9 bagian skala Utarna = 10 bagian skala nonius 

Garnbar 6. memperlihatkan suatu jenis nonius jangka sorong berupa skala 
geser , yang didapatkan bahwa 9 bagian skala utama terbagi ddam 10 bagian 
skala nonius, sehingga : 1 bagian skala nonius = 0,9 bagian skala utama 

bila jarak 1 bagian skala utama 1 mrn, maka jarak 1 bagian skala nonius adalah 
0,9 rnrn, berarti nilai 1 bagian skala nonius = nilai 1 bagian skala utarna - 
nilai 1 bagian skala nonius = (1,O - 0,9 ) mm = 0,l mm. 
Misalkan basil pengukuran kedudukan skala utama dan skala nonius seperti 
garnbar: 



0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3  1 4 1 5  
(rnrn) skala utama 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  skala nonius 
0 1 2  3 4 5  6 7  8 9 1 0  

berarti hasil pengukuran yang diperoleh adalah H = 4 mm + (3x0,l) mm = 4,3 mm 

h i 1  bacaan skala utama hasil bacaan skala nonius 

Gambar 6 .  Contoh Hasil Pengukuran Dengan Jangka Sorong 

c. Mikrometer Skrup 
Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian 

sarnpai 0,01 mm dan batas ukur maksirnum 25 rnrn yang terbagi dalam 50 skala 
utama, sehingga skala untamanya mernpunyai nst 25/50 mrn = 0,5 mm. Noniusnya 
berupa skala putar yang terdiri dari 50 skala untuk 1 kali putaran dengan pergeseran 
skala utama sebanyak 1 skala ( 0,5 mm) sehingga tingkat ketelitian mikrometer skrup 
adalah 0,5 mm/50 = 0,O 1 rnrn. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur 
ketebalan benda-benda yang tipis seperti uang logam, kertas, plat dsb. 

Gambar 7. Mikrometer Skrup 

Misalkan dari suatu hasil pengukuran terhadap suatu materi kedudukan skala 
utama dim skala nonius &meter s h p  adaIah seperti ditunjukkan pada 
garnbar 9. berikut ini : 



Gambar 8. Kedudukan Skala Mikrometer Skrup 

C. PENGUKURAN MASSA 

1. Alat Ukur Massa 
m- suatu benda diartikan sebagai kwantitas zat yang dimiliki 

benda tersebut. Pengukuran massa suatu benda dapat dilakukan dengan 
menggunakan neraca sama lengan, misalnya neraca Ohaus. 

Neraca Ohaus 3 1 1 Neraca Ohaus 26 1 0 Neraca Teknis 

Gambar 9. Macam-Macam Neraca Yang dipakai di Laboratorium 



Besarnya gaya grafitasi yang bekerja pada benda dikenal dengan istilah berat 
benda. Merupakan hasil perkalian antara massa benda dengan percepatan 
grafitasi bumi. W = mg. 

Garnbar 10 Macam Macam Neraca Yang digunakan Pedagang 

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah seperti 
neraca pegas. 

Garnbar 11.  Neraca Pegas 

D. PENGUKURAN WAKTW 

Untuk mengukur selang waktu tertentu dapat digunakan stop watch 
(arloji detik) yang bentuknya seperti arloji saku. Stopwatch ada 2 macam 
yang analog dan yang digital. Stopwach analog mempunyai dua macam 
jarum, yaitu jarum pendek menunjukkan pengukuran dalam menit, dan 



jarum panjang menyatakan pengukuran dalam detik, dengan nilai skala 
terkecil 1 detik. Sedangkan pada stopwatch digital hasil pengukuran 
langsung dapat dibaca pada angka yang ditunjukkan stopwach 

Gambar 12. Stopwatch 

E. I(ETIDAKPAS~AN DALAM PENGUKURAN 

1. Angka Penting 
Sediakanlah sebuah h b u s  materi yang terdapat di laboratorium dan 

ukurlah berapa panjang sisi h b u s  materi tersebut dengan menggunakan mistar 
yang berskala milimeter. (nst nya = 1 rnm). Misalkan pada saat pengukuran 
kedudukan skala mistar pada kedua ujung kubus materi adalah seperti pada 
gambar be&& ini 

Ujung kubus berada diantara garis skala 14 dan 15 
mm, sehingga hasil pengukuran (H) panjang sisi 

kubus ditulis sebagai : 
H = 14,5 mm 

Mempunyai 3 buah angka penting yaitu 2 buah 
angka pasti ( angka 1 dan 4) dan 1 buah angka 

taksiran (angka 5) 

Gambar 13. Pengukuran Panjang Sisi Kubus Materi Dengan Mistar 



Selanjutnya kita coba mengukur sisi kubus materi tersebut dengan meng-gunakan 
jangka sorong yang mempunyai 20 skala nonius yang terbagi dalam 19 bagian 
skala utama seperti pada gambar : 

\ Skala nonius (20 skala) 

Gambar 14. 19 bagian Skala Utama = Skala Nonius 20 bagian skala nonius 

Berarti nst nonius adalah ( jarak 1 bhg skala utama - jarak 1 bagian skala 
nonius) = 1 mm - (19120)mm = (1-0,95)rnm = 0,05 mm. Jika kedudukan skala 
utama dan sk&i nonius pada saat pengukuran adalah seperti pada gambar 15 
berikut ini : 

-- 

I1  I I l l  lILLLLL~ll,(,!ll/)~~j)I,llI,(Il i l l  I I I 

14 bhg. Skala utama 
h 

garis ke 14 nonius segaris 
dengan skala utarna 

Gambar 15. Kedudukan Skala Pada Pengukuran Sisi 
Kubus Materi Dengan Jangka Sorong 

Hasil pengukuran (H) = 14X lmrn + 14X0,05 mm = 14,70 mm ( 4 buah angka 
pasti tanpa ada angka taksiran). Dalam setiap pengukuran sebaiknya disertakan 
angka terakhir sebagai angka taksiran, sehingga hasil pengukuran dengan jangka 
sorong yang dilaporkan adalah 

H = Angka pasti beserta angka taksiran 
H = 14,550 mm 

Hasil pengukuran mempunyai 5 angka penting, yang terdiri dari 4 buah 
angka pasti (angka 1 ,4 ,5 ,  dan 5) dan 1 buah angka taksiran (angka 0) 
Angka pasti adalah angka yang tidak diragukan nilainya. Angka pasti juga 
dapat diperoleh dari kegiatan menghitung (membilang), seperti 
menghitung banyaknya siswa dalam kelas, menghitung jumlah uang, 
jumlah ternak dalam kandang. 



Angka taksiran adalah angka yang diperoleh dari hasil penaksiran, 
yang diragukan yang didapat dari hasil pengukuran karena berbagai 
keterbatasan alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran panjang sisi kubus 
materi dengan mistar dan dengan jangka sorong dapat disimpulkan bahwa : 

a. Semakin kecil nst alat ukur hasil pengukuran yang diperoleh akan semakin 
teliti, dan semakin dapat dipercaya. Hasil pengukuran dengan mistar diperoleh 
H = 19,5 mm ( mempunyai 3 angka penting) sedangkan hasil pengukuran 
dengan jangka sorong diperooleh H = 14,550 rnm ( 5 angka penting) 

b. Angka penting adalah sernua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang 
terdiri dari angka pasti dan satu angka terakhir sebagai angka taksiran 

2. Notasi Iimiah 
Kegiatan pengamatan dan pengukuran dalarn fisika dilakukan terhadap 

berbagai berbagai gejala alam mulai dari ukuran berskala atom sampai dengan 
ukuran yang besar seperti massa bumi, massa planet dsb. Sebagai contoh : 

a. Massa elektron (m) = 9,l X 10"' kg . merupakan penulisan dengan notasi 
ilmiah (dalarn or& besar dalam eksponen negatif = lo-" ) yang merupakan 
penyederhanaan dari 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 91 kg 
( penulisan notasi biasa ) 

b. Kecepatan cahaya di ruanga hampa (C) = 3 X lo8 mls merupakan penulisan 
dengan notasi ilmiah (dalam orde besar dalam eksponen positif =lon ) yang 
merupakan penyederhanaan dari 3.00.000.000 m/s ( penulisan notasi biasa ) 

Pemakaian notasi ilrniah dalam penulisan hasil pengukuran dengan jurnlah 
bilangan yang sangat besar (orde besar) dimaksudkan adalah untuk : 
penyederhanaan penulisan sehingga tidak diperlukan tempat yang lebar untuk 
penulisan dan untuk menghindari kemmgkman terjadinya kesalahan dalam 
menuliskan jurnlah bilangan sehingga terjadi kesalahan dalam membacanya. 

Sehubungan dengan penulisan jurnlah angka penting, pemakaian notasi ilmiah 
dan perubahan sistim satuan diharapkan tidak akan merubah jmlah angka 
penting yang hams dituliskan. Sebagai contoh : 

Berdasarkan hasil pengukuran panjang sisi kubus materi dengan mistar dan 
dengan jangka sorong dapat disimpulkan bahwa : 

Hasil pengukuran dengan mistar H = 14,5 mm = 14,5 X 1 o - ~  m ( 3 angka penting) 
Hasil pengukuran jangka sorong H - 14.550 mm = 14,550 XI o5 m (5 angka penting) 



Dalam menggunakan sering juga dipakai akalan-awalan sebagaimana disajikan pada 
Tabel 4. 

TabeI 4. Awalan Satuan untuk Konversi Makro dan Mikro 

3. Aturan Angka Penting dan Penggunannya Dalam Menyampaikan Hasil 
Pengukuran dan Percobaan 

Makro 

MKS 

Misalkan kita mengukur tebal sehelai karton dengan menggunakan 3 
macarn alat ukur panjang, yaitu pertama dengan mistar yang nst nya = 1 mrn kedua 
dengan jangka sorong yang nst noniusnya = 0.1 mrn , ketiga dengan mikrometer skrup 
yang nst noniusnya = 0,Ol mm. Hasil pengukuran : 
a. dengan mistar diperoleh H = 0 , E  cm = lJ X 1 cm = X lo4 m ( 

mempunyai 2 buah angka penting) 
b. dengan jangka sorong diperoleh H = 0,150 cm =1.50 X lo'* cm = 1.50 ~ 1 0 - ~  m 
c. ( mempunyai 3 buah angka penting ) 
d. dengan mikrometer skrup diperoleh H = 0,1502 cm = 1.502 X 1 0-2 crn = 1,502 X 

1 o4 m (mempunyai 4 buah angka penting) 

Berdasarkan hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa : 

Twe 

GI* 

kika 

hekto 

deb 

meter 

1. Untuk objek pengukuran yang sama, dengan alat ukur yang nst nya bervariasi, 
jumlah angka penting semakin meningkat jika nst alat ukur semakin kecil 

2. Perubahan sistem satuan dan pemakaian notasi ilrniah tidak merubah jumlah angka 
penting yang hams dilaporkan dari hasil pengukuran 
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3. Berdasarkan contoh hasil pengukuran diatas, dan jumlah angka penting yang 
dilaporkan dapat dirumuskan beberapa aturan angka penting, yaitu : 

a. Semua angka bukan no1 adalah angka penting 
b. Angka no1 yang terletak diantara dua angka bukan nol, dan semua angka no1 

yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis dibelakang 
koma desimal adalah angka penting 

c. Angka no1 yang digunakan hanya untuk koma desimal adalah bukan angka 
penting. 

d. Bilangan bilangan puluhan, ratusan, rib-, dst. yang memiliki angka-angka 
no1 pada deretan akhir harus dituliskan pada notasi ilmiah, guna untuk 
meinbedakan angka penting dan bukan angka penting. 

F. CARA MENYAMPAIKAN HASIL PENGUKURAN 

1. Pengolahan Dan Penyajian Data 
Dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu gejala atau fmomma yang 

diamati adakalanya pengukuran hanya dapat dilakukan satu kali saja, artinya jika 
pengukuran diulangi lagi maka gejala tersebut telah berubah. Adakalanya 
pengukuran dapat dilakukan cukup sering sehingga diharapkan hasilnya lebih 
teliti . 

a. Pengolahan Data Hasil Pengukuran 
Pengolahan data dan penyampaian hasil pengukuran ada 3 macam, yaitu 

pengukuran tunggal (N= 1 ) , pengukuran beberapa kali saja ( 2 5 N< 9) dan 
pengukurm cukup sering (Nz 10). 

1) Pengukuran Tunggal (N =I) . 
Menyatakan hasil pengukuran tunggal biasanya digunakan rumus berikut ini : 

H = ( X  + AX ) (lambang satuan) 
H = Hasil pengukuran yang disarnpaikan 
X = Hasil bacaan skala/ digit alat ukur 
AX = Angka taksiran (ketidakpastian pengukuran) 

Untuk pengukuran tunggal diarnbil kesepakatan bahwa : 

Angka taksiran (AX)= ?4 nst alat ukur 

Contoh : 
Sebuah milnometer slcrup yang mempunyai nst - 0,01 mm digunakan untuk 
mengukur ketebalan suatu plat baja. Pengukuran hanya dilakukan 1 kali saja. 
Hasil bacaan skala utama dan skala nonius diperoleh tebal plat baja sebesar : 



X = 7,24 mm (3 buah angka pasti) = 7,24Q mm (4 buah angka penting) 
AX = ?4 Xnst = % X0,Olrnrn = 0,004mm 
sehingga tebal plat baja yang dilaporkan H = (7,240 + 0,005) mm 
Atau hasil pengukuran berkisar antara ( 7,235 s.d 7,245 ) mm. 

2) Pengukuran Beberapa Kali Saja ( 2 NF 9) 
Menyatakan hasil pengukuran dengan pengulangan beberapa kali saja , 

di,wakan rumus : 

H = ( X, 2 6,, ) (lambang satuan ) 
H = Hasil pengukuran yang disampaikan 
X, = Nilai bacaan alat ukur rata-rata 
6,, = deviasi mutlak terbesar 

Contoh : 
Misalkan hasil pengukuran tebal plat baja yang diukur secara berulang 

sebanyak 3 kali berturut-turut dengan menggunakan mikrometer skrup diperoleh 
data sebagai berikut : XI = 7,240 rnm, Xz = 7,020 rnm dan X3 = 7,220 rnm, maka 
dalam penyampaian hasil pengukuran di ikuti langkah langkah berikut ini : 

1. Masukkan data kedalarn Tabel 5, dan cari penyelesaian yang diminta sesuai 
dengan rumus yang diberikan 

Tabel 5. Tabel Pembantu Mencari deviasi maksimum (8,,,,,,) 

2. Hasil pengukuran adalah H = ( X, + 6,, ) (lambang satuan ) 
H = (7,160 +_ 0,140 ) mm 

3) Pengukuran Cukup Sering (N>_ 10) 
Menyatakan hasil pengukuran dengan pengulangan cukup sering, digunakan 

m u s  : 
H = ( X, 2 AX ) (lambang satuan ) 
H = Hasil pengukuran yang disarnpaikan 
Xr = Nilai bacaan alat ukur rata-rata 

Data ke- 
(4 

1 
2 
3 

Jurnlah 

& 
(mm) 
7,240 
7,020 
7,220 

2 1,480 

~ = z ~ / n  
(mm) 

2 1,480/3 
= 7,160 

6 =  IXr-Xnl 

(mrn) 
7,160-7,240=0,080 
7,160-7,020=0,140 
7,160-7,221)-1),060 

Keterangan 

- (&,MI$ 



AX = Angka taksiran ( ketidakpastian pengukwan ) 

Contoh : 
Tinggi bahagian dalam tabung reaksi yang diukur sebanyak 10 kali 
berturut-turut dengan menggunakan jangka sorong diperoleh data sebagai 
berikut : 

X =  13,680, 13,720, 13,700, 12,640, 13,700, 13,700, 13,720, 
1 3,680, 1 3,680, 1 3,700. Tentukanlah hasil pengukuran yang hams 
dilaporkan. 

Penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah berikut ini : 
1. Urutkan data dari yang kecil sarnpai yang besar dan cari nilai rata-rata 

dari seluruh data yang diperoleh untuk n kali pengukuran. 
2. Cari nilai kuadrat masing-masing data dan jumlah kuadrat data tersebut 

Untuk urutan no. 1 dan no. 2 dapat digunakan Tabel 6. 

Tabel 6. Tabel Pembantu Mencari X, 

Data ke 

Cari angka taksiran (AX) dengan 

C 

Xi @i12 

I cxi 136,920 
Diperoleh X, = - - - = 13,692 rnrn 

n 10 

136,920 1874,7 10 



4. Hasil pengukuran yang hams di laporkan adalah : 

H = ( Xr 2 AX ) (Iambang satuan ) 
H = (1 3,6922 0,004) rnrn 

b. Penyajian Data Hasil Percobaan 
Data hasil percobaan /praktikum dapat disajikan dalam bentuk grafik. 

M i s a h  kita mengukur hubungan antara besarnya gaya (F) dengan pertam- 
bahan panjang pegas (AX) dari 7 kali percobaan . Pengukuran gaya (F) dapat 
dilakukan dengan neraca pegas yang tingkat ketelitiannya 0,l N (nst nya = 0,l 
N), dan pertambahan panjang pegas (AX) diukur dengan mistar yang tingkat 
ketelitiannya 0,l cm. Hasil percobaan disajikan pada Tabel 7. berikut ini : 

Tabel 7. Tabel Pembantu Pengolahan Data 

Data ini dapat disajikan dalam bentuk grafIk sebagai berikut : 

Perc. ke 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 .  
7. 

0 0,02 0,04 0,M 0,08 0,lO 0,12 0,14 0,16 
AX (dalam meter) 

Gambar 16. Grafik F sebagai Fungsi AX 

K,,, = (1 0,100+9,620+9,505+10,025+10,020+9,947)/6 = 9,870 N/m 

Besar gaya 
diberikan 

(F) 
(dalam N) 

0 
0,lO 
020 
0,50 
0,80 
1,OO 
1,50 

Panjang Pegas 
Pa& Pada 

Percobaan ke i 
(xi) 

(dalam meter) 
0,1202 
0,1301 
0,1410 
0,1725 
0,2000 
0,2204 
0,27 10 

Panjang Pegas 
Mula-mula (XO) 
(dalam meter) 

0,1202 
0,1202 
0,1202 
0,1202 
0,1202 
0,1202 
0,1202 

Pcrtambahan Panjang 
peg= 

(hX=X -&) 
(dalam meter) 

0 
0,0099 
0,0208 
0,0526 
0,0798 
0,1002 
0,1508 

Konstanta 
Pembanding 
(k= F/AX) 

(dalam N/m) 
0 
10,100 
9,620 
9,505 
10,025 
10,020 
9,947 



Grafik menunjukkan bahwa ternyata AX berbanding lurus dengan F 
atau : AX = F 
misalkan konstanta pernbanding tersebut adalah k sehingga dapat ditulis 
sebagai : 

r 
F = k.AX dengan k = - = 9,870 N/m ; k = konstanta pegas 

AX 

Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif 

Bila hasil pengukuran yang disampaikan (H) dinunuskan sebagai : 
H = ( X 2 AX ) (lambang satuan) 
X = iiasil bacaan skald digit alat ukur 
AX = ketidakpastian pengukuran= KM = ketidakpastian mutlak ) dan 
KR = ketidakpastian relatif = (AX I X)x100% 

Tugas Pendahuluan 

Baca dan pahamilah bacaan diatas, dan jawablah pertanyan-pertanyam 
berikut ini sebelum anda rnengikuti kegiatan di laboratonurn 

1. Apa yang dimaksud dengan pengukuran ? clan jelaskan juga alasanrnu, 
kenapa dalam fisika kegiatan pengukuran merupakan suatu ha1 yang sangat 
penting . 

2. Alat ukur mempunyai nilai skala. Apa yang dimaksud dengan skala alat ukur ? 
Apa itu nst ? dan apa konsekwensi adanya nst ini terhadap kualitas hasil 
pengukuran ? Jelaskan pula kenapa nst alat ukur umumnya tidak kurang dari 
1 rnrn? 

3. Kenapa pada beberapa alat ukur dilengkapi dengan nonius ? Sebutkan 
beberapa alat ukur yang menggunalcan nonius. 

4. Jelaskan dengan contoh perbedaan antara angka penting, angka pasti, dan 
angka taksiran. 

5. Sebutkanlah ernpat aturan angka penting. 

6. Misalkan diatas meja anda terdapat beberapa buah alat ukur, yaitu : mistar, 
jangka sorong, mikrometer skrup neraca sama lengan, neraca pegas, 
stopwatch dan termometer demam. Isilah titik-titik berikut ini dengan narna 
alat ukur yang cocok untuk digunakan : 
a. tebal kertas, diukur dengan ............................................................. 
b. diameter dalam tabung reaksi diukur dengan ................................................. 

.......................... .......................... c. kedalaman tabung reaksi diukur dengan .. 
............................................................... d. panjang meja belajar diukur dengan 



................... ........................................ e. suhu badan adik diukur dengan ... 
f. massa tabung reaksi diukur dengan ............................................................... 

........................................ g. prioda getaran lonceng jam dinding diukur dengan 
.................................................................... h. berat tabung reaksi dikur dengan 

7. Misalkan hasii pengukuran kedudukan skala utama dan skala nonius sebuah 
jangka sorong disaat pengukuran diameter luar tabung reaksi adalah seperti 
pada gambar berikut ini : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (rnrn) skalautama 

berarti : 

1 1 1 1 1 1 1  

a. Jangka sorong rnempunyai tingkat ketelitian (nst nonius) sebesar 
................ rnm 

b. Hasil pengukuran diameter luar tabung reaksi adalah ............... mm ( ........ 
buah angka penting ) yang terdiri dari .... buah angka pasti yaitu 
.......................... dm ........ buah angka taksiran yaitu ................................. 

I I 

8. Sebuah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur tebal 
tulis. Kedudukan skala utama dan skala nonius alat ukur adalah 

skala nonius 

garnbar berikut ini : 

sebuah 
seperti 

buku 
pada 

berarti : ' /  
a Mikrometer rnempunyai tingkat ketelitian (nst nonius) sebesar 

................ Mm 

b. Hasil pengukmm tebal buku adalah .............. mrn ( ........ buah angka 
penting ) yang terdiri dari .... buah angka pasti yaitu .......................... 
dan ........ buah angka taksiran yaitu ............................................................. 



9. Si Badu diminta melakukan pengukuran terhadap tebal meja dengan mistar 
ukur yang nst nya 0,l cm. P e n g u k m  dilakukan sebanyak 5 kali berturut- 
turut d m  dipeoleh data hasil pengukuran : 5,60 cm, 5,65 cm, 5,65 cm, 
555 cm, dan $60 cm. Nyatakanlah hasil pengukuran yang h a m  di laporkan 
dmgan aturan pengolahan data dan angka penting. (gunakan contoh tabel 
jika diperlukan) 

10. Data has11 pengukuran terhadap kedalaman tabung reaksi dengan 
menggunakan jangka sorong yang rnemiliki 10 bagian skala nonius terbagi 
dalam 9 skala utarna adalah sebagai berikut : 1452 mm, 145,l mm, 145,O 
mm, 145,3 rnm 145,O rnm, 144,9 mm, 145,O mm, 145,2 m m  145,3 mm dan 
145,3 rnm. Carilah hasil pengukuran yang hams dilaporkan menurut aturan 
pengukuran dm angka penting. 

1 1. Pada suatu hari si Aminah hendak melakukan pengukuran besarnya grafitasi 
di daerah tempat tinggalnya yang berada pada ketinggian 400 m diatas 
permukaan laut dengan menggunakan bandul sederhana . Rumus yang dipakai 
adalah : 

i 
g = (39,44)X(+ 

Data hasil percobaan seperti ditunjukkan pada Tabel 8 

Tabel 8. Data Hasil Percobaan Untuk Menghitung T dan g 

a. Olahlah data tersebut dan masukkan hasilnya pada tabel data yang 
masih kosong 

b. Buatlah gafik hubungan antara T~ sebagai fungsi t 

Perc. 
ke 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

~isd&a Ber6asi.s Kqiatnn Lalkrntnn'um , ma6 1. P q u & m n  Qesamn Qin'ta MaL 24 

- gmratarata - ............................................................................................. d s 2  

Panjang 
ayunan 

(1) 
(dlm meter) 

0,20 

0,25 

0,30 

0,3 5 
0,40 

0,45 

0,50 

Walctu 10 
kali ayunan 

(t> 
(dlm detik) 

990 
10,O 

1 1,0 

11,5 
12,5 

13,5 

14,O 

WaMu ~mtuk 
1 kali ayun 
(T) = t/lO 

(dlm detik) 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

Nilai 
T* 

(d" ddilZ) 

.a,............. 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

Perc. grafitasi (g) 
I 

8 = (39>44)X(Tl, 

(dalarn mtde?) 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 



A. Alat dan Bahan Yang di Perlukan 

a. Mistar 
b. Jangka sorong 
c. Mikrometer skrup 
d. Neraca Ohaus 3 1 1 
e. Stopwatch (analog dan digital) 
f. Tabung reaksi 
g. Plat Almuniurnkarton 
h. Silinder materi 
i. Perangkat bandul sederhana 

B. Prosedur Kerja 

1. Tentukan NST dari masing-masing alat ukur berikut ini : a)Mistar, b) Jang- 
ka sorong, c) Mikrometer skrup d) Neraca Ohaus , e) Stopwatch , dan f) Tenno- 
meter air raksa Isikan data yang diperoleh kedalarn Tabel 9. 

2. Lakukan pengukuran tunggal untuk masing-masing objek pada Tabel 10 
dengan alat ukur yang tepat dan nyatakan data hasil pengukuran beserta 
ketidakpastian mutlak, ketidakpastian relatif serta angka penting yang 
digunakan dengan cara mengisi Tabel 10. 

3. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali untuk objek-objek dibawah ini, 
nyatakan hasil pengukuran Anda beserta ketidakpastian mutlak, ketidak- 
pastian relatif serta angka penting yang digunakan; a) panjang kota jangka 
sorong, b) diameter dalam tabung reaksi, c) diameter luar tabung reaksi, 
dan d) suhu air dalam beker gelas. Isikan data yang diperoleh kedalarn 
Tabel 11. 

4. Lakukan pengukuran sebanyak 10 kali untuk objek-objek dibawah ini, 
nyatakan hasil pengukuran Anda beserta ketidakpastian mutlak, ketidak- - - 

pastian relatif serta angka penting yang digunakan ; a) kedalaman tabung 
reaksi, dan b) tebal plat almunium. Isikan data yang diperoleh kedalam 
Tabel 12. 

C. Data Yang Diperoleh 

Tabel 9. : Nilai Skala Terkecil Beberapa Alat Ukur 

No. 

1. 

2. 

Nama Alat Ukur 

Jangka sorong 

Mikrometer slavp 

NST No. 

4. 

5. 

Nama Alat Ukur 

Neraca Ohaus 

Stopwatch 

- 
NST 



Tabel 10. Data Pengukuran Tunggal 

Tabel 1 1 .  Data Pengukuran Bemlang sebanyak 5 kali (N=5) 

Tabel 12. Pengukuran berulang (N=10) 

NST No 

2 

5 

6 

7 
C 

@?A*- 

Data 
ke- i 

1 

2 

3 

4 

5 
L 

Ketidak- 
pastian 
rehtif 

Ketidak- 
pastkvl 
mutkk 

Objek Yang di 
Ukur 

Pjg kotak 
jangka sarong 
Diameter d a b  
tab. reaksi 
Diameter luar 
tab. reaksi 
Kedalaman tab. 
Reaksi 

Tebal karton 

Massa silinder 
materi 

Suhu air 

Diameter dalam tab. 
reaksi (Xi) 

Pjg. kotak Jangka 
Sorong (XJ 

Data 
ke- 

1 

2 

3 

4 

Jrnl 

.- 
Pentkg 

Alat ukur 

Diameter luar tab. 
Reaksi 0(J 

Objek yang diukur 

Subu air (X3 

Kedalaman tabung reaksi (Xi) Tebal plat 
almunium(Xi) 



D. Pengolahan Data 

Lakukan pengolahan data untuk mencari nilai rata-rata dan ketidakpastian 
dari pengukuran berulang, yaitu berdasarkan Tabel 10, 1 1  dan 12. Laporkan hasil 
pengukuran menurut aturan angka penting beserta ketidakpastian mutlak dan 
ketidakpastian relatifnya dengan menggunakan Tabel 1 3,14 dan 1 5 

Tabel 1 3. Pengukuran Tunggal 

Tabel 14. Pengukuran berulang @=5) 

No 

I 
2 

3 

4 

5 

Objek 

Pjg kotak jangka sorong 
Diameter dalam tab. reaksi 

Diameter luar tab. reaksi 

Kednlamm tab. r&i 

Tebal plat almuaiurn 

Data ke- i 

1 
2 
3 
4 
5 

N=5 

Hsl Pengukuran 
Jml Angka Penting 

KM 
KR 

kotak 
Jangka Sorong 

(Xi) 

c x i  = ....... 

Alat Ukur yang 
dipakai 

Hasil 
Pengu kuran 

(X = x  

t h l  

NST 

Diameter dalani tab. 
reaksi (Xi) 

c x i =  ....... 

Jml 
.Angka 
Penting 

Diameter luar 
tab. Reaksi (X,) 

C x ,  = ....... 

