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Besaran dan Satuan
Besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan.

Contoh dari besaran seperti panjang, lebar, luas, volume. Besaran ini dapat menyatakan sifat dari
benda, sifat-sifat ini dinyatakan dalam bentuk angka melalui hasil pengukuran. Besaran ada yang
dapat diukur langsung dengan alat dan besaran yang tidak dapat diukur langsung dengan alat.
Besaran yang tidak dapat diukur langsung dengan menggunakan alat diantaranya ialah besaran
koefisien gaya gesekan, dan besaran koefisien pemuaian benda ketika dipanaskan. Besaran
dalam fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran
pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah
besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok.

Sistem, cara atau aturan untuk menyatakan sebuah besaran fisika dalam angka dinamakan
sistem satuan. Sistem satuan besaran fisika bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap,
berlaku secara universal dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem ini ditetap pada
tahun 1960 melalui pertemuan para ilmuwan dalam International Bureau of Weights and
Measureyang bertempat di Sevres, Paris. Dalam dunia pendidikan dan pengetahuan sistem yang
digunakan dinamakan dengan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besar
atau MKS (Meter Kilogram Second) yang disebut juga sistem internasional (SI) dan sistem
metrik kecil atau CGS (Centimeter Gram Second).

Tabel satuan besaran pokok menurut International Bureau of Weights and Measure

No. Besaran Pokok Satuan SI/MKS Singkatan Satuan Sistem CGS Singkatan
1 Panjang Meter M Centimeter cm
2 Massa Kilogram Kg Gram g
3 Waktu Detik S Detik s
4 Suhu Kelvin K Kelvin K
5 Kuat arus listrik Ampere A Stat ampere statA
6 Intensitas cahaya Candela Cd Candela Cd
7 Jumlah zat kilo mol Kmol Mol Mol

Besaran-besaran pokok tersebut dapat digunakan dalam besaran turunan sebagai berikut:

No. Besaran Turunan Penjabaran dari Besaran Pokok Satuan Sistem MKS
1 Luas Panjang x Lebar m2

2 Volume Panjang x Lebar x Tinggi m3

3 Massa jenis Massa : Volume Kg/m3

4 Kecepatan Perpindahan : Waktu m/s
5 Percepatan Kecepatan : Waktu m/s2

6 Gaya Massa x Percepatan Newton (N) = kg.m/s2

7 Usaha Gaya x Perpindahan Joule (J) = kg.m2/s2

8 Daya Usaha : Waktu Watt (W) = kg.m2/s3

9 Tekanan Gaya : Luas Pascal (Pa) = N/m2

10 Momentum Massa x Kecepatan Kg.m/s
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Besaran sangat berkaitan dengan pengukuran, dalam fisika pengukuran ialah
membandingkan suatu besaran dengan besaran standar sejenis berdasarkan sistem dan cara
tertentu. Dalam melakukan pengukuran perlu memperhatikan beberapa aspek berikut: ketepatan
(akurasi), kalibrasi alat, ketelitian (presisi), dan kepekaan (sensitivitas). Dengan kita
memperhatikan aspek-aspek pengukuran tersebut diharapkan mendapatkan hasil pengukuran
yang akurat dan benar.

Standar internasional untuk panjang disepakati menggunakan satuan meter, kata meter
berasal dari bahasa yunani “metron” yang berarti ukuran. Pengukuran panjang, alat ukur yang
digunakan untuk mengukur panjang suatu benda harus sesuai dengan ukuran benda. Alat yang
biasa digunakan untuk mengukur panjang diantaranya dengan menggunakan mistar/ penggaris.
Pada saat menggunakan penggaris, posisi mata harus melihat secara tegak lurus terhadap skala
(ketika membaca skala mistar). Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil
pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau sering disebut dengan kesalahan
paralaks. Selain dengan menggunakan mistar dapat juga dengan bantuan jangka sorong, jangka
mikrometer sekrup (keduanya lebih akurat digunakan untuk mengukur tebal suatu benda yang
sangat kecil dan tipis misalnya tebal rambut, tebal kertas, tebal kawal dan tebal plat). Alat
tersebut mempunyai ketelitian sampai 0,01mm.

Lembaga berat dan ukuran internasional menetapkan dan menyimpan sebuah silinder
platinum-iridium sebagai standar primer SI untuk massa. Berdasarkan perjanjian internasional
benda ini disebut sebagai massa sebesar satu kilogram (1 Kg). Pengukuran massa benda, berbeda
dengan pengukuran panjang. Pengukuran massa benda ada berbagai jenis seperti dacin,
timbangan pasar, timbangan emas, timbangan neraca digital. Dimana setiap jenisnya memiliki
kriteria untuk mengukur massa yang berbeda sehingga lebih akurat. Sedangkan di lingkungan
sekolah lebih sering menggunakan neraca O’Hauss. Seiring perkembangan teknologi yang
semakin pesat, telah ditetapkan ukuran standar massa kedua untuk skala atomik yaitu satuan
massa atom terpadu (sma) yang ditetapkan berdasarkan massa atom C12 sebesar 12 sma atau
atomic mass units biasa disingkat “u”. Perbandingan antara sma dengan kilogram adalah 1 sma =
1,660 X 10-27 Kg. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum sering menggunakan istilah
berat untuk massa, misalnya ketika membeli gula yang massanya 1 Kg, seringnya disebutkan
berat. Dalam ilmu fisika antara berat dan massa dapat dibedakan. Berat adalah besarnya gaya
tarik bumi (gaya gravitasi bumi) terhadap suatu benda, sedangkan massa adalah ukuran jumlah
(kuantitas) zat dari suatu benda. Berat diukur dengan menggunakan neraca pegas atau
dinamometer yang berskala satuan Newton.