Suhu air (Xi) 

c x .  = 1 """' 

KM KR 



Tabel 15. Pengukuran berulang (N=10) 

E. Kesimpulan 

Data ke- i 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

N=5 
Hsl Pengukuran 

Jml Angka Penting 
KM 
KR 

1. Bandingkan NST antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nyatakan 
kesimpulan anda 

2. Bandingkan hasil pengukuran tunggal dengan hasil pengukuran berulang untuk 
objek pengukuran yang sama, nyatakan kesimpulan anda 

3. Sebutkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama pengukuran 

F. Implementasi Hasil Kegiatan Laboratorium 

Objek yang diukur 

1. Sediakan sebuah bandul sederhana yang terdiri dari : statif, beban gantung, 
benang, dan stopwatch. Lakukanlah percobaan sebmyak 3 k a l  dengan panjang 
benang yang sarna, rnasing-masing dongan cara mengayunkan bandul tersebut 
sebanyak a) 1 kali b) 5 kali dm c) 10 kali dan hitunglah priode bandul (T), 
frekwensi (f) clan percepatan grafitasi (g) dari masing-masing percobaan. (dapat 
digunakan contoh Tabel 4) 

2. Nyatakan kesimpulan anda dari 3 kali percobaan tersebut, berkenaan dengan hasil 
pengukuran tunggal (1 kali), berulang beberapa kali (5 kali) da. sering kali (10 
kali) 

Kedalarnan tabung reaksi 
(Xi> 

c x ,  = ....... 

Tebal plat 
aImUni~m(X~) 

c x i  = . . . . . . . 



II PENJUMLAHAN VEKTOR 
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya 

Kompetensi Dasar : Melakukan Penjumlahan Vektor 

Indikator Pencapaian Kompetensi : 

1 Mengoperasikan penjumlahan vektor secara grafis 

2 Melakukan penjumlahan vektor secara analisis 
3 Mengoperasikan perkalian vektor dan skalar 
4 Menerapkan operasi vektor dengan menggunakan koordinat Cartesius 
5 Menyampaikan hasil operasi vektor 'dengan kata-kata sendiri 

Kompetensi h i a h  Yang Dikembangkan 

1. Aspek Afektif : 
a. Karakter Ilmiah : menunjukkan kedisiplinan kejujuran, ketelitian, cia. ketekunan 

dalarn belajar dan kegiatan di laboratorium 
b. Keterampilan sosial: bekerjasama diwujudkan dalam menvampaikan wndapat- 

meniadi pendengar yang baik, dm menanagapi ~endapat orang lain 

2. Aspek Psikomotor 
a. Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan alat, mengikuti prosedur, mengamati, 

mengukur, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil percobaan 
b. Menggunakan mistar, jangka sorong dan mikirometer skrup untuk mengukur panjang 
c. Menggunakan neraca Ohaus, neraca sama lengan dan neraca pegas untuk mengukur 

massa benda 
d. Menggunakan jam tangan atau stopwatch untuk pengukur waktu/ priode getaran 

Tujuan Pembelajaran 

1 ~engoperasikan penjumlahan vektor secara grafis 

2 Melakukan penjumlahan vektor secara analisis 
3 Mengoper~~ikan perkalian vektor dan skalar 
4 Menerapkan operasi vektor dengan menggunakan koordinat Cartesius 
5 Menyampaikan hasil operasi vektor dengan kata-kata sendiri 
6 Menunjukkan kecakapan social dalam bekerjasama diwujudkan dalam 

menyampaikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat 

- 
orang' lain 

7 Menunjukkan kecakapan social dalam bekerjasama diwujudkan dalam 
menyampaikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, dan menanggapi pendapat 
orang lain 



Bahan Belajar Siswa (dibaca siswa sebelum kegiatan pembelajaran di Laboratorium) 
Jika ada dua vektor gaya atau lebih yang bekerja pada suatu titik dengan 

arah yang berbeda atau berlainan, vektor gaya gaya tersebut dapat diganti 
dengan sebuah gaya tunggal (resultan) yang besarnya sama dengan vektor gaya 
yang menghasilkan keseimbangan dan arah resultan tersebut berlawanan dengan 
arah vektor gaya keseimbangan. 



Gambar 1. Paduan Vektor 

Pertanyaan Pendahuluan 

Apa yang disebut dengan titik tangkap gaya ? 
Apa yang disebut dengan garis kerja gaya ? 
Buktikanlah keadaan yang akan terjadi (tidak ada pulley), maka : x=o 
y =o 

2. Kapan benda akan bergerak atau rolling ? 
3. Tiga buah gaya Fl F2 dan F3 bekerja pada benda A sehingga benda tersebut 

bergerak dengan kecepatan tetap. Pada Gambar 2 hanya diperlihatkan F, dan q . 
Tentukanlah besar dan arah gaya F3 

Garnbar 2 Diagram gays' yang bekerja pada benda A 

Alat dan Bahan 
1. Kertas HVS 
2. Batu baterai 1,5 volt bentuk silinder 
3. ~ e r a c a  pegas 2 buah 
4. Balok berpenyangkut 3 biah identik 
5. Bangku gaya berserta papan gaya 
6. Beban-beban 1 set 
7. Busur derajat 2 buah 
8. Benang 
9. 5 lembar kertas mili meter (disediakan oleh praktikan) 



Prosedur Kerja 
1. Siapkan meja gaya dengan standarnya. 
2. Usahakan meja gaya benar-benar vertikal. 
3.  Uji pulley apakah lancar atau tidak. 
4. Pasang tempat beban dan tali-tali gaya. 
5. Berilah beban pada tempat beban dengan bermacam hargal berat gaya. 
6 .  Ukursudut-sudut gaya yang terjadi dan posisi titik tangkap gaya. 

Gambar 4. Meja Gaya dan Standarnya 

Lembaran Kerja 

1. Hasil Pengamatan 

Tabel 1. Data Praktikum 



2. Pengolahan Data 

Berdasarkan data pada tabel di atas, olahlah data tersebut sehingga dapat 
ditarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan 

Tabel 2. Hasil Penrrolahan Data 

3. Pertanyaan Kesimpnlan 

a. Nyatakan kesimpulan anda berdasarkan percobaan I, II, dan III 
b. Berdasarkan percobaan IV, : 

- Dari tabel percobaan 1 dan 2 kesimpulan apa yang Anda dapati 
- Jelaskan dasar perpindahan titik tangkap gaya untuk beberapa harga 
percobaan ! 

A. Daftar Pustaka 

1. Budikase, E., Kertiasa, Nyoman, Fisika 2 Untuk Sekolah Menengah Umum 
1994. 

2. Halliday, Resnick, Fisika Jilid 1,2, Terjemahan, Erlangga 1998. 
3. Kanginan, Marten, F i s h  200 2A, 2B, Penerbit Erlangga, 1999. 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kita kita haturkan kehadirat Ilahi karena berkat rahmat dan 
izin Nya jualah modul pembelajaran tentang Listrik Dinamis untuk kelas I SMA 
dapat terselesaikan dengan baik. 

Modul ini disusun dengan berorientasi kepada gejala fisik yang di 
alami siswa dalam lingkungan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat dipelajari dan di 
diskusikan siswa dengan mudah. Disamping itu ucapan selamat dan sukses juga 
ditujuKan kepada siswa kelas XI SMA 3 Padang tahun ajaran 201 11201 2 yang telah 
membantu dalam membuat kit sederhana tentang materi Listrik Dinamis. ini. 

Dengan terselesaikannya modul ini, penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu, terutama kepada 
1. Kepala SMA Negeri 3 Padang yang telah memberikan fasilitas untuk terlaksa- 

nanya uji coba modul ini dalam pembelajaran Fisika di kelas. X 
2. Ibu Dra. Yunida Herawati dan Bapak M. Efendi, S.Pd guru Fisika SMA 3 

Padang, yang merupakan partner kerja dalam uji coba modul ini 
Akhirnya penulis merasakan bahwa tak ada gading yang tak retak, 

bahwa dirasakan masih banyak kekurangan pada modul ini untuk penyempurnaan 
di masa mendatang. 

Padang, Oktober 20 12 
Penulis 



MODUL 1 
LISTRIK DINAMIS 

PENGANTAR LISTRIK DINAMIS 

Sediakan sobekan-sobekan kertas kecil dan sebuah sisir plastik. Gosok- 
kanlah sisir tersebut dengan rambut yang kering, kemudian dekatkan dengan sobekan- 
sobekan kertas tadi.. Apa yang akan terjadi ? Mengapa demikian ? 

Gambar 1 

Pertanyaan 1 : Sebuah sisir plastik)belah digosoky~engan rarnbut yang kering san 
didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas kecil apa yang akan terjadi ? Jelaskan 
mengapa demikian ! 

Tiuplah dua buah balon dan sediakan 2 helai tali penggantungnya Gosokkan- 
lah permukaan kedua balon tersebut dengan kain wol beberapa saat, kemudian biar- 
kan kedua baion tersebut bergelantungan, Apa yang terjadi ?. Mengapa demikian ? 

Gambar 2 

Pertanyaan 2 Apa yang akan terjadi jika dua buah balon yang telah ditiup dan di 
gosok dengan kain wol saling diperdekatkan ? Jelaskan mengapa demikian ! 



Sediakan dua buah mistar plastik salah satunya digantungkan dengan tali 
pakai pemegang kertas. Gosok kedua mistar tersebut dengan rambut yang kering 
sekitar 30 detik, kemudian dekatkan kedua mistar seperti pada gambar 3. apa yang 
terjadi ? . 

Gambar 3 

Pertanyaan 3 Apa yang akan te jadi jika dua buah mistar plastik yang telah di gosok 
dengan rambut yang kering saling diperdekatkan ? Jelaskan mengapa demikian ! 
..................................................................................................... 

Ulangi percobaan diatas , tetapi dengan menggunakan sebuah batang kaca 
dan mistar plastik Jelaskan apa yang terjadi, dan kenapa demikian ? . 

Gambar 4 
........................................................................................................ 
Pertanyaan 4. Apa yang akan terjadi jika batang kaca yang telah di gosok dengan 
kain sutra dan mistar plastik yang telah digosok dengan rambut yang kering saling 
diperdekatkan ? Jelaskan mengapa demikian ! 
......................................................................................... 



Percobaan-percobaan di atas, mengemukakan tentang konsep muatan listrik 
statis (dalam keadaan diam), dan dikenal ada dua jenis muatan listrik yaitu muatan 
Iistrik positif atau proton dan muatan listrik negat i f  atau elektron.. Muatan sejenis 
jika diperdekatkan akan tolak menolak, dan muatan tak sejenis jika diperdekatkan 
akan tarik menarik.. 

Elektron bersifat lindah (mudah bergerak.), sedangkan proton tidak. 
Kebanyakan peralatan listrik berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak 
(mengalir). Bila muatan listrik mengalir melalui filamen lampu pijar akan 
menyebabkan lampu akan menyala, bila melalui radio, maka radio akan berbunyi, 
dsb. 

Arus listrik mengalir akibat adanya beda potensial listrik. Benda yang 
kekurangan elaktron (kelebihan proton) dikatakan mempunyai potensial yang lebih 
tinggi, Benda yang kelebihan elektron ( kekurangan proton) dikatakan mempunyai 
potensial yang rendah. Apabila kedua benda ini dihubungkan dengan suatu 
bahanlkawat kinduktor, maka akan mengalir arus Iistrik dun' benda yang 
berpotensial tinggi ke bendayang berpotensial rendah. Hal ini terjadi akibat aliran 
elektron dari benda yang berpotensial rendah ke benda yang berpotensial tinggi. 

Gambar 5. 

Pertanyaan 5 : Di SMP anda telah belajar tentang konsep dasar kelistrikan. 
Sebelum kita beranjak membahas tentang kelistrikan secara agak memdalam, anda 
jelaskan kembali tentang : 
a. Apa yang dimaksud dengan arus listrik ? 
b. Dari mana arus listrik mengalir ? 
c. Apakah arah aliran listrik sarna dengan arah aliran elektron dalam suatu 

rangkaian listrik ? 

Mungkin banyak pengalaman anda tentang listrik, coba anda ingat kembali 
pengalaman pengalaman anda tersebut dan jelaskan penyebabnya. 

Pertanyaan 6 : Pernahkah anda mendengar atau melihat orang kena sengatan listrik ? 
akan tetapi kenapa seekor burung yang bertengger pada kawat listrik bertegangan 
tinggi, ternyata burung tersebut tidak terkena sengatan listrik ? mengapa demikian ? 
Jelaskan jawaban anda. 



Gambar 6 

a. Seekor burung yang sedang bertengger pada kawat listrik bertengangan tinggi , 
ternyata tidak kena sengatan listrik 

b. Burung kena sengatan listrik bila kawat listrik putus dan menyentuh tanah . 

Akan tetapi jika kawat listrik tersebut putus, dan salah satu ujungnya menyentuh 
tanah, ternyata burung yang hinggap tersebut terkena sengatan listrik dan hangus. 
Jelaskan pula kenapa ha1 ini bisa terjadi 

Pertanyaan 7 : Ketika hari hujan lebat disertai kilat dan halilintar janganlah lari, 
orang yang berada disekitar tempat itu dianjurkan be jongkok di lekukan tanah dengan 
kedua kaki terhirnpit untuk menghindari agar tidak disampar petir . Kenapa hams 
demikian ? Perhatikan gambar 7, jelaskan jawaban anda. 

Gambar 7 



Pertanyaan 8 : Seorang anak merasa heran, mengapa dari dinamo ke lampu 
sepedanya hanya ada satu kabel. Padahal sebenamya hams ada dua kabel agar 
lingkaran arus tertutup. Kenapa Iampu bisa menyala ? Perhatikan gambar 8 dan 
gambar 9 Bagaimana ha1 ini dapat dijelaskan ? 

Gambar 8 Gambar 9 

Pertanyaan 9: Seorang tamu hotel merasa terganggu oleh sengatan listrik dari 
kaki lampu meja yang menonjol dalam fiting walaupun sudah dalam keadaan mati. 
Kenapa ha1 ini dapat te rjadi ? Perhatikan gambar 10 dan gambar I 1 jelaskan jawaban 
anda. 

Gambar 10 Gambar 11 



Pada malam hari , ketika listrik padam, seorang anak harus mengerjakan 
tugas dirumah untuk esok harinya. Jika tugas dirumah ditak dikerjakan, anak 
tersebut tidak boleh belajar. Untuk mendapatkan sumber penerangan anak tersebut 
membeli 3 buah baterai 1,5 V , 1 buah bola senter 3,8 V dan kabel secukupnya. 
Selanjutnya anak tersebut ingin bereksperimen, untuk mendapatkan penerangan 
yang memadai, apakah ketiga baterai tersebut disusun secara seri atau paralel . 
Yang dilakukan anak tersebut adalah sbb. 

t ,* $p 
I Susunlah 3 buah batere secara seri 

- - -, seperti gambar 1 1 dan hubungkan de- 
ngan sebuah bola lampu senter 3,s V 

I--! menggunakan kabel, amati nyala lampu 
tersebut. 

Gambar 11 

1 -  Ubahlah susunan batere menjadi 
susunan paralal seperti gambar 12 dan 

1 $7 hubungkan pula terhadap bola lampu 
J senter 3,8 V, bandingkan nyala larnpu 

6, i pada percobaan pertama dan yang ke 
\A dua 

Gambar 12 

Pertanyaan 10 : Mana yang lebih terang nyala lampu senter tadi, dengan batere 
susunan seri atau paralel ? Jelaskan kenapa dem ikian . 



MODUL 2 
LISTRlK DINAMIS 

ALAT UKUR KUAT ARUS DAN TEGANGAN LISTRIK 

Di S M P  anda telah mengenal berbagai alat ukur listrik aeperti Amperemeter, 
Voltmeter Ohmmeter, dan sebagainya. 

Pertanyuan I .  Besaran-besaran listrik apakah yang yang diukur oleh alat-alat ukur 
listrik berikut ini a) Amperemeter, b) Voltmeter c) Ohmmeter d.) Wattmeter 
dan e) Meteran listrik dirumah anda ? 

Pernahkah anda melihat alat ukur listrik seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 1 

(a) Galvanometer (b) Basicmeter (c) Voltmeter 

( d) Multimeter (AVO meter) (e) Osiloskop 

Gambar 1. Berbagai Alat Ukur Listrik 



Keterangan : 
(a) Galvanometer : alat ukur kuat arus yang sangat kecil 
(b) Basicmeter (meter dasar) untuk mengukur kuatv arus dan tegangan DC 
(c) Voltmeter : alat ukur beda potensial (tegangan ) DC 
(d) Multimeter (AVO meter) alat ukur kuat arus, beda potensial, dan 

hambatan listrik baik DC ataupun AC 
(e) Osiloskop : alat ukur gejala kelistrikan dan mekanik yang dapat dubah 

menjadi sinyal listrik . 

1. Cara Memasang Amperemeter Dalam Rangkaian 

Sediakan sebuah baterai, kemudian hubungkan kedua kutubnya dengan 
kabel ( kawat penghantar) dengan sebuah bola lampu senter 2,s V seperti pada 
gambar 2 (a). Maka mengalirlah arus dari A ke B melalui bola larnpu sehingga 
lampu rnenyala. Berapa besar arus yang mengalir melalu bola lampu tersebut ? . 
Untuk itu kabel hams di potong dan disambungkan dengan kedua h t u b  
ampetemeter dengan polaritas yang benar seperti garnbar 2 (b), 

(a) (b) 

Gambar 2 Mengukur Kuat Arus Dalam Rangkaian 

Maka jarum amperemeter akan bergerak dan menunjukkan angka tertentu. 

Pertanyaan 2 : Berdasarkan gambar 2. Bagaimana hubungan amperemeter 
dengan beban ? apakah hubungan seri atau hubungan paralel ? Mengapa hams 
demikian ? 

Alat untuk mengukur kuat arus yang kecil dikenal dengan nama 
Galvanometer atau milliamperemeter. Basicmeter juga dapat digunakan untuk 
mengukur kuat arua dan teganan yang kecil. Misalkan kita mempunyai sebuah 
basicmeter dengan spesifikasi : 

Batas ukur h a t  arus maksimum (I,,,) = 10 rnA = 0,01 A 
Hambatan dalam nya (&) = 100 SZ.. 



Alat ini akan digunakan untuk mengukur kuat arus sampai 1 Ampere, 
bagaimana cara memperbesar kemampuan alat ukur ini ? 

I I . :  :,I 1 I I = 1 A  Imax = 10 mA , .. . < I  

1 
Gambar 3. Hambatan shunt untuk menambah kapasitas ukur milliamperemeter 

P L 7 

1r 

Untuk memperbesar batas ukur milliamperemeter, digunakan hambatan Shunt (&) 
yang dipasang secara paralel dengan milliamberemeter, sehinga kelebihan arus dari 
batas ukur maksimum milliamperemeter dapat mengalir melalui hambatan shut ini. 
Berapa besar hambatan shunt yang hams dipasang ? Perhatikan gambar 3 Milliam- 
peremeter memiliki hambatan dalarn (%) yang terhubung secara paralel dengan 
hambatan shunt (R,) 

Misalkan kuat arus yang hendak diukur : I = n Imak . karena hambatan 
dalam m) terhubung secara paralel dengan hambatan shunt (&), maka : 

I - Imax = 0.99 mA 

tegangan pada milliamperemeter = tegangan pada hambatan shunt 

v 
v 

memenuhi persamaan : 

sehingga 

Bila kita hendak mengukur arus sarnpai 1 A, berati n = I/I,~=1/0.01=100 kali semula 



Bila kita hendak mengukur arus sampai 2 A, berati n = I/T,ak=2/0.01=200 kali semula 

Bila kita hendak mengukur arus sampai 3 A, berati n = I/Ima=3/0.01=300 kali semula 

Pertanyaan 3 : Bagaimana hubungan antara besarnya hambatan Shunt yang harus 
dipasang dengan batas ukur maksimum Basicmetar ? 

Pertanyaan 4 : Misalkan kita mempunyai Basicmeter dengan spesifikasi 

Batas ukur h a t  arus maksimum (I,,) = 100 uA 
Hambatan dalam nya (h) =50  n.. 

Hendak digunakan mengukur h a t  arus sampai 1 A, 2 A, dan 3 A. Berapa besar 
hambatan shunt yang hams dipasang pada Basicmeter untuk masing-masing kuat 
arus yang hendak di ukur ? 

2. Cara Memasang Voltmeter Dalam Ranghian 

Sediakan sebuah baterai, dan hubungkan kedua kutubnya dengan kabel 
( kawat penghantar) dengan sebuah bola l a m p  senter 2,5 V Maka mengalirlah 
arus dari A ke B melalui bola lampu sehingga lampu menyala. Berapa besar 
tegangan (beda potensial ) antara A dan B tersebut ? Untuk itu kita sambungkan 
kedua kutub Voltmeter terhadap titik A dan B dengan polaritas yang benar . 
seperti pada gambar 4 

Gambar 4. Pemasangan Voltmeter untuk mengukur tegangan beban 



Maka jarum voltmeter akan bergerak dan menunjukkan suatu angka tertentu. 

Pertanyaan 5. Berdasarkan gambar 4. bagaimana hubungan voltmeter dengan 
beban ? apakah hubungan seri atau hubungan paralel ? jelaskan jawaban anda. . 

Misalkan kita mempunyai sebuah basicmeter dengan spesifikasi : 

Batas ukur kuat arus maksimum (I,,) = 10 rnA 
Harnbatan dalam nya &) = I 0 0  Q.. 

Berarti tegangan maksimum yang dapat diukur dengan Basicmeter adalah sebesar 

v,& = imak & 
= (0,Ol A )(I00 0 
= 1 Volt 

Batere saja mempunyai tegangan i,5 V, sedangkan batas ukur 
maksimum basicmeter adalah 1 Volt. Berarti jika alat ini digunakan secara 
langsung untuk mengukur tegangan batere akan rusak. Oleh sebab ini perlu 
diperbesar batas ukur maksimumnya. 

Misalkan alat ini akan digunakan untuk mengukur tegangan listrik DC 
sampai 10 Volt, bagaimana cara memperbesar kemampuan alat ukur ini ? 
Untuk itu kita gunakan hambatan depan (R,) yang dipasang secara seri dengan 
basicmeter yang akan digunakan sebagai voltmeter. 

Basicmeter 

Gambar 5 .  Hambatan depan (R,) digunakan untuk membagi tegangan yang 
hendak ukur dengan Basicmeter yang berfungsi sebagai Voltmeter 



Misalkan tegangan yang hendak di ukur V = n Vm* atau VAc = n VBC sehingga 
memenuhi : 

Tegangan yang hendak diukur = tegangan pada R, + tegangan pada Rd basicmeter 

sehingga 

Bila kita hendak tegangan sampai 10 Volt; berarti n=VNd = 1011 = 10 kali semula, 
maka 

Rv = Rd ( n - 1 )  
Rv = 100 ( 1 0 -  1) 
Rv = 900 0 

Bila kita hendak tegangan sampai 20 Volt; berarti n=VNd= 20/1 = 20 kali semula, 
maka 

Rv = % [ n - 1 )  
Rv-= 100 (20 - 1) 
Rv = 1900 

Bila kita hendak tegangan sampai 10 Volt; berarti n=VNmak= 3011 = 30 kali semula, 
maka 

Rv = Itd ( n - 1) 
Rv = 100 ( 3 0 -  1) 
Rv = 2  900 

Pertanyaan 6 : Bagaimana hubungan antara besarnya hambatan depan (R,) yang 
hams dipasang dengan batas ukur maksimum Basicmeter ? 

Pertanyaan 7 : Misalkan kita mempunyai Basicmeter dengan spesifikasi 

Batas ukur kuat arus maksimum (I,,) = 100 uA 
Hambatan dalam nya (%) =50 Q.. 

Hendak digunakan rnengukur tegangan iistrik sampai 10 V, 20 V, dan 30 V. 
Berapa besar hambatan depan yang hams dipasang pada Basicmeter untuk masing- 
masing teganan yang hendak di ukur ? 



Keterangan : 

(1). Meter corrector ; gunanya untuk menyetel jarum AVO meter ke arah no1 (kalib- 
rasi sebelum digunakan ) 

(2) Switch selector; merupakan saklar yang dapat diputar sesuai dengan besaran yang 
hendak diukur dan kemampuan batas ukur yang digunakan 

(3) Terminal output positif (+) dan negatif (-) 
(4) pointer 
(5) Range selector untuk pengukuran tegangan DV Volt (0,25 s.d 1000 Volt) 
(6) Range selector untuk pengukuran tegangan AC Volt ( 10 s.d 1000 Volt) 
(7) Range selector untukpengukuran DC mA (100 uA - 250 mA) 
(8) Range selector untuk mepngukuran tahanan ( dalam Ohm s.d vkilo Ohm) 

Persiapan sebelum menggunakan AVO meter 

1) Biasanya Sebelum digunakan switch selector berada pada posisi OFF (atas 
tengah-tengah). Biasakan setelah memakao AVO meter juga dikernbalikan pada 
posisi OFF. 

2) Kalibrasilah kedudukan jarum pointer AVO meter pada kedudukan 0 ohm 
dengan cara memutar switch selestor ke range ohmmeter pada posisi XlK, 
kemudian kita hubungkan kedua terminal output (+) dan (-) dengan kedua kabel 
penghubuug (merah untuk + dan hitam untuk - ) putar-putar tomb01 meter 
corrector hingga jarum tepat menunjukkan angka 0, kemudian AVO meter siap 
untuk digunakan 

3) Setiap kali memakai AVO meter hams memperhatikan batas ukur alat tersebut , 
dimana kemampuan alat ukur (kapasitas alat ukur ) haruslah lebih besar dari pada 
yang hendak diukur. Misalnya kita hendak mengukur tegangan listrik pada stop 
kontak di rumah kita yang tegangannya sekitar 220 Volt AC, maka kita putar 
switch selector kearah range selector AC pada posisi 250 Volt AC (jangan 
diletakkan pada posisi yang < 220 Volt) karena akan menyebabkan alat ukur 
rusak. 

4) Sesuaikan posisi range selector dengan besaran listrik yang hendak diukur. AC 
voltmeter hanya untuk mengukur tengan AC, Ohm meter tidak dapat digunakan 
umtuk tegangan listrik AC atau DC 

5) Perhatikan petunjuk penggunaan AVO meter seperti ditunjukkan pada tabel 1 
berikut ini : 



Tabel 1 . 
Petunluk Pengukuran dengan AVO-nwter 

o n-2 ~rn 4 x 1  n 4 n 
. . .  

rusxk 

47x10 
100 n 

rusnk 

-. 

RC 110 volt 

rusak 
.- - -- -- 

. . - -. -- 

bai k 

~ - ~ . 

- -- . . - - - - .- 

250 rnA 
rusak 

r usak 

0 mA .M mA 25x 1 
rusak 

-A ~ ",, . . .. - 
Keterangan: 

fl odalah tan& untuk ohm. QC - direct cvrnmt. 
k - k i h -  l . W x  mA = milimpere. 
A C  = &emsting current. A = ampere. 

Pertanyaan 8. Perhatikan gambar 6 , Pada posisi mana switch selector harus diputar 
jika kita hendak mengukur : a) tegangan DC sampai 15 V, b) tegangan AC sampai 
240 V, c) kuat arus DC sampai 200 mA 



MODUL 4 
LISTRIK DINAMIS 

RANGKAIAN LISTRIK ARUS SEARAH 

Besaran-besaran listrik utarna yang dikenal adalah harnbatan listrik (R), 
tegangan listrik ( V) dan kuat arus listrik (I). 

a) Hambatan listrik (R) 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya hambatan ( R) suatu 
kawat penghantar ?. Ikutilah kegiatan berikut ini : 
I .  Sediakan kawat nikrom yang di letakkan pada mistar yang panjangnya 100 cm 
2. Ambil salah satu ujung . kemudian atur panjang kawat nikrom dengan menggeser- 

geser penjepit, misalnya untuk panjang 100 cm, 75 cm, dan 50 cm, dan 25 cm, 
3. Ukur tahanan kawat dengan AVO meter untuk panjang yang berbeda.. Karena 

besar hambatan kawat belum bisa kita w a l k a n ,  mula mula letakkan posisi 
switch selsctor pada angka penunjukan ohm meter yang besar, bila tidak terbaca, 
baru kita turunkan sedikit-sedikit. 

Gambar 1. Menentukan faktor-faktor yang menentukan besarnya 
hambatan suatu penghantar (kawat nikrom) 

4. Misalkan hasil yang diperoleh adalah seperti pada tabel 1 berikut ini 

Pertanyaan I. : Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel diatas, sirnpulkanlah, 
bagaimana hubungan antara panjang kawat dengan hambatan listriknya ? Apakah 
semakin panjang kawat penghantar, hambatannya semakin besar pula ? atau 
sebal iknya 

No. 
1 
Z 
3 
4 

Panjang kawat (dalam cm) 
100 cm 
75 cm-A 
50 cm 
25 cm 

Besar hambatan kawat (dalam Ohm) 
60 
4 8 . - -  -: 

3 8 
29 



5. Ulangi percobaan dengan memakai kawat nikrom yang sejenis dengan panjang 
yang sama misalnya 50 cm tapi dengan diameter berbeda. Misalnya hasil pengu- 
kuran seperti pada tabel 2. berikut .(Cadah luas penampang kawat terlebih dahulu ) 

Pertanyaan 2 : Berdasarkan data pada tabel di atas , simpulkanlah bagaimana hu- 

Kawat Nikrom dengan panjang 50 cm 

bungan antara hambatan kawat dengan luas penampang nya ? 

Semakin besar hambatan listrik (R) suatu penghantar , semakin kecil arus 
yang lewat melalui penghantar tersebut. Dari segi daya hantar listriknya bahan- 
bahan dapat dibedakan atas bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor 
mempunyai hambat jenis ( p )  yang sangat kecil, dan dapat diabaikan Isolator 

No. 