Lain halnya untuk mengukur besaran waktu, kita dapat menggunakan jam baik itu analog
maupun digital. Selain menggunakan jam, kita dapat menggunakan stopwatch yang memiliki
tingkat ketelitian cukup baik yaitu sampai 0,1 s. penentuan waktu yang ada di bumi didasarkan
pada rotasi bumi dan frekuensi karakteristik dari isotop Cs133. Satu detik didefinisikan sebagai
waktu yang diperlukan untuk 9 192 631 770 kali getaran transisi atom Cs133 tertentu.

Ukuran derajat panas dan dingin suatu benda yang ada disekitar kita dinyatakan dengan
besaran suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran suhu adalah termometer. Secara
umum yang digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisi pipa kapiler biasanya berupa
raksa atau alkohol. Raksa lebih banyak dipilih karena memiliki beberapa pertimbangan sebagai
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berikut: (a) raksa tidak membasahi dinding kaca; (b) raksa merupakan penghantar panas yang
baik; (c) kalor jenis raksa rendah sehingga dengan adanya perubahan panas yang kecil dapat
mengubah ukuran suhu; (d) jangkauan ukur raksa lebar karena titik bekunya -390C dan titik
didihnya 3570C.

Dalam perkembangan sejarah penggunaan skala termometer, mula-mula ditetapkan suhu
terendah (0o) adalah suhu air murni pada saat mulai membeku (titik beku) atau saat mulai
mencair (titik cair) itulah yang dilakukan oleh Celsius dan Reamur. Suhu tertinggi adalah suhu
air murni saat mulai mendidih, angka tersebut 100o pada Celcius dan 80o pada Reamur. Pada
termometer Fahrenheit, suhu 0o bukanlah saat air mulai membeku, melainkan es bercampur
garam. Sedangkan untuk keadaan air saat mulai membeku Fahrenheit menetapkan angka 320,
dan untuk saat air mulai mendidih ditetapkan pada angka 212o. Perbandingan skala suhu diantara
ketiga termometer tersebut sebagai berikut tC : tR : (tF-32) = 5 : 4 : 9. Seiring dengan
perkembangan iptek, standar suhu terendah dalam skala temometer tidak lagi ditetapkan 0 oC, 0
oR atau -32 oF melainkan 0 mutlak, yaitu ketika tidak ada kemungkinan kehidupan, atau tidak
ada energi sama sekali. Suhu tersebut disebut 0 Kelvin, yang setara dengan -273 oC.

Gerak benda dalam ilmu fisika dipelajari dalam cabang ilmu mekanika, secara umum
mekanika dibagi menjadi dua pokok bahasan yaitu dinamika, yang mempelajari gerak benda dan
penyebab benda itu bergerak; dan kinematika yang hanya mempelajari gerak benda saja dan
tidak perlu mengetahui penyebab dari gerak benda. Suatu benda dikatakan bergerak bila
posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Dalam mempelajari gerak, kita tidak
bisa lepas dari jarak dan perpindahan. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya dianggap sama,
dalam konsep ilmu fisika atara jarak dan perpindahan tidak sama. Dimana, jarak adalah panjang
lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan diartikan sebagai perubahan posisi benda dari
keadaan awal ke keadaan akhirnya. Jarak tidak mempersoalkan ke arah mana benda bergerak,
sebaliknya perpindahan tidak mempersoalkan bagaimana lintasan suatu benda yang bergerak.
Perpindahan hanya mempersoalkan kedudukan, awal dan akhir suatu benda.Jarak merupakan
besaran skala, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor.

Kelajuan dan kecepatan
Dalam ilmu fisika pengertian kelajuan dan kecepatan berbeda. Kelajuan merupakan

besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor. Kelajuan adalan jarak yang ditempuh suatu
benda dibagi selang waktu atau waktu untuk menempuh jarak itu, sedangkan kecepatan adalah
perpindahan suatu benda dibagi selang waktu untuk menempuhnya. Dalam bentuk persamaan,
keduanya dapat dituliskan:̅ = ∆̅ = ∆∆

Menurut bentuk lintasannya gerak dibagi menjadi beberapa jenis, seperti gerak
melingkar, gerak parabola, dan gerak lurus. Dari ketiga jenis gerak tersebut, gerak lurus adalah

Keterangan:̅ = kelajuan rata-rata benda (m/s)
S = jarak yang ditempuh benda (m)
S = perpindahan benda (m)
t = waktu tempuh (s)
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gerak yang lintasannya paling sederhana, sedangkan gerak parabolik dan melingkar merupakan
gabungan dari dua gerak lurus. Secara umum gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus
beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Gerak berdasarkan lintasan tersebut
dapat dibuat dalam skema berikut:

Bagan 1. Berbagai jenis gerak

Penggolongan Materi dalam Fisika
Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal banyak sekali benda yang ada disekitar kita,

benda-benda yang sering kita temui disekitar kita dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda
padat, cair dan gas. Setiap benda memiliki bentuk dan volume, bentuk dan volume ini akan
berperan dalam menentukan sifat-sifat setiap benda tersebut.

Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat
dikenali dari identitas atau sifat-sifatnya. Ada dua macam sifat materi berdasarkan hubungannya
dengan jumlah materi, yaitu:

a. Sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya: titik
didih, titik beku, index bias, suhu, kerapatan, rumus senyawa, wujud zat.

b. Sifat ekstensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah materi. Contohnya: massa,
energi, mol, volume, massa jenis.
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Bagan 4. Pengelompokkan Materi Berdasarkan Komposisi

Penggolongan materi berdasarkan tingkat wujudnya, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam
pelajaran IPA SD sering disebut digunakan istilah benda atau zat untuk menyebutkan materi
padat, cair maupun gas. Ketiga materi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Benda Padat

Benda padat sangat banyak kita jumpai disekeliling kita, seperti piring, gelas, meja, kursi dan
lain-lain. Benda padat memiliki sifat diantaranya memiliki bentuk dan volume yang tetap
atau tidak berubah-ubah. Sebagai contoh misalkan kelereng kita letakkan dilantai kemudian
kita pindahkan kedalam toples, maka bentuk kelereng akan tetap tidak berubah. Sama halnya
dengan penghapus, pensil, batu, hal ini berarti benda padat tidak mengikuti bentuk
wadahnya, Selain itu volume benda padat yang dipindahkan dari satu tempat ketempat lain
juga tidak mengalami perubahan.

2) Benda Cair
Benda cair yang sering kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari antara lain air dan minyak.
Sebagaimana halnya dengan benda padat, benda cair juga mempunyai sifat antara lain:
bentuk dan volumenya mengikuti tempat/ wadah yang diikuti, memiliki berat, benda cair
yang tenang selalu mendatar, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dapat
menekan ke segala arah, meresap melalui celah-celah kecil.

3) Benda Gas
Benda padat dan cair dapat dengan mudah kita lihat dengan menggunakan mata, hal ini
berbeda dengan benda berupa gas yang tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata.
Selain itu, benda gas memiliki ciri-ciri: terdapat dimana-mana, menempati ruang, memiliki
berat, memberi tekanan ke segala arah, dapat mengembang dan menyusut.

Benda/zat padat, cair dan gas memiliki karakteristik masing-masing, sehingga terdapat
perbedaan pada ketiga benda tersebut. Secara umum perbedaan yang terdapat dari benda padat,
cair dan gas, antara lain sebagai berikut:
 Benda padat: isi (volume) dan bentuk tidak berubah
 Benda cair: isi (volume) tetap, bentuk berubah
 Benda gas: isi (volume) dan bentuk berubah

Materi
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Energi memberikan pengaruh pada perubahan dari suatu komposisi ke komposisi lainnya,
atau dari suatu tingkat wujud ke wujud lainnya. Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan
secara fisika ataupun perubahan secara kimia. Pada perubahan secara fisika tidak terjadi
pembentukan zat baru, yang artinya unsur-unsur penyusunnya tetap sama dengan zat semula
contohnya ialah perubahan dari campuran ke zat murni atau sebaliknya dan perubahan tingkat
wujud benda. Sedangkan pada perubahan kimia terjadi pembentukan zat baru yang unsur-unsur
penyusunnya berbeda dengan zar semula contohnya ialah perubahan senyawa menjadi unsur atau
sebaliknya.

Perubahan fisika bersifat reversible yang artinya dapat kembali ke komposisi semula, sedangkan
perubahan kimia bersifat irreversible yang artinya tidak dapat kembali ke komposisi semula.
Perubahan wujud zat digambarkan dalam skema berikut:

Benda/zat padat, cair dan gas dapat berubah seiring pengaruh lingkungan sekitar, khususnya
suhu dimana prosesnya dari pemanasan dan pendinginan. Perubahan wujud pada benda padat,
cair dan gas tersebut antara lain:

1) Perubahan dari cair menjadi padat dan sebaliknya
Perubahan dari benda cair menjadi padat dan selabaliknya ini dapat kita jumpai

dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ialah pada saat pembuatan es batu kita
menggunakan air yang kemudian diletakkan pada kulkas dengan suhu yang dingin sehingga
air menjadi keras berbentuk padat peristiwa ini dikenal dengan istilah membeku. Contoh
lainnya ialah pada saat kita meletakkan minyak pada tempat yang dingin maka akan berubah
menjadi padat.

Selain itu es batu yang terbuat dari air dapat kembali menjadi air ketika terkena suhu
yang relative panas, misalnya berada pada ruangan terbuka maka es akan berubah kembali
menjadi air peristiwa ini disebut dengan mencair. Peristiwa perubahan wujud benda dari
padat menjadi cair lainnya ialah pada saat kita memanaskan margarine.