1 
2 
3 
4 

mempunyai hambat jenis yang sangat besar. Semakin besar hambat jenis suatu 
penghantar, maka hambatannya juga semakin besar pula, dan bila di gunakan untuk 
mengalirkan arus listrik ke bola lampu listrik,arus yang mengalir semakin kecil dan 

- larnpu kelihatan redup. - Untuk membuktikan apakah suatu bahan termasuk kepada 
konduktor , atau isolator dapat dilakukan bercobaan berikut ini : 
1 Sediakan 

berbagai 4 jenis kabel yang berbeda jenisnya, dan panjangnya sama. Misalnya 
yang terbut dari tembaga, baja dan plartik dan karet 
baterai 1,5 V yang baru 
bola senter 2,5 V beserta gagangnya 
kabel penghubung secukupnya . 

Diameter (mm) 

2 
4 
6 
8 

Luas Penampang 
Kawat (mm2) 

............... 

............... 

............... 

............... 

r" A kabel 1 n kabel2 
\ kabel3 

kabel4 

4 
2 I 

Hambatan kawat (dalam 
Ohm) 

10 
6 
2 
1 

1 I 

Gambar 2 .  Menentukan jenis bahan dari segi daya hantar listriknya 



2. Hubungkan bola senter dengan kabel yang sudah dikupas ke dua ujungnya 
seperti ditunjukkan gambar 2 ,  

3. Hubungkan secara bergantian kabel-kabel dari berbagai jenis tadi pada bagian 
yang terputus seperti ditunjukkan oleh tanda panah. Perhatikan nyala bola 
lampu untuk tiap kabel yang digunakan 

Pertanyaan 3. Nyatakan jenis kabel yang termasuk kedalam konduktor dan isolator 
dari bahan bahan yang dipakai pada percobaan di atas.. 

Secara umum hubungan hambatan listrik (R) suatu pengkantar dengan 
hambat jenis ( p ) ,  panjang kawat (I) dan luas penampang kawat (A) dinyatakan oleh 
rumus : 

Pertanyaan 4. Nyatakan hubungan besgrriya hambatan (R) dengim himbat jen is 
penghantar ( p  ) panjang penghantar (I) dan luas penampang penghantar (A) 
seperti dinyatakan oleh rumus persamaan (1) dengan kalimat anda sendiri 

-- - -- - - . - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . - 

Petanyaan 5. Dalam SI bila satuan hambatan (R) dalam ohm, panjang penghantar 
(I) dalam meter, dan dan luas penampang penghantar (A) dalam m2 , tentukan 
satuan hambat jenis penghantar ( p ) 

b) Hubungan tegangan listrik 0, kuat arus (I) dan hambatan listrik (R) 

Sediakan sebuah resistor (hambatan) 100 ohm kemudian hubungkan 
dengan sebuah baterai (V = 1,s V) menggunakan kabel penghantar . Catatlah 
besarnya kuat arus yang diukur oleh Amperemeter 

h 

Gambar 3. Mengukur kuat arus rnelalni resistor 



Ulangi percobaan dengan menggunakan 2 baterai ( V = 3 V), dan 3 baterai 
(V = 4,5 V) yang disusun seri . Kuat arus pada tiap kali percobaan pada tabel 
berikut ini 

Pertanyaan 6. Berdasarkan data yang diperoleh, bagairnana hubungan antara kuat 
arus (I) dengan tegangan baterai (V) ? Apakah tegangan makin besar, maka kuat 
arus juga semakin besar ? Kemukakan kesimpulan anda . 

No. 

1 
2 
3 

Lakukan percobaan berikutnya dengan 1 buah baterai (V = 1,5 V) tetapi 
dengan merubah ubah besarnya hanbatan R : 3 Ohm, 6 Ohm, dan 9 Ohm . t 
Data yang diperoleh pada tabel berikut ini : 

V = .... Volt 

1,5 Volt 
3,O Volt 
4,5 Volt 

Pertanyaan 7. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara besar- 
nya hambatan (R) dengan kuat arus (I) ? hambatan makin besar, maka kuat arus 
juga semakin besar ? Kemukakan kesimpulan anda . 

No. 

1 
2 
3 

Perfanyuan 8 .  Nyatakan kesimpulan anda berdasarkan data pada ke dua tabel di 
atas, bagaimana hubungan antara V, I dan R secara keseluruhan ? Apakah anda 
setuju dengan rumus hukum Ohm V = I R ? 

Resistor (R) 

3 Ohm 
3 Ohm 
3 Ohm 

Kuat Arus ( 1) 

0,5 Ampere 
1,O .Ampere 
1,5 Ampere 

V = .... Volt 

1,5 Volt 
1.5 Volt 
1,5 Volt 

Resistor (R) 

3 Ohm 
6 Ohm 
9 Ohm 

Kuat Arus ( I) 

0,500 .Ampere 
. 0,250 Ampere 

0,167 Ampere 



Gambar 5 

Perlahyaan 3. Tiga buah baterai masing-masing 
V = 1,5 V dan hambatan dalam tiap baterai r = 

0,5 R dihubungkan dengan beban R = 100 R 

Bila ada n buah baterai masing-masing tegangannya V dan hambatan dalam 
r disurun secara paralel terhadap beban R maka 

- 

R 

+ - + - + - 

Tegangan total baterai Vt = V dan hambatan dalam total rt memenuhi : 

seperti gambar 5. Tentukanlah berapa besarnya 
s) arus mengalir dalarn rangkaian, b) tegangan 
jepit c) keruguan tegangan 

1 n r --- - sehingga r, = - dan tegangan 
D 

n 
total (Vt) = V 

diperoleh 

Gambar 6. Susunan n baterai paralel dengan R 

Pertanyaan 4 . Tiga buah baterai masing- 
masing V = 1,5 V dan hambatan dalam tiap 
baterai r = 0,5 i2 dihubungkan dengan 
beban R = 100 C2 seperti gambar 7. 
Tentukanlah berapa besarnya s) arus mengalir 
dalam ranglaian, b) tegangan jepit c) keruguan 
tegangan 

Gambar 7 



3. Tegangan pada ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan 
pada masing-masing komponen . V,,i = V1 + V2 + V 3 + . . . 

4. Susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan , tegangan pada tiap ujung 
komponen sebanding dengan hambatanya : V1 : V2 : V 3 : ..= R1 : R2 : R 3 : .... 

Pertanyaan 6. Kemukakanlah kelemahan dan manfaat susunan seri., dan berikan 
contoh pemanfaatannya 

Rubahlah susunan ketiga hambatan menjadi susunan paralel , dan dihubung- 
kan dengan sumber tegangan V seperti gambar 9. Menurut hukum Kirchoff I : 
pada rangkaian bercabang, jumlah arm listrik yang memasuki titik cabang, soma 
dengan jumlah kua? arus pada rnasing-masing cabang dan sama dengan kuat arus 
yang keluar cabang, memenuki persamaan : 

Pada rangkaian paralel, tegangan pada titik cabang sama dengan tegangan sumber (V) 
v v v v  

Sesuai dengan hukum Ohm persamaan 8 dapat ditulis sebagai - - --+-+- 
R, R, R* R3 

sehingga : 

dengan & = hambatan total penggenti susunan paralel 

v 

Gambar 8 .  Tiga buah hambatan disusun paralel dengan sumber tegangan V 



MODUL 6 
LISTRIK DINAMIS 

PERCOBAAN RANGKALAN SERI DAN PARALEL 

Sediakan sebuah papan rangkaian yang terdiri dari 5 buah tempat bola lampu 
senter, 5 buah bola senter 3,s V, 2 tempat baterai kecil , 2 buah buah batere kecil 
1,5 V, 1 buah multimeter (AVO meter) dan kabel-kabel penghubung secukupnya 

Ikuti langkah-langkah berikut ini 

1. Ukur harnbatan masing-masing bola larnpu dengan AVOmeter RI,R2,dan R3, 
Diperoleh Rl, = ...... ohm, R2, = ..... .ohm d dan R3 = ............. ohm 

R4 

R2 
-0- 

R3 

AVO meter 

Gambar 1. Mengukur hambatan pengganti seri 

2. Hubungkan R1,R2, dan R3, secara seri dengan kabel yang disediakan , kemudian 
ukur hambatan total ( pengganti) ke tiga hambatan tersebut dengan menghubungkan 
ukung kir R1 dan ujung kanan R3 seperti ditunjukkan pada gambar 1 . 
Diperoleh harnbatan pengganti seri (R,) = ............. ohm 

Pertanyaan 1. Bagaimana hubungan antara RI,R2, dan Rg dengan hambatan peng- 
ganti sen (R,) ? Apakah Rs lebih besar atau lebih kecil dari masing-masing R1, 
R2, dm R3 

3. Ulangi langkah no 2, tapi untuk R4, R2 dan Rs yang dihubungkan secara paralel, 
kemudian ukur hambatan total penganti parale1 (Rp) ini dengan AVO meter 



seperti ditunjukan oleh ganbar 2 berikut ini . Diperoleh R, = ............ ohm 

Gambar Z Mengukur hambatan pengganti pamlel 

Pertanyaan 2. Bagaimana hubungan antara R4,R2, dan R5 dengan hambatan peng- 
ganti paralel (K) ? Apakah Rp lebih besar atau lebih kecil dari masing-masing 
RI, Rz, dan R3 

4. Hubungkan bola lampu R1,R2, dan R3 secara seri dengan baterai V seperti 
rangkaia padagambar 3. amati nyala ketiga lampu tersebut 

Gambar 3 Bola lampu R1,R2, dan R3 dihubungkan secara seri dengan V 



7. Ukur pula tegangan masing masing bola lampu R4,R2, dan R5 pada rangkaian 
paralel dengan AVO meter diperoleh V4=  ....... Volt, V2,= ....... Volt dan 
V, =.. ..... Volt 

I I 

Gambar 5. Mengukur tegangan masing-masing bola lambu susunan paralel 

Pertanyaan 4.  Bandingkan hasil yang diperoheh berdasarkan langkah 6 dan lang- 
kah 7 apa yang dapat anda simpulkan ? 

Pertanyaan 5. Putuskan hubungan antara R1 dan R2 pada rangkaian seri yang masih 
terhubung dengan baterai V, apa yang te jadi  ? Jelaskan kenapa dernikian ? 

Pertanyaan 6. Putuskan hubungan antara R2 dan R5 pada rangkaian paralel yang 
masih terhubung dengan baterai V, apa yang terjadi ? Jelaskan kenapa demikian ? 

Pertanyaun 7. Jelaskan perbedaan susunan seri dan paralel dalam haI : 
a. mendapatkan hambatan total atau hambatan pengganti 
b, bendapatkan penerangan lampu 

Pertanyam 8. Berdasarkan susunan seri dan paralel ini, menurut anda 
a. skring di rumah-rumah disusun secara seri atau paralel dengan stop kontak ? 
b. saklar lampu di rumah-rumah apakah pasang secara seri atau paralel dengan 

lampu ? 



MODUL 7 
LISTRIK DINAMIS 

PENYEDERHANAAN RANGKAIAN LISTRIK 

A. Hambatan Pengganti (Ekwivalen) Susunan Seri dan Paralel 

Bila ada n buah harnbatan R1, R2 .... R , disusun secara seri seperti pada 
gambar I .  dapat digantikan dengan sebuah hambatan pengganti susunan susunan seri 
(Rs) memenuhi persamaan : 

Gambar 1. Hambatan pengganti susuna seri (R3 

................... . ... Bila R1 = R2 =. ..=R = R maka R, = nR - (2) 
n = jumlah hambatan yang disusun seri 

.... Bila n buah hambatan R1, R2 R . disusun secara paralel seperti pada 
gambar 2. dapat digantikan dengan sebuah hambatan pengganti susunan susunan 
paralel (R,) memenuhi persamaan : 

Gambar 2. Hambatan pengganti susuna seri (R,,) 



Penggunaan prinsip jembatan Wheat- 
stone hanya dapat dilakukan bila 
syarat kesetimbangan terpenuhi yaitu 

hasil kali dua hambatan yang 
berhadapan sama besar R 

Bila tidak terpenuhi, maka prinsip ini 
tidak dapat dipakai, dan hams di cari 
dengan penyederhanaan seri-paralel. 

Perhatikan gambar 6, terdapat 3 buah 
model rangkaian yang terdiri dari 5 
buah hambatan identik masing- 
masing besarnya R dihubungkan 
dengan sumber tegangan seperti 
gambar 6 (a), (b), dan (c) 

Ga~mba.f ~5 .... .... . enyederhanaan rangka~an 
jembatan Wheatstone 

(h) 
A 

Pertanyaan 2. Nyatakan mana dari ke tiga 
rangkaian pada gambar 6 yang tmnasuk 
rangkaian jembatan wheatstone atau tidak ? 

Pertanyaan 3. Bila nilai masing-masing 
hambatan pada gambar 6 identik = R 

R 
Carilah besarnya harnbatan pengganti antara 

(c)  A dan B pada masing-masing rangkaian 
tersebut. 

Garnbar 6. 



Gambar 7. Susunan hambatan campuran Compound) 

Perhatikan gambar 7. susunan beberapa hambatan campuran seri dan paralel 
Pertanyaan 4. Tentukan hambatan ekwivalen antara ujung A dan B 

Gambar 8. menunjukkan lima 
buah hambatan dihubungkan 
dengan sumber tegangan 1 5 
Volt, 

Perfanyuan 5. Berdasarkan 
gambar 8. tentukanlah besar 
arus dalam rangkaian 

V =  15 Volt 
I-m- 

Gambar 8. 

, on  Pertanyaan 6. Berdasar- 

6 Q  
kan gambar 9. tentukan 

4 Q  pula besar arus yang me= 
ngalir dalam rangkaian 

-4 

V = 15 Volt 

Gambar 9. 



MODUL 8 
LISTRIK DTNAMIS 

A. Hukum Kirchoff I1 

Hukum Kirchoff I l  tentang tegangan listrik menyatakan bahwa : 
Dalam sualu rangkaian tertutup (loop) jumiah aljabar perubahan legangan yang 
mengelilingi rangkaian sama dengan no1 memenuhi persamaan : 

cv = 0  .............................. (1) 

Perubahan tegangan yang dimaksud adalah besarnya ggl sumber tegangan 5 
beserta penurunan tegangan akibat beban (R) dan hambatan dalam elemen (r) yang 
dilewati arus dalam loop memenuhi persamaan C V = Cc + C IR sehingga 
persamaan (1) dapat ditulis sebagai 

Cc + C I R  = 0 .............. (2) 

Perjanjian untuk pemakaian ruumus hukum Kirchoff I1 
I .  Kuat arus serah dengan arah loop dihitung positif, dan sebaliknya dihitung negatif 
2. Ggl 5 bertanda positif (+) bila arah loop dari kutub positif ke kutub negatif, dan 

sebaliknya bertanda negatif ( - ) seperti gambar berikut ini : - + 
--{I- = ts) It-- = ( - )  

3. Semua hambatan R dan r dihitung positif. 

B. Pemakaian Hukum Kirchoff I1 Untuk Loop Tunggal 

Perhatikan loop gambarl berikut ini7 Misalkan arah arus searah dengan arah 
putaran jarurn jam . 

Gambar 1. 

Pandang rangkaian tertutup ABCDA (searah dengan pemisalan loop), memenuhi 
C c + C I R  = 0 

(-<, -c2 -c3 + c 4 ) + I ( 5  + R ,  +r2 + R 2  +r3 + R 3  +r4 + R 4  + R s ) = O  



Jika memandang rangkaian tertutup ADCBA (kebalikan arah pemisalan loop), maka 
C ( + C I R = O  
(-c4 +c3 + c 2  +(,)-I(R5 +R4 +r4 +R3 +r3  +R2  + r Z  + R I  + r , ) = O  

Rumus (2) hanya berlaku bila kita bertolak dari suatu titik dan kembali ke titik itu 
kembali . (untuk 1 loop) . Bila kita hendak mencari beda potensial antara suatu titik 
sembarang, misalnya antara titik A dan B, maka digunakan rumus : 

dengan aturan yang sama dengan penggunaan rumus (2) . Berdasarkan gambar 1 .  
a. untuk rangkaian Al3 (atas) memenuhi persamaan 

V, = C C + C I R  - 
VA, = (-5, -52)+1(5 +R1 + r ~ )  

b. untuk rangkaian AB (bawah = ADCB) memenuhi persamaan 
vAB = C( +CIR 
VAB = (-t4 + c3) - I(R,  + R4 + r4 + R, + r, +a2) 

Pertanyaan 1 : Bila 5, = 36V ; 6, = 16V ; 5, = 20V ; 5, = 12V ; rl=2 S1 ; r2=0,5 S1 ; 
r3=0,8R; r4=0,7Q ; R1= 6 R ; R 2 =  6 S1 ; R3= 5 R ;  R4= 6 S1 ; RF 3 S1 ; 
tentukanlah : a) Kuat arus dalam rangkaian b) Tegangan antara B dan D (VBD) 
untuk bagian atas dan bagian bawah , bandingkan hasilnya . Apa kesimpulan anda ? 

Pertanyaan 2. Dua buah elemen dengan ggl . '5.7: 

5, =36V ; rl = 4 R  ; 5, =6V ; r2=2Q disusun 
secara paralel seperti pada gambar 2. disebelah . 
Tentukanlah : a) ggl baterai tersebut ( VAB) 
b) bila 6, = {, = 36V sedangkan rl d m  r2 tetap 
berapa ggl baterai ( VAB) 

A/;;= 

Gambar 2. 

C. Pemakaian Hukum Kirchoff lT Untuk Rangkaian Yang Terdiri Dari Bebe- 
rapa Loop 

9 R~ 5 2  9 r2 - -  - 
Menyelesaikan soal yang ter- 
diri dari 2 loop dapat digu- 
nakan Hukum Kirchoff I dan 
11 secara bersarnaan. 
Berdasarkan gambar 3, bila 1 1  r k 

diketahui :: 
F 

6, = 12v;c2 = 3v;c3 = 4,5v 
rl=0,3 Q ; r2=0,2 Q ; r3=0,5 Q 13 
RI= 0,5 S1 ; Rz= 1Q;  R3= 
2 0  dan Rq = 1,5 S1; 
Tentukanlah 11, I;! dan l3 Gambar 3. 



Misalkan arah-arah seperti pada gambar : 
a. Tinjau loop I lintasan ABCFA memenuhi : Cc + 1 IR = 0 

(t! -tz)-J,(r, +R, +r2)-124 -114 = O  
(12-3)-11(0,3+0,5+0,2) - I2 -1,s I I  = 0 

9 = I t  + I2 + 1,5 11 
9 = 2,5 I1 + I2 .................... 

. - 
(1) 

b. Tinjau loop 2 lintasan FEDCF memenuhi : C{ + C IR = 0 

(-53)+13(R3 +r2)-J2R2 =O 
- 4,5 + I3 (2 + 0,5) - I2 = 0 

4,s = 2,5 I~ - I~ ............. (2) 

Pada cabang F berlaku Hukum Kirchoff I : 
I, = I~ + I~ ......................... (3) 

Dari persamaan (2) dan (3) didapat : 
4,5 = 2,5 ( I1 - I2 ) - I2 

4,5 = 2,5 11 - 3,5 I2 ................ (4) 

Dari persamaan (1) dan (4) 
9 = 2,5 1, + I2 ................ (1) 

4,5 = 2,5 1, - 3,5 12 ................ (4) - 

4,5 = 0 + 4,5 I2 

Diperoleh Iz = 1 A 

Dari persamaan (1 )  
9 = 2,5 11 + 12 . 
9 - 2,5 1, + 1 . 
Diperoleh 11 = 3,2 A 
I3 = 11 - 12 = 2,2 A 

Perianyaan 3 : Perhatikan rang- 
kaian garnbar 4 di sebelah.. 
Tentukan kuat arus 11, 12, dan 13 

jika saklar S 

a. dibuka 
b. ditutup 

Gambar 4. 



MODUL 9 
LlSTRIK DINAMIS 

ENERGI DAN DAYA LISTRTK 

A. Energi Listrik 

Energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam rangkaian 
listrik tertutup disebut energi listrik. Dewasa ini telah banyak peralatan rumah 
tangga yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi berbagai energi bentuk 
lain. seperti energi panas, energi bunyi, energi kinetik dan sebagainya, peralatan 
tersebut adalah seperti sterika listrik, lampu listrik, kompor listrik, radio, televisi, 
CD player, dsb. 

Sebuah sumber tegangan sebesar V volt di alirkan terhadap suatu beban 
sebesar R ohm sehinga rnengalir arus rneIewati beban sebesar 1 ampere selama 
t detik , berarti energi listrik di suplai aurnber tegangan sebesar W joule 
memenuhi persamaan : terhadap beban mengalir 

W = V I t ................. .joule .(I) 
V =I R sehingga kedalam beban mengalir energi sebesar 

w = I ~ R C  .............................. (2) 
W = (v2 t)/R ............................ (3) 

B. Daya Listrik 

- Energi listrik (W) yang rnengalir tiap satuan waktu (t) disebut daya listrik fP) 
mernenuhi persamaan 

P =  W/t (dalarn Jouleldetik = Watt ) ......... (4) 
P = ( V I t ) / t  = V I  (dalamvolt Ampere=Watt) ......... (5) 
P =FR .......................................................... (6)  
P = P/R ........................................................... (7) 

Dalam SI satuan daya dalam Watt ; satuan lain Daya Kuda ( Horse Power = HP) 
1 HP = 746 Watt 

Data yang tertera pa& peralatan-peralatan listrik (spesifikasinya) biasa dinyatakan 
dalam tegangan sumber (V) yang diperlukan dan daya (P) yang di perlukan untuk 
penggerak peralatan tersebut. 

Contoh : Sebuah lampu pijar spesifikasinya : 220 V ; 60 W, artinya lampu ter- 
sebut akan menghasilkan daya 60 Watt bila dipasang pada tegangan 220 Volt. 
Berarti dari data tersebut kita dapan mengetahui harnbatan filamen lampu tersebut 
yaitu R = V~/P = (220)~/60 = 806,7 Q 
Seandainya kita memasang lampu tersebut pada tegangan 1 10 V, maka larnpu 
tersebut akan redup, karena daya yang dihasilkan sebesar : 

P = v2/R = (1 10)~/806,7 = 15 watt (114 x sernula) 



Perubahan tengangan sumber yang dipakai untuk suatu peralatan listrik tidak 
merubah hambatan elemenperalatan terebut, hanya akan merubah daya yang 
dihasilkan . 

Pertanyaan 1 : Bila sebuah lampu pijar spesifikasinya : tegangan sumber V1 ; 
daya yang dihasilkan PI dipasang pada tegangan V2 sehingga dayanya menjadi 
Pz. Buktikanlah bahwa P, : P, = v , ~  : v~~ 

Pertanyaan 2 : Bila sebuah lampu pijar pada soal 1 spesifikasinya : 12 V ; 5 W 
dipasang pada tegangan 3 V ,Hitunglah : a) hambatan filamen lampu b) daya 
yang dihasilkan lampu 

Sebuah peralatan listrik akan rusak apabila dihubungkan dengan sumber 
tegangan yang melebih tegangan yang tertera pada spesifikasi alat, maka aiat 
tersebut akan rusak. Agar alat masih dapat berfungsi dengan baik, maka peralatan 
tersebut perlu dipasang seri dengan sebuah hambatan R yang sesuai agai peralatan 
dapat berolerasi dengan daya tetap sebagaimana yang tertera pada spesifikasi alat. 

Contoh : Sebuah larnpu pijar spesifikasinya 12 V ; 24 W.. Jika sumber tegangan 
yang tersedia 18 V, tentukan besar hambatan R yang hams di pasang secara seri 
dengan lampu tersebut. 

Penyelesaian : Hambatan filamen lampu RL = V ~ / P  = (1212/24 = 6 0. 
Untuk daya tetap 24 W untuk tegangan 12 V berarti arus yang 
melalui filamen haruslah memenuhi persamaan 

- g=g=&=2,)4 P = l2 R sehingga I - 

Untuk susunan seri berlaku : V = I (RL + R) 
v =  IRL+IR 

Pertanyaan 3 : Sebuah Iampu pijar dengan spesifikasinya : 20 V ; 30 W dipasang 
pada tegangan 25 V , Hitunglah : a) hambatan filamen lampu b) daya yang diha- 
silkan lampu c) besarnya hambatan R yang hams dipasang seri dengan lampu se- 
hingga tetap menghasilkan daya 30 Watt 

C. Hubungan Daya dan Energi 

Dalam SI satuan energi dalam Joule = Watt detik 
1 Joule = 1 Watt detik 

= (10" kilowatt ) ( lM600 jam ) 
= 1/36 x kilowatt jam 

sehingga 
a tau 

1 kilowatt jam = 3,6 x 306 Joule 
1 kwh = 3,6 x lo6 Joule 



Contoh : Sebuah generator listrik PLTA bekerja dengan bantuan air terjun yang 
mengalir dengan debit 500 liter per detik dari ketinggaian 200 meter. Bila g = 10 
m/det2 dan diketahui bahwa 80 % dari energi yang dihasilkan air terjun dapat diubah 
menjadi energi listrik dengan harga Rp 500/kwh, Tentukanlah berapa rupiah dana 
yang di hasilkan PLTA per bulan ? 

Penyelesaian : PLTA ber fungsi merubah energi potensial air terjun menjadi energi 
listrik. Untuk air terjun 1 liter air = 1 kg.. Energi yang disupply air 
terjun tiap detik adalah Ep = m g h = (1 kg) (10 m/det2)(200 m) 

Ep = 2000 J 
80 % energi ini diubah menjadi energi listrik . Dalam 1 detik di- 
supply energi listrik sebesar 80 % x 2000 Joule = 1600 J 
dalam 30 hari = 30 x 24 x 3600 x 1600 J = 4.147.200.000 J = 

= ( 4.147.200.000~ 10-~)/36 kwh = 1 152 kwh. 
Bila harga 1 kwh = Rp. 500, dalam 1 bulan PLTA menghasilkan 
uang sebesar 1 152 x Rp 500 = Rp 576.000 

Pertanyaan 4. Sebuah generator listrik diesel spesifikasinya 220 V 1800 W 
dihidupkan selama 12 jam . ternyatan memerfukan bahan bakar premium 
aebanyak 20 liter. Bila harrga premium Rp 4500 per liter tentukanlah : 
a) Berapa kwh energi listrik yang dihasilkan selama 12 jam tersebut ? 
b) Berapa harga per kwh energi listrik tersebut bila seluruh daya yang di sediakan 

terpakai ? 

D. Susunan lampu seri dan paralel 

Dua buah bola lampu identik spesifi-kasinya 12 V : 36 W . di hidupkan de-ngan 
menggunakan sumber tegangan 12 V. Tentukan cara yang efektif agar dihasilkan 
nyala lampu dengan intensitas yang terangnya menurut semestinya ? 
a. cara dengan susunan paralel atau 
b. cara dengan susunan seri. 

1 1 1 )  

a. Susunan Paralel b. Susunan seri 



Penyelesaian I ,  

a. Bola lampu disusun secara seri b. Bola larnpu disusun secara paralel 

Hambatan masing-masing filamen l a m p  adalah sebesar RL = V ~ / P  = 1 22136 = 4 R 

a. Untuk susunan paralel ; hambatan total (R,) = RL/n = 412 = 2 R 
sehingga arus dalam rangkaian I = V/& = 1212 = 6 A 
Untuk masing-masing cabang 1, = i2 = ?h I = 3 A 
Berarti daya listrik masing-masing lampu susunan paralel ; 
PI = 112 RL= 36 W dan P2 = 1z2 RL= 36 W ( rnenyala dengan semestinya) 

b . Untuk susunan seri ; hambatan total (Rs) -- n RL = 2 x 4 = 8 R 
sehingga arus dalam rangkaian I = VIRs = 1218 2. 1,5 A 
Berarti daya listrik masing-masing lampu susunan seri 
PI = 1' RL= 9 W dan P2 = I* RL= 9 W ( menyala tidak menurut semestinya) 

Pertanyaan 5 . Empat buah lampu identik dengan speiifikasi 10 V : 20 W 
dibungkan dengan sumber tegangan 10 V . Tentukanlah intensitas daya yang 
dihasilkan masing-masing lampu apabila semua lampu tersebut : a) disusun secara 
seri terhadap surnber tengangan b) disusun secara paralel terhadap sumber 
tengangan 

Petanyaan 6. Tiga buah lampu dengan spesifikasi masing-masing 25 W, 50 W, 
dan 75 W dan spesifikasi tegangan 100 V disusun secara seri pada sumber tega- 
ngan 100 V. Tentukanlah a) intensitas daya yang dihasilkan masing-masing lampu 
b) berapa daya yang dihasilkan masing-masing lampu jika disusun secara paralel ? 



MODUL 10 
LISTRIK DINAMIS 

TEGANGAN LISTRIK DAN PRINSIP TRANSFORMATOR 

k Beda Arus DC dan AC 

Arus searah (Direct Current = DC) adalah arus listrik yang selalu mengalir 
ke satu amh ( arahnya tetap) yang dihasilkan oleh surnber tegangan (V) tetap dan disa- 
lurkan melalui beban hambatan ( R ) yang tetap sehingga mengalir arus listrik (I) yang 
tetap pula arahnya dari titik yang bertegangan tinggi ( kutub positif) ke titik yang ber- 
tegangan rendah melalui suatu rangkai ter tutup. 

- - - p~ 

Pertanyaan i. : Mengapa dalam menggunakan Amperemeter DC dan Voltmeter DC 
harus tidak boleh terbalik antara kutub positif dan kutub negatif dalam menghubungkan 
ujung-ujung rangkaian (dengan polaritas yang benar ) ? Apa akibatnya jika terbalik ? 