2) Perubahan dari cair menjadi gas dan sebaliknya
Perubahan wujud dari cair menjadi gas sering sekali kita temui dalam kehidupan

sehari-hari, sewaktu kita sedang merebus air. Pada saat air dipanaskan maka akan terjadi
perubahan dari cair menjadi gas yang berupa uap air, perubahan wujud ini disebut dengan
menguap. Sedangkan perubahan dari wujud gas menjadi cair dapat kita temukan pada saat
kita membuka tutup gelas, maka pada bagian dalam dari tutup akan terdapat butiran-butiran
air. Butiran-butiran air ini berasal dari uap air yang bergerak mengenai tutup gelas yang
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dingin, maka uap air akan berubah menjadi butiran air. Peristiwa perubahan wujud dari gas
menjadi cair ini disebut dengan mengembun.

3) Perubahan dari padat menjadi gas dan sebaliknya
Perubahan wujud dari padat menjadi gas, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari ketika kita meletakkan kapur barus (kamper) di dalam almari. Kapur barus (kamper)
merupakan benda padat yang bila diletakkan pada suhu ruangan maka akan mengamali
perubahan wujud menjadi gas, hal ini dapat diketahui dari bau harum yang ditimbulkan dan
kapur barus (kamper) ukurannya berubah menjadi semakin kecil. Perubahan wujud benda
padat menjadi gas ini disebut dengan menyublim.

Sedangkan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat yang terdapat dalam
kehidupan kita sehari-hari antara lain: kerak yang terdapat pada knalpot, angus pada wajan
selain itu proses terbentuknya salju juga termasuk peristiwa perubahan wujud benda dari gas
menjadi padat. Peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut dengan
mengkristal atau deposisi.

Berbagai Sifat bahan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari
Benda disekitar kita sangat beraneka ragam, dalam pembuatannya benda-benda tersebut

menggunakan berbagai macam bahan yang ada disekitar kita. Bahan-bahan yang ada disekitar
kita antara lain ada logam, kayu, karet, plastik dan kaca, setiap bahan memiliki karakteristik yang
berbeda-beda.

1. Logam
Logam merupakan suatu bahan yang keras dan sulit untuk dibentuk, selain itu logam
memiliki sifat tahan panas, dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan logam
sering digunakan dalam pembuatan benda-benda yang kuat dan menggunakan proses
pemanasan, sebagai contoh logam sering digunakan sebagai bahan untuk memperkokoh
suatu bangunan.
Dalam penggunaan logam sering dipanaskan pada suhu yang tinggi, logam yang dipanaskan
dalam suhu yang tinggi akan melebur sehingga berwujud cair dan mudah dibentuk sesuai
dengan keinginan. Berbagai jenis logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara
lain:
 Besi, biasanya digunakan untuk membuat tiang atau rangka beton karena sifatnya yang

sangat kuat
 Aluminium, biasanya digunakan untuk bahan dasar alat-alat rumah tangga, karena

sifatnya tahan karat dan dapat menghantarkan panas dengan baik.
 Tembaga, sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kabel listrik, karena

tembaga dapat menghantarkan panas dan arus listrik dengan baik.

2. Kayu
Kayu merupakan bahan dasar yang bersifat kuat, tetapi mudah untuk dibentuk. Kayu berasal
dari tumbuhan yang berkayu atau sering disebut pohon, pohon yang sering digunakan
sebagai bahan dasar kayu diantaranya ialah pohon dammar, pohon mahoni, pohon jati dan
pohon cendana. Kayu dapat diubah bentuknya dengan digergaji atau diukir, kayu dalam
kehidupan kita sehari-hari dapat digunakan untuk penyangga atap rumah, alat-alat rumah
tangga, hiasan rumah, bahan bakar dan lain sebagainya. Kekuatan kayu tidak seperti
kekuatan logam, kayu lebih cepat rusak dibandingkan dengan logam terlebih apabila kayu
sering berada pada tempat yang basah kayu akan cepat menjadi lapuk.
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3. Karet
Karet merupakan bahan yang berasal dari getah pohon karet. Karet memiliki sifat yang
lentur, tidak tembus air dan elastis. Karet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari
sebagai bahan dasar ban kendaraan, balon dan sandal/sepatu. Selain itu karet juga digunakan
pada alat-alat untuk pelindaung dan peredam benturan, karet juga banyak digunakan pada
alat-alat untuk perbaikan instalasi listrik karena sifat karet yang isolator atau tidak
menghantarkan arus listrik. Kelemahan karet antara lain merupakan bahan yang mudah
terbakar.

4. Plastik
Plastik merupakan bahan yang rata-rata terbuat dari minyak mentah dan diolah secara
kimiawi, plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari berupa ember, kantong
plastik dan bahkan mainan anak-anak banyak yang berbahan dari plastik. Plastik bersifat
tidak dapat ditembus air dan mudah dibentuk, berdasarkan sifat inilah maka plastik banyak
digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai jenis wadah dan sebagai bahan pembuat
payung serta jas hujan. Namun plastik memiliki kekurangan, mudah rusak jika terkena panas
secara terus menerus, mudah terbakar, dan sulit untuk didaur ulang.