- - - - - - - 

Pertanyaan 2 : Sebutkan 3 buah contoh sumber tengang DC 

Arus bolak balik (Alternating Current = AC) adalah arus listrik yang arah- 
nya senantiasa berbalik arah secara teratur (priodik ) dalam selang waktu tertentu . 
sehingga dalam menggunakan Arnperemeter AC dan Voltmeter AC tidak perlu 
memperhatikan polaritas titik ujung rangkaian mana yang positif atau negatif 

Pertanyaan 3. Berikan masing-masing 5 buah contoh penggunaan listrik DC dan AC 
dalam kehidupan 

B. Terjadinya GGL Listrik Imbas 

Perhatikan gambar 1 ., suatu kumparan yang dihubungkan dengan galvano- 
meter. Jika batang magnet digerakkan mendekati kumparan, ternyata selama ge-rakan 
tersebut, jarurn galvanometer menyimpang arah tertentu, dan jika batang magnet 
digerakkan menjauhi kumparan, maka jarum galvanometer aka .  menyim-pang dalarn 
arah sebaliknya. Jika batang magnet tidak digerakkan , jarum galva-nometer juga diarn, 
Hal serupa juga terjadi jika batang magnet diarn, dan kumparan yang digerakkan 
mendekati atau menjauhi magnet. 

Gambar I . Perubahan Fluks Magnet Menimbulkan Arus Listrik 



Dapat disimpulkan bahwa gerakan relatq antara barang magnet dun kumparan 
menimbulkan arus imbas pada kurnparan yang menunjukkan adanya ggl atau tega-ngan 
listrik akibat imbastersebut. .Arm imbas terjadi karena perubahan garis gaya magnet 
yang menembus kumparan yang diperoleh dengan melakukan keja, yaitu 
mentransfer energi dari suatu sistem kedalam sistem yang dapat menghasilkan ggl 
imbas. Alat untuk menghasilkan ggl .imbas ini disebut generator listrik Generator 
listrik secara mekanis berfhgsi untuk mengubah suatu bentuk energi menj adi energi 
listrik. Energi masukan ini dapat saja berupa energi mekanik, energi potensial, energi 
bahan bakar dsb. 

a. Generator Arus Bolak B&k (AC) 
Generator arus AC pada dasamya terdiri dari Armatur yang berupa suatu 

kumparan kawat yang mempunyai N lilitan pada suatu silinder besi dan diputar 
dalarn medan magnet B (berasal dari magnet permanen atau elektromagnetik) melalui 
terminal berupa cincin-cincin yang disebut bushing. Energi untuk memutar arma- 
tur ini dapat berasal dari ener@ potensial air ( pada PLTA) atau hasil pembakaran 
bahan bakar (padaPLTD). Secara sederhana bagan generator AC di nyatakan oleh 
garnbar 2 . 

la) 

Gambar 2. Pr ins i~  Generator AC dan DC 

Gambar 3. Gerakan kumparan Generator AC menghasilkan arus bolak balik 
(bentuk lelombang sinusoidal) 

b. Generator Arus Searah (DC) 
Generator arus DC pada dasarnya mirip dengan generator AC bedanya 

adalah terminalnya berupa cincin-cincin belah yang disebut kornutator. 



C. Prinsip Pemasangan dan Pemakaian Berbagai Komponen Peratatan Listrik 

Untuk kearnanan, petugas PLN dalam memperbaiki jaringan listrik melakukan 
pemutusan arus listrik dengan cara membuka skring (hse) atau memposisikan pemu- 
tus daya (circuit breaker ) dan saklar (switch) nya pada posisi of (mati) . 

Pertanyaan 4. Jelaskan kegunaan saklar, pemutus daya dan skring dalam rangkaian iistrik 

Terminal-terminal surnber tegangan AC ada 2 yaitu terminal L (Live ) yang berarti 
bertegangan dan terminal N (Neutral ) atau tegangan nol. Apabila kita hanya terpe- 
gang kawat atau terminal L, maka arus listrik akan mengalir melalui tubuh kita terus 
ke tanah, dan kita akan kena sengatan listrik, sedangkan jika hanya terpegang 
kawat N ( tak bertegangan) , tidak ada asus listrik yang mengalir ke tubuh kita. Oleh 
sebab itu pastikan bahwa saklar, pemutus daya atau skring dipasang pada kawat L 
sehingga jika berada pada posisi off, betul-betul tidak ada lagi tegangan listrik yang dapat 
mengalirkan arus listrik. 

Pertanyaan 5. Perhatikan gambar 4 (a) ,., 

dan (b) mana posisi pemasangan saklar 
clan skring yang benar ? . Jelaskan penda- 
pat anda kenapa ada kejadian bahwa 
walaupun saklar atau skring sudah pada 
posisi off (mati) masih kena sengatan 
~ I S ~ K  ! 

- 
(a) (b) 

Gambar 4. Posisi Saklar dan Skring 

Pernahkah anda menggunakan atau melihat orang menggu- 
nakan tespen ? Tespen adalah sebuah obeng yang dapat 
membedakan suatu kawat atau terminal jenis L atau N. 

\I Pertanyaan 6. Pada saat obeng ujung obeng test pen me- h _-,,,.,. nyentuh terminal kawat jenis L dan lampu neonnya rnenyala, 
Gambar 5. Test pen tangan kita tidak merasa kena sengatan listrik, padahal ada 

arus listrik . Kenapa demikian ? 

Pertanyaan 7. Menurut pendapat anda berbagai peralatan listrik dirumah-rumah 
dipasang secara seri atau paralel dengan surnber tegangan listrik ? Kenapa hams 
demikian ? 

D. Prinsip Transformator 

Perhatikan gambar 6. Kutub-kutub sebuah 
sumber tegangan dihubungkan dengan kawat 
penghantar dan di lilitkan pada sebuah inti besi 
pada sisi kiri (rangkaian primer) dan pada sisi ka- 
nannya kawat juga di lilitkan dm dihubungkan 
dengan sebuah galvanometer, (rangkaian sekun- 
def). ernyau jaiiuii gd."anori ieter bergera, 
menunjukkan ada arus listtrik induksi . Gambar 6. Priisip Transformator 



Hasil percobaan pada garnbar 6 tersebut merupakan prinsip dari pembuatan 
transformator, yang berfungsi untuk menaikkan (step up) dan menurunkan (step down) 
tegangan arus bolak balik. . Secara skematis, sebuah transformator dinyatakan pada 
gambar 7 

Gambar 7. Skema Transformator 

Ggl yang dihasilkan transformator .S . I ,  

I tergantung pada perbandingan jumlah li- 
- . .?I -. - f 

Pertanyaan 8. Sebuah transformator stepdown ( penurun tegangan) ideal mernpunyai 
jumlah lilitan primer 1 10 lilitan digunakan untuk mendapatkan tegangan output 
(sekunder) sebesar 5 Volt AC dari surnber tegangan 220 Volt AC Tentukanlah 
jumlah lilitan sekunder yang diperlukan 

litan primer (Nl) dan jumlah lilitan skun- . .  , 

i , '  i :; der (Nz) sehingga perbandingan tegangan , .. .. , 

primer (V,) dan tegangan skunder (Vz) ' . .  . - ' 1  . .  , 

I memenuhi rumus : I (- 'i 1 

. ~~ .- ~ &.. .. 

Untuk transformator ideal jumlah daya yang hilang dalarn kumparan di abaikan sehingga dcy8 l i ~ E  pads It~mparan diterusk* $& pad& k.ump- 

sekunder.. Bila arus yang masuk kumparan primer 1, dan arus keluar kurnparan 
sekunder I2 memenuhi persamaan 

4 = P, atau V, I, = V,I, ..................... (2) 
sehingga 

.......................................... 1, :I7 = N z  : N ,  (3) 

1.  - .  
. . - , li 
i ,.-. ... ' I 
. . .  I .  ,- . K.. 
. . . i I.:. , 

. . 

Pertanyaan 9. Berdasarkan soal no 8, bila arus listrik masuk pada kumparan primer 
0,55 A tentukan besarnya arus listrik keluar kurnparan sekunder. 

I I' 

Untuk transformator tidak ideal daya pada kumparan sekunder lebih kecil dari 
daya masuk pada kumparan primer (terdapat kerugiandaya = PR) sebesar : 

PR =< -P2 ................................. (4) 

sehingga efisiensi (7 ) sebesar p2 
?,I = - ~100% ...................................... ( 5 )  

4 
Pertattyaan 10. Sebuah transformator (trafo) mernpunyai kurnparan primer 100 lilitan 
clan sekunder 600 lilitan . Ternyata arus keluar kumparan sekunder 4 A . Bila tegangan 
primer 220 V dan efisiensi trafo 80 % tentukanlah a) arus primer b) tegangan 
s e b d e  

Gambar 8. Transformator Step Up dan Step Down pada Sistem Transmisi Jarak Jauh 
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Abstract 
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Laboratory activities are important in order to develop the scientific competence of 
students in learning physics in high school, especially for affective and psychomotor 
aspects,besides cognitive aspects. This study aimed to examine the use of laboratory physics 
in high schools in the city of Padang, in the form of three research questions: 1)the 
percentage of availability of quipment and set of physics laboratory activities, 2) the 
percentage of laboratory activities are done in terms of the demands of the curriculum, and 3) 
the constraints faced by teachers in implementing the laboratory operations. 

This research included into descriptive research that conducted in July-September 
2012. The sampling is proportional random. The number of samples is set as many as 10 of 
the 16 high schools in the city of Padang. Data is collected by using questionnaire /checklist 
addressed to the high school physics laboratory manager or representative of physics teachers 
who utilize physics laboratory facilities. 

This study concludes 1) In general, the percentages of availability of laboratory 
equipment in high schools in the city of Padang are between 41% to 60.1% and the average is 
5 1.2%. 2) The percentage of activity in the form of laboratory experiments or demonstrations 
are between 22% to 50% with an average of 29%, and 3) non-performance factor in 
labortorium activity at high schools in the city of Padang is caused by : a) incomplete tool 
sets (43.7%), b) the tools and materials are not available (37.1%), c) Not applicable guidance 
activities (28.3%), and d) broken equipment (0.94%). 

Kata Kunci : laboratorium, ketersedian set paralatan, keterlaksanaan kegiatan, faklor 
penyebab 

Pendahuluan 

Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Peranan guru dalarn 

pembelajaran Fisika di sekolah hendaknya dapat menciptakan interaksi antara siswa dengan 

objek belajarnya. Baik dalarn bentuk bentuk objek kebendaan ataupun objek kejadian. 

Laboratorium merupakan sarana yang amat penting untuk menunjang terjadinya interaksi 

antara siswa dengan objek belajamya. Di laboratorium siswa mengamati gejala alam dalarn 

bentuk p&ikum, percobaan, atau demontrasi 



Laboratorium sains memberikan banyak sekali kesernpatan bagi siswa untuk 

"bertindak" terhadap hal-ha1 yang sedang dipelajarinya, yang sedang diperhatikannya. Agar 

laboratorium dapat berfingsi sesuai dengan maksud pengadaannya, laboratorium perlu 

digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Tanpa digunakan dan dikelola dengan baik 

pengadaan laboratorium beserta alat-alat dan bahan yang diperlukan hanyalah akan 

merupakan suatu pemborosan. 

Nyoman Kertiasa (2006 : 1) menyebutkan bahwa kata "laboratorium" berasal dari 

kata Latin yang berarti "tempat bekerja". Dalarn perkembangannya, kata "laboratoriurn" 

mempertahankan arti aslinya, yaitu "tempat bekerja", tetapi khusus untuk keperluan 

penelitian ilmiah. Laboratorium sains disekolah meliputi Laboratorium Fisika, Kimia, dan 

Laboratorium Biologi.. Laboratorium tersebut diharapkan akan banyak membantu dalam 

proses belajar dan jika memungkikan para siswa dapat melakukan riset yang meteka 

butuhkan ibarat tempat berlatih saintis muda . Peralatan dan bahan-bahan untuk percobaan di 

lab diharapkan secara terus di-update dan ditarnbah sesuai dengan kebutuhan. Laboratorium 

sains menjadi tuntutan mutlak sekolah modem dewasa ini. 

Mengelola suatu laboratorium sekolah menurut Nyoman Kertiasa (2006 : 4) 

(meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu : a) Mengadakan langkah-lGgkah yang perlu untuk terus 

mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium bermakna bagi siswa dan proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sudah sering terjadi kegiatan di laboratorium 

berlangsung tidak efektif dan tidak efisien sehingga waktu terbuang percuma dalam kegiatan 

tersebut tanpa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Keberadaan laboratoriurn 

beserta alat-alatnya menjadi "mubazir"; b) Menjadwal penggunaan laboratorium oleh guru- 

guru agar laboratorium dapat digunakan semerata-meratanya dan seefisien-efisiennya oleh 

semua siswa yang memerlukan. Penjadwalan terutama diperlukan jika jumlah ruang 

laboratorium lebih sedikit dari pada keperluan nyata sekolah; c) Mengupayakan agar 

peralatan laboratorium terpelihara dengan baik, se hin gga dapat digunakan dalarn waktu yang 

lama, dan selalu siap digunakan; d) Mengupayakan agar penggunaan laboratorium 

berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan. 

Secara m u m  bentuk kegiatan laboratorium dapat dibedakan atas 2 pola, yaitu 

verifikasi atau pola inkuiri. Kegiatan laboratorium yang bersifat verifikasi itu, menurut 



Heuvelen (2001) dan McDermott et al. (2000), tidak banyak membantu dalarn mengem- 

bangkan kemampuan berpikir. Lebih lanjut, McDermott et 01. (1996a; 1996b) menunjukkan 

bahwa kegiatan laboratorium yang mestinya dilakukan adalah kegiatan laboratorium inkuiri 

seperti yang dilakukan oleh ilmuwan ketika mengungkap gejala alam. Menurut Lawson 

( 1  995) kegiatan laboratorium inkuiri memungkinkan siswa untuk: (I) mengeksplorasi gejala 

dan merumuskan masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3) mendesain dan melaksanakan cara 

pengujian hipotesis, (4) mengorganisasikan dan menganalisis data, (5) menarik kesimpulan 

d m  mengkomunikasi kannya. Hasil penelitian Balitbang Depdiknas (Rustad dkk., 2004) 

yang menunjukkan bahwa sekitar 51% guru IPA SMP dan sekitar 43% guru fisika SMA di 

Indonesia tidak dapat menggunakan alat-alat laboratoriurn yang tersedia di sekolahnya, 

akibatnya, tingkat pemanfaatan alat-alat itu dalam pembelajaran cenderung rendah. 

Bagaimana guru akan menyelenggarakan kegiatan laboratorium inkuiri bila mereka belum 

menguasai keterampilan yang diperlukannya dan guru belum merancang bahan ajar yang 

demikian. 