5. Kaca
Kaca merupakan hasil pencampuran dari pasir silica dengan abu soda dan batu kapur dengan
melalui proses pemanasan. Kaca mudah dibentuk bila dipanaskan pada suhu yang tinggi,
karena bila dipanaskan kaca akan menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Kaca
banyak digunakan sebagai jendela, cermin, lensa, layar televise dan botol. Kaca bersifat
mudah pecah, transparan, tahan terhadap serangan kimia kecuali hydrogen fluoride, efektif
sebagai isolator.

ENERGI
Para ahli sains mendefinisikan energi sebagai kemampuan melakukan usaha. Energi

sering juga dikenal dengan istilah tenaga, energi merupakan suatu besaran turunan dengan satuan
joule atau erg. Setiap materi pasti mengalami perubahan; dengan demikian setiap materi
mengandung dan terkait dengan energi. Bila materi berubah akan disertai dengan perubahan
energi, sehingga energi juga mengalami perubahan bentuk tetapi tidak hilang atau berkurang.
Jika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudahnya, maka akan
keluar sejumlah energi peristiwa ini disebut eksotermik. Sedangkan, jika energi materi sebelum
perubahan lebih kecil dari sesudahnya, maka akan diserap sejumlah energi, peristiwa ini disebut
endotermik.

Energi hanya dapat diubah menjadi bentuk energi lain, hal ini berdasarkan bunyi hukum
kekekalan energi “energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan”. Bentuk energi
bergantung pada jenis perubahan yang menyertai materi, perubahan yang menyertai materi
sebenarnya menjelaskan esensi energi sebagai kemampuan melakukan kerja (usaha). Melakukan
usaha dapat diartikan melakukan perubahan, antara lain perubahan posisi, bentuk, ukuran, suhu,
gerak, wujud dan struktur kimia suatu zat. Ada 7 bentuk energi yang biasa menyertai perubahan
bentuk materi:
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a. Energi Kinetik
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Besarnya energi
kinetik bergantung pada massa dan kecepatan benda. Rumus dari energi kinetik sebagai
berikut:= ½ .

b. Energi Potensial
Energi potensial gravitasi adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi
rendah kedudukannya. Besar energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian,
hubungan tersebut dapat dituliskan dalam rumus:= . . ℎ
Selain energi potensial gravitasi juga dikenal energi potensial pegas. Energi ini dimiliki oleh
benda yang dapat melentur seperti pegas atau busur panah. Benda-benda tersebut akan
memiliki energi potensial jika direntangkan dan diciutkan. Jika sebuah pegas diregangkan
oleh gaya F sejauh x, maka pegas tersebut akan memiliki energi potensial sebesar:

Dimana F = ½ k.x (gaya pegas), k = konstanta bahan pegas.
Baik pada energi potensian gravitasi maupun energi potensial pegas, perubahan energi
potensial suatu benda selalu terkait dengan perubahan posisi (gerak) benda. Jumlah energi
kinetik dan energi potensial yang dimiliki suatu benda pada saat tertentu disebut energi
mekanik (Em). Benda mengalami hukum kekekalan energi mekanik Ek+Ep =konstan,
artinya jika benda mengalami kenaikan salah satu dari komponen energi mekanik (Ek atau
Ep) maka komponen lainnya mengalamipenurunan.

c. Energi Panas (Kalor)
Energi panas (kalor) adalah energi kinetik rata-rata gerakan partikel-partikel penyusun
materi. Menggosok-gosokkan suatu benda ke benda lainnya sebenarnya menjadikan gerakal
partikel pada benda tersebut bertambah kecepatannya sehingga timbul panas. Sebaliknya,
pemberian panas pada suatu benda dapat menyebabkan gerak partikel benda tersebut
semakin cepat bahkan saling menjauh. Ketika mempelajari tentang kalor sering digunakan
istilah suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda, tetapi tidak secara langsung
menunjukkan banyaknya panas pada benda tersebut. Suhu air di dalam gelas mungkin sama
dengan suhu air yang mengisi penuh sebuah termos, tetapi jumlah kalor/panasnya jelas
berbeda. Suatu materi yang memiliki suhu lebih tinggi mempunyai energi kinetik rata-rata
partikelnya lebih besar, sehingga energi panas akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke
yang rendah. Besarnya energi yang mengalir dapat ditentukan dari besarnya perubahan suhu,
massa benda, dan kalor jenis.
Kalor adalah energi yang diterima oleh sebuah benda sehingga suhu benda itu naik atau
wujud benda berubah, atau energi yang dilepaskan oleh suatu benda sehingga suhu benda itu
turun atau wujud benda berubah. Satuan energi untuk kalor dinyatakan dalam kalori. Satu
kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan air 1 gram sehingga suhu
naik 1o C.

Ep= ½ k.x2 atau Ep= F.x

Ek= Energi Kinetik (J)
m= Massa materi (Kg)
v= Kecepatan gerak materi (ms-1)

Ep = Energi Potensial (J)
m = Massa materi (Kg)
g = percepatan gravitasi (ms-2)
h = ketinggian (m)
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Banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang dipanaskan sebanding dengan massa benda
itu, dan sebanding dengan kenaikan suhunya. Banyak kalor yang diberikan oleh benda yang
didinginkan sebanding dengan massa benda dan sebanding dengan turunnya suhu benda. Hal
ini dapat diformulasikan dalam rumus berikut:

Dimana:
Q = Kalor yang diperlukan (kalori)
m = massa benda (gram)
c = kalor jenis benda (kalori.g-1.oC-1)
∆t = selisih/perubahan suhu (oC)

Dari rumus diatas dapat dipahami bahwa kalor jenis suatu zat adalah kalor yang diperlukan
untuk menaikkan suhu 1 gram zat tersebut setinggi 1 derajat celcius. Suatu benda dapat
menerima dan melepaskan kalor, dalam prinsip dasar azaz black dinyatakan kalor yang
diterima sama dengan kalor yang dilepaskan.

d. Energi Cahaya
Energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang
elektromagnetik. Gelombang cahaya mempunyai frekuensi dan panjang gelombang tertentu,
dengan kecepatan yang sama. Semakin besar nilai panjang gelombang maka semakin kecil
frekuensinya, dan sebaliknya.

e. Energi Listrik
Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu
media (konduktor), karena adanya beda potensial antara kedua ujung konduktor. Besarnya
energi listrik begantung pada beda potensial dan jumlah muatan yang mengalir.

f. Energi Kimia
Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan
antara atom-atomnya. Bila terjadi suatu reaksi kimia , perubahan energinya akan keluar
berupa energi panas atau listrik. Denga kata lain energi kimia adalah energi yang dihasilkan
dalam reaksi kimia. Besar dari energi ini bergantung pada jenis dan jumlah pereaksi serta
suhu dan tekanan.

g. Energi Nuklir
Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar bila
suatu inti berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir dipengaruhi oleh jenis dan
jumlah inti.

GELOMBANG
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat suatu gelombang, misalnya pada aliran

air sungai, riak air, dan gerakan ombak dilaut. Dimana semuanya memiliki persamaan yaitu
memiliki lekukan naik turun, pada lekukan naik mempunyai sebuah puncak (biasa disebut
gunung) dan pada lekukan turun mempunyai sebuah lembah. Bentuk gelombang yang mencakup
satu puncak dan satu lembah disebut satu gelombang. Sedangkan jarak yang dibentuk oleh satu

Q= m.c.t
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puncak dan satu lembah disebut satu panjang gelombang (λ atau ë). Waktu yang diperlukan
untuk menempuh satu gelombang penuh disebut periode atau waktu getar (T), sedangkan jmlah
gelombang yang terjadi dalam satu detik disebut frekuensi (f).

f = 1/T atau T = 1/f
ë = v.T atau ë = v/f

Dimana:
f = frekuensi (banyaknya getaran tiap sekon, Hz)
T = periode (sekon)
v = cepat rambat gelombang (m/sekon)
ë = panjang gelombang (meter)

Tidak semua gelombang dapat kita lihat wujud gelombangnya, semisal gelombang radio,
gelombang televisi dan gelombang telepon genggam. Semua jenis gelombang tersebut dikenal
dengan gelombang elektromagnetik, satu-satunya gelombang elektromagnetik yang nampak
adalah cahaya. Gelombang elektromagnetik merambat tanpa memerlukan medium rambat, hal
ini berbeda dengan gelombang mekanik (misal gelombang air, bunyi, gelombang pada tali) yang
merambat memerlukan medium.

Kita akan memahami peristiwa gelombang yang terjadi pada tali, ketika kita menggerak-
gerakkan tangan yang memegang tali. Maka energi dari gerakan tangan di ujung tali mengalami
perpindahan dari pusat sumber getaran ke arah tertentu, dalam perpindahan ini energi berpindah
sebagai getaran yang menggetarkan medium yang dilaluiya, getaran yang merambat inilah yang
membentuk gelombang.

Pada peristiwa tersebut digambarkan bgaimana energi yang dihasilkan mengusik tali
sehingga membentuk gelombang. Usikan atau getaran yang tidak lain adalah energi yang
berpindah, bukan bagian tali yang berpindah sebagaimana seperti yang biasa kita duga. Konsep
dasar yang sering digunakan untuk memahami “gelombang” adalah bahwa gelombang itu
mencakup peristiwa perambatan usikan (gangguan) yang besarnya berubah terhadap waktu.
Gangguan yang terjadi berlangsung secara periodik, gangguan yang berlangsung secara periodik
sepanjang waktu ini disebut getaran. Dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa gelombang
adalah getaran yang merambat.

Jenis gelombang selain berdasarkan pada medium rambat, terdapat jenis gelombang yang
dibagi berdasarkan arah rambat gelombang dibedakan menjadi gelombang longitudinal dan
gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan arah getar lurus
dengan arah rambatnya. Contohnya pada dawai yang dipetik, gelombang pada tali, gelombang
pada permukaan air, dan gelombang elektromagnetik.