Dalam mata pelajaran Fisika menurut Sutrisno (2006 : 3) pada umumnya 

praktikum yang dilakukan merupakan suatu eksperimen skala kecil, sebagai eksperimen 

miniatur yang dilakukan bukan untuk menemukan hal-ha1 yang baru, namun sebagai 

pengenalan pada metode ilmiah melalui pengamatan langsung. Dengan demikian 

diharapkan tertanam sikap empiris pada diri siswa bahwa kebenaran prinsip dalam fisika 

harus didukung oleh hasil eksperimen. Melalui eksperimen juga diharapkan tertanarn bagi 

siswa ' kesadaran akan adanya batas-batas ketelitian pengukuran sehingga kesesuaian teori 

dan eksperimen merupakan pernyataan statistik 

Perkembangan dalam penerapan kurikulum dewasa ini lebih mengacu kepada 

pembentukan kompetensi siswa yang sangat menuntut pendidik agar pembelajaran sains 

dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan laboratorium, serta diadaptasikan dengan 

lingkungan siswa. 

Dalam kompetensi olimpiade Fisika SMA, soal eksperimennya masih cendrung 

sulit diselesaikan siswa. Hal ini merupakan indikasi bahwa di sekolah kegiatan 

laboratoriurn tidak berjalan dengan baik. Keyataan ini tentunya tidak terlepas dari 

ketersediaan alat laboratorium, keterlaksanaan kegiatan laboratorium dan faktorr- faktor yang 

dialami guru untuk melaksanakan kegiatan laboratorium. 



Di kota Padang terdapat 16 buah SMA Negeri serta sejumlah SMA swasta. 

Berdasarkan jumlah nilai UAN tahun 201 1, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu 

SMA favorit (SMA 1, 3 dan lo), SMA kelompok menengah (SMA 2,4 ,  5, 7, dan 9) dan 

SMA yang kelompok rendah (SMA 6,8,11,12, 13,14,15 clan 16). Untuk SMA swasta juga 

terdapat beberapa sekolah yang favorit sepeti SMA Don Bosco, SMA PGRI,, SMA 

Adabiah, SMA Pertiwi dsb. Sehubungan dengan grade mutu sekolah tersebut, 

dipertann yakan, bagaimana kuantitas sarana fisik dan pernanfaatan laboratonum Fisika 

SMA Negeri di kota Padang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : a) Persentase rata-rata peralatan 

dan set praktikum fisika yang tersedia di laboratorium SMA kota Padang yang sesuai 

dengan tuntutan kurikulum ; b) Persentase rata-rata pemanfaatan peralatan dan set 

praktikum Fisika yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran; dan c) Kendala-kendala yang 

dialami guru dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium Fisika SMA di kota Padang . 
diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat : a) bagi guru-guru fisika di SMA dalam usaha 

mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium guna membangun kompetensi siswa dalam 

pelajaran fisika ; b) pemegang kebijakan dalam ha1 ini depdiknas dan pemerintah dalam 

usaha pmelengkapi sarana laboratorium yang dibuhhkan ; dan c) jurusan Fisika FMIPA 

Universitas Negeri Padang dalam usaha merancang kegiatan-kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang bermanfaat bagi guru dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan 

laboratorium 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - September 2012 . Sebagai subjek 

penelitian ini adalah sebanyak 10 dari 16 buah SMA Negeri di kota Padang yaitu : SMA 1, 

3,5,6,7,9,  10, 12, 13, dan 15. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (eksposfacto). 

Populasi dari penelitian ini adalah semua SMA Negeri di Kota Padang yang terdiri dari 16 

buah SMA. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 10 sekolah. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara proporsional random sampling, berdasarkan gradeIrankingAeve1 sekolah 

dari hasil Nilai Ujian Nasional (NUN) pelajaran Fisika tahun 201 1, sekolah dibedakan atas 3 

level, yaitu : level I (NUN > 75) yaitu SMA 1, 4, dan 5 ; level 2 (NUN 6,6 - 73) 

yaitu SMA 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1 O,11, 12, dan 16. SMA level 3 (NUN < 66) yaitu SMA 13, 14 



dan 15. Sampel diperoleh sebanyak 10 sekolah yaitu SMA 1, 3, 5, 6, 7, 9 , 10, 12, 13, dan 

15. Penentuan level sekolah berdasarkan NUN Fisika ini di lakukan dengan asumsi bahwa 

NUN fisika yang diperoleh siswa berkorelasi secara positif dengan intensitas pemanfaatan 

laboratorium. Berdasarkan penentual level ini, Teknik pengambilan sampel ditunjukkan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 : Cara Menentukan Sampel Berdasarkan Level Sekolah Dalam Pelajaran Fisika 
Berdasarkan Nilai Ujian Nasional Tahun 201 1 SMA Negeri se Kota Padang 

(NUN 6,6 - 7,s) 

Data yang hendak didapatkan melalui penelitian ini adalah : a) Persentase rata-rata 

peralatan dan set praktikum fisika yang tersedia di laboratorium SMA kota Padang yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum ; b) Persentase rata-rata pemanfaatan peralatan dan set 

praktikum Fisika yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran ; c) Kendala-kendala yang 

dialami guru dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium Fisika SMA di kota Padang 

Untuk mendapatkan ke 3 jenis data tersebut, digunakan instrumen dalam bentuk 

angketl'aflar Isian yang ditujukan terhadap Koordinator Laboratoroum Fisika atau wakil 

guru Fisika yang mewakili guru kelas X, XI dan XI1 SMA. Instrumen untuk mengambil data 

disusun berpedoman kepada SK dan KD pelajaran Fisika SMA. Langkah- langkah yang 

d i l a k u h  adalah : 1) Menguraikan KD- KD pelajaran Fisika menjadi indikator- indikator 

nya Berdasarkan indikator pencapaian KD ini disusun pokok-pokok bahasan yang 

mengacu pada cakupan materi menurut standar isi dari KTSP dan topik kegiatan 

laboratorium yang diperlukan untuk pencapaian indikator dari KD, diperoleh sebanyak 50 

Topik Kegiatan Laboratorium; 2) Berdasarkan topik-topik kegiatan laboratorium tersebut, 



disusun peralatan minimal yang diperlukan (minimal masing-masingnya 1 set) yaitu 

sebanyak 144 set untuk mewakili pelajaran Fisika SMA; 3) Menyusun instrumen dalam 

bentuk isian untuk menjaring 3 jenis data, yaitu : a) persentase ketersediaan set peralatan 

dan set kegiatan laboratorium sesuai dengan tun-tutan kurikulum, b) persentase 

pemanfaatan peralatan dan set kegiatan laboratoriurn, dan c) kendala-kendala yang dialami 

guru dalarn pelaksanaan kegiatan laboratoriurn Fisika 

Data yang diperoleh dengan menggunakan format isian di rekapitulasi dan di 

kompilasi, dan diolah dengan teknik persentase menggunakan rumus 

Persentase - Skor Yang Diperoleh - 
(%I 

X loo'?% 
Skor Ideal 

Hasil ~enelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian berupa data yang mendeskripsikan prersntasi ketersediaan 

peralatan, persentase keterlaksanaan, dan faktor-faktor kendala yang dihadapi sehingga ke- 

giatan laboratorium tidak terlaksana. Data hasil penelitian disajikan pada Tabel, 2 ,3  ,dm 4. 

1. Persentase ketersediaan set peralatan dan set kegiatan 

Persentase ketersediaan peralatan laboratoriurn dengan berpatokan kepada standar 

minimal peralatan yang hams ada untuk memenuhi pencapaian indikator tujuan 

pembelajaran disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 : Data Ketersediaan Set1 Peralatan Laboratoriurn Fisika SMA se Kota Padang 

Secara umum Tabel I mengungkapkan bahwa ketersediaan peralatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang yang terendah 41 % pada sampel no. urut 9 d m  yang 



tertinggi 60,l % pada sampel no urut 1 , dan rata-rata ketersediaan peralatan laboratorium 

untuk SMA di kota Padang 5 1,2 % 

Data pada Tabel 2, jika dinyatakan dalam bentuk grafik adalah seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1 .  

Gambar 1 : Grafik Persentase Ketersediaan Peralatan dan Set Kegiatan Laboratorium 
Fisika SMA di Kota Padang Berdasarkan Pencapaian Indikator KD 

Grafik 1. Memberikan informasi bahwa ketersediaan peralatan yang minim umumnya 

untuk pembelajaran di kelas XI dan XI1 (< 60 'YO). Pada grafik juga dapat terbaca bahwa 

sekolah yang jumlah peralatannya paling minim adalah sampel n q  3, 10 dan 9. 

2. Persentase pemanfaatan peralatan dan set kegiatan laboratorium 

Persentase keterlaksanaan kegiatan laboratorium dalam bentuk eksperimen atau 

demontrasi berdasarkan ketersediaan peralatan yang diperlukan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 : Data Keterlaksanaan Kegiatan Laboratorium Fisika SMA se Kota Padang 

KOTA PADANG 



Secara umum Tabel 3 mengungkapkan bahwa keterlaksanaan kegiatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang yang terendah 22 % pada sampel no. urut 3 d m  9. Sedangkm 

yang tertinggi 50 % pada sampel no urut 7 , dan rata-rata keterlaksanaan kegiatan 

laboratorium untuk SMA di kota Padang 29 % 

Data Tabel 3 disajikan dalam bentuk grafik seperti di ungkapkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 : Grafik Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Laboratorium Berdasarkan Peralatan 
yang Tersedia 

Dari Gambar 2 dapat di baca bahwa keterlaksanaan kegiatan laboratorium di kota Padang 

sangat minim. Yang terendah pada sekolah sampel no. 10 ( < 10 %) , dan yang tertinggi 

pada sampel no. 7 7 30 %) 

3. Faktor-faktor Penyebeb Tidak terlaksananya Kegiatan Laboratorium Fisika 

Data tentang faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang secara umum dibagi atas 5 kategori , yaitu : a) Ketidak 

tersediaan alathahan, b) Set alat yang tidak lengkap, c)Alat rusak, d) tidak a& petunjuk 

kegiatan, dan e) Waktu guru tidak ada. Data faktor-fsktor penyebab ini seperti disajikan pada 

Tabel 4. Secara umum dari Tabel 4 dapat diungkapkan bahwa faktor penyebab yang 

tertinggi tidak keterlaksanaan kegiatan laboratorium pada SMA Negeri di kota Padang 

disebabkan oleh faktor faktor : 1) set alat tidak lengkap (43,7 O/eX 2) alat dan bahan tidak 

tersedia (37,l %), 3) Tidak tersedia petunjuk kegiatan ( 28,3 YO) dan 4) Alat rusak ( 0,94 'YO). 

Sedangkan faktor ketidaktersediaan waktu guru, tidak ada responden yang mengisinya. 



Tabel 4 : Data Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terlaksana Kegiatan Laboratorium 
Pada SMA di Kota Padang 

Kendala terbanyak dialami oleh sekolah dengan no. urut sampel 10 dan yang terendah 

sarnpel no urut 2 

Data pada Tabel 4. disajikan dalam bentuk grafik sebagaimana terlihat pada Gambar 3. 

AIat /Bahan Tidak Ada 

6 Set alat tidak Lengkap 

2 Alat Rusak 

I Tidak Tersedla Petun)uk 
Kegiatan 

Waktu Guru T i k  
Tersedla 

Gambar 3: Grafik Persentase Faktor Tidak Terlaksananya Kegiatan Laboratorium Fisika 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terungkap bahwa 

pelaksanaan kegiatan laboratorum dalam pelajaran Fisika di SMA kota Padang belum 

berjalan menurut semestinya Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya kegiatan 

laboratorium terutama disebabkan oleh a) set peralatan yang tidak lmgkap, 6) tidak 



tersedianya peralatan, c) petunjuk kegiatan yang tidak tersedia dan d) peralatan yang rusak. 

Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak tersedianya waktu guru. 

Berdasarkan data ini dapat dimaknai bahwa : a) Sebenarnya dengan tuntutan beban mengajar 

minimal 24 Jam Pelajaran guru masih punya waktu untuk merancang kegiatan laboratorium 

sehingga pembelajaran fisika lebih kontekstual dan berdasarkan hasil pengamatan. Dalam ha1 

ini diperlukan instruksi dari kepala sekolah agar guru merancang kegiatan laboratorium 

dalam pelajaran fisika pada kelas yang diajarnya ; b) Sangat sedikit guru yang mengisi faktor 

penyebab tidak terlaksana kegiatan laboratorium disebabkan peralatan rusak, ha1 ini 

merupapan indikasi dari peralatan yang ada tidak dipakai secara maksimal, karena alat yang 

rusak curna sedikit ; c) Faktor yang dominan yang menyebabkan kegiatan laboratorium tidak 

berjalan dengan baik adalah faktor tidak lengkapnya set praktikum. Hal ini merupakan 

indikasi bahwa sarana dan p r a s m a n  laboratorium tidak terkelola dengan baik, dan 

peralatan yang kurang tidak diusahakan untuk mengadakannya; d) Ketidak tersediaan 

peralatan laboratorium d m  kurang lengkapnya set percobam yang ada diharapkan menjadi 

bahan pertimbangan bagi pemerintah, dalam ha1 ini melalui Kemmendiknas untuk 

memprioritaskan pengadaan peralatan laboratorium untuk rneningkatkan kualitas 

pembelajaran Fisika terutama di sekolah menegah. 

Simpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasannya, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan, yaitu : 1) Secara umum persentase ketersediaan peralatan laboratorium pada 

SMA Negeri di kota Padang antara 41 % s.d 60,l % dan rata-rata untuk SMA di kota 

Padang 5 1,2 % ; 2) Persentase keterlaksanaan kegiatan laboratoriurn dalarn bentuk 

eksperimen atau demontrasi berdasarkan ketersediaan peralatan yang diperlukan pada SMA 

Negeri di kota Padang antara 22 % s.d 50 % dan rata-rata 29 % dan ; 3) Beberapa 

faktor-faktor penyebab tidak keterlaksanaan kegiatan laboratorium pada SMA Negeri di kota 

Padang disebabkan oleh faktor faktor : a) set alat tidak lengkap (43,7 %), b) alat dan bahan 

tidak tersedia (37,l %), c) Tidak tersedia petunjuk kegiatan ( 28,3 %) d m  d) Alat rusak 

( 0,94 %). Dan tidak disebabkan oleh ketidaktersediaan waktu guru. 



Saran-saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 1) Bagi Guru, 

disarankan untuk merancang kegiatan laboratorium bardasarkan peralatan yang tersedia, 

dan mencoba memanfaatkan peralatan bekas dan sehari-hari untuk melengkapi peralatan 

yang tidak tersedia. Kemampuan memodifikasi alat yang ada juga sangat diperlukan agar 

kegiatan pembelajaran fisika berdasarkan pengamatan dapat dilakukan. 2) Bagi Kepala 

Sekolah, diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan peralatan laboratorium 

berdasarkan dana yang ada, serta menginstruksikan kepada guru fisika agar laboratorium 

menjadi sarana utama dalam pembelajaran P A  termasuk Fisika, dan 3) Bagi pemerintah 

dalam ha1 ini Kemmendikbud, diharapkan agak mempedulikan keterlaksanaan kegiatan 

laboratorium sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

IP A 
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