Gelombang longitudinal dikenal dengan rapatan dan regangan yang terjadi secara
periodik dalam suatu medium, arah gelombang searah dengan arah rambatannya. Contohnya
gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Secara umum baik gelombang transversal (kecuali
gelombang elektromagnetik) maupun gelombang longitudinal keduanya adalah gelombang
mekanik.
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Secara umum gelombang memiliki sifat: (1) perambatan gelombang, baik gelombang
elektromagnetik dan mekanik arah rambatnya sama yaitu lurus, tetapi dengan kecepatan yang
berbeda tergantung kepada jenisnya. (2) pemantulan gelombang, pemantulan cahaya dan
pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh pemantulan gelombang. (3)
pembiasan (refraksi), selain pemantulan gelombang dapat mengalami pembelokan/pembiasan.
Pembiasan sangat dipengaruhi oleh perbedaan medium, bila suatu gelombang dengan
frekuensinya tertentu memasuki medium lain yang memiliki perbedaan medium maka akan
terjadi perubahan pada kecepatan (v) dan panjang gelombang (λ). Perubahan kecepatan tersebut
dibarengi dengan pembelokan arah gelombang yang disebut dengan pembiasan. (4) difraksi
(lenturan), yaitu peristiwa berubahnya gelombang yang arahnya lurus menjadi gelombang yang
arahnya menyebar setelah melewati celah. Peristiwa lenturan gelombang bisa terjadi bila
gelombang datang terhalang oleh celah smepit, sehingga dari celah sempit tersebut timbul
gelombang baru yang merambat ke segala arah yang menyerupai lingkaran. (5) prinsip
superposisi dan interferensi gelombang, jika dua gelombang atau lebih yang bergerak dalam
medium yang sama, maka paduan gelombang pada setiap titik dinamakan prinsip superposisi
gelombang. Sedangkan interferensi gelombang menyangkut hasil dari perpaduan dua superposisi
gelombang lebih tersebut.

Gelombang cahaya
Cahaya merambat lurus seperti yang biasa kita lihat misal pada laser yang melintasi asap

atau debu, oleh karenanya cahaya yang merambat digambarkan sebagai garis lurus berarah yang
disebut sinar cahaya, sedangkan berkas cahaya terdiri dari beberapa garis berarah. Berkas cahaya
bisa paralel, divergen (menyebar) atau konvergen (mengumpul).

Pada permukaan benda yang rata seperti cermin datar, cahaya dipantulkan membentuk
suatu pola yang teratur. Sinar-sinar sejajar yang datang pada permukaan cermin dipantulkan
sebagai sinar-sinar sejajar pula. Sehingga cermin dapat membentuk bayangan benda, pemantulan
semacam ini disebut pemantulan teratur atau pemantulan biasa. Sedangkan pada saat cahaya
mengenai suatu permukaan yang tidak rata, maka sinar-sinar sejajar yang datang pada
permukaan tersebut dipantulkan tidak sebagai sinar-sinar sejajar. Pemantulan seperti ini disebut
pemantulan baur.

Akibat dari pemantulan baur ini kita dapat melihat benda dari berbagai arah, misalnya
pada kain atau kertas yang disinari lampu sorot di dalam ruanga gelap, kita dapat melihat apa
yang ada pada kain atau kertas tersebut dari berbagai arah. Pemantulan baur yang dilakukan
oleg\h partikel-partikel debu di udara berperan dalam mengurangi kesilauan sinar matahari.
Salah satu manfaat pemantulan baur ini dapat kita rasakan saat berkemudi di jalan saat kondisi
malam yang gelap. Pada saat kondisi jalanan kering di malam hari yang gelap, sinar lampu
mobil/kendaraan akan dipantulkan ke segala arah oleh permukaan jalan yang tidak rata, termasuk
ke arah pengemudi sehingga kondisi jalanan terlihat terang.

Pada hukum Snellius untuk pemantulan cahaya diperoleh pernyataan: (1) sinar datang,
sinar pantul dan garis normal terletak pada bidang yang sama; (2) besar sudut datang sama
dengan besar sudut pantul. Berkaitan dengan implementasi pemantulan cahaya kita perlu
memahami beberapa hal perama, bahwa proses melihat pada manusia erat kaitannya dengan
gjala pemantulan cahaya; kedua, ada dua jenis pemantulan cahaya yaitu pemantulan biasa
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(menyebabkan terbentuknya bayangan benda yang hanya dapat dilihat pada arah tertentu saja)
dan pemantulan baur (pemantulan pada permukaan yang tidak rata, menyebabkan kita dapat
melihat benda dari berbagai arah); ketiga, pada peristiwa pemantulan biasa, ianar datang, garis
normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang yang sama serta sudut datang sama dengan
sudut pantul.

Gelombang Bunyi
Gelombang bunyi di udara terdiri dari molekul-molekul yang bergetar maju-mundur.

Tiap saat, molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wolayah
tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang, sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah.
Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari
sumber bunyi dalam bentuk gelombang longitudinal tiga dimensi yang merambat melalui
medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat dan gas.

Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara
teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam Hertz (Hz)
dan amplitudo/kenyaringan bunyi yang diukur dalam desibel. Di udara, bunyi merambat dengan
kecepatan 1.224 km/jam. Bunyi merambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara lebih
rendah. Di udara tipis dan dingin pada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1.000
km/jam. Di air, kecepatannya 5.400 km/jam, jadi lebih cepat daripada di udara.

Bunyi dihasilkan oleh gangguan rapatan dan renggangan dalam suatu medium yang dapat
meneruskan getaran. Sumber bunyi adalah materi yang bergetar. Materi yang dimaksud disini
adalah udara, air, zat padat. Sebagai contoh seorang yang meniup suling, sumber bunyinya
adalah udara. Manusia mendengar bunyi saat gelombang bunyi (yaitu getaran di udara atau
medium lain) sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar
oleh telingan manusisa kira-kira dari 20 Hz sampai 20 kHz pada amplitudo umum dengan
berbegai variasi dalam kurva responnya. Suara di atas 20 kHz disebut ultrasonik dan dibawah 20
Hz disebut infrasonik.

Bunyi bila menghasilkan getaran lebih besar di udara, maka akan lebih nyaring.
Kenyaringan suatu bunyi juga bergantung pada jarak kita dengan sumber bunyi. Kenyaringan
diukur dalam satuan desibel (dB). Keragaman jarak sumber bunyi, kecepatan dan kenyaringan
dapat menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa khas dari suatu bunyi antara lain gema, gaung
resonansi dan warna bunyi.

Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan dan kembali kepada kita
segera setelah bunyi asli dikeluarkan dan relatif sama dengan bunyi aslinya. Sedangkan gaung
pembauran bunyi akibat berpadunya antara bunyi asli dengan bunyi pantulannya. Gaung
terdengar tidak sejelas gema. Kejernihan ucapan dan musik dalam ruangan atau gedung konser
tergantung pada cara bunyi bergema dan bergaung di dalamnya.

Suatu benda mengeluarkan nada musik jika diketuk sebab benda tersebut memiliki
frekuensi getaran alami sendiri. Jika kita mennyanyikan nada musik berfrekuensi sama dengan
suatu benda, maka benda itu akan bergetar. Peristiwa ini dinamakan resonansi, sehingga
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resonansi dapat dikatakan sebagai ikut bergetarnya suatu benda yang disebabkan oleh bunyi yang
memiliki frekuensi sama dengan benda tersebut.

Sedangkan mengenai warna bunyi dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara umum,
sumber bunyi tidak bergetar hanya dengan nada dasarnya, tetapi kadang-kadang disertai dengan
nada-nada diatasnya. Penggabungan nada dasar dan nada-nada atas akan menghasilkan bentuk
gelombang tertentu untuk setiap sumber nada. Bentuk inilah yang menunjukkan warna dan
kualitas bunyi sumber nada tersebut. Perbedaan bentuk gelombang ini disebabkan oleh
perbedaan anda-nada atas yang menyertai nada dasar.

Misalnya nada dasar sebuah dawai gitar sama dengan nada dasar dawai kecapi,akan
tetapi ketika keduanya dibunyikan secara bersamaan kita tetap dapat membedakan antara bunyi
gitar dan kecapi tersebut, hal ini karena warna bunyi pada dawai gitar berbeda dengan warna
bunyi pada dawai kecapi. Contoh lainnya, ketika 4 orang menyanyi secara bersamaan dengan
lagu dan nada dasar yang sama, kita tetap dapat membedakan suara masing-masing karena warna
bunyi keempat orang tersebut berbeda.

GAYA
Gaya adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan pada benda yang mempunyai massa

sehingga mengalami percepatan. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan, gaya berupa tarikan
sebagai contohnya adalah ketika kita membuka laci meja, sedangkan gaya berupa dorongan ialah
ketika kita melemparkan bola. Beberapa gaya dapat diukur dengan menggunakan dynamometer,
beberapa contoh gaya diantaranya gaya gravitasi, gaya apung dan gaya gesek. Para fisikawan
mengenal empat gaya di alam yang sering disebut gaya-gaya fundamental yaitu: 1) gaya
gravitasi; 2) gaya elektromagnetik; 3) gaya nuklir kuat; 4) gaya nuklir lemah. Gaya gravitasi
bekerja antara bumi dengan benda yang berada di dekat dengan bumi. Gaya elektromagnet
meliputi gaya listrik dan gaya magnet, gaya nuklir kuat dan lemah bekerja diantara partikel-
pertikel yang terpisah di dalam ruang.

Gaya tidak dapat dilihat wujudnya, tetapi gaya dapat diketahui sumber dan pengaruhnya.
Gaya dapat mengubah gerak benda dan dapat pula mengubah bentuk benda. Gaya dapat
mengubah gerak benda diantaranya: benda yang semula diam menjadi bergerak, benda yang
bergerak menjadi semakin cepat, dan benda yang bergerak menjadi semakin lambat/ diam.
Sedangkan benda dapat mengubah bentuk benda diantaranya ialah benda menjadi semakin
panjang dan menjadi pipih.Besaran gaya yang dimiliki oleh setiap sumber gaya tidak sama,
misalnya gaya yang dihasilkan ketika menendang bola antara orang satu dengan yang lain
mungkin berbeda-beda.

Gaya gravitasi banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ialah ketika
kita melempar bola ke atas maka bola tersebut akan jatuh kembali. Gaya apung merupakan gaya
yang terdapat di dalam air, sebagai contoh ketika kita mengangkat batu yang berada di darat
dengan yang ada di air akan terasa lebih berat yang ada di darat. Gaya gesek sering kali terjadi
saat kita menggeser meja ataupun benda-benda lainnya, besarnya gaya gesek sangat dipengaruhi
oleh permukaan benda yang bergesekan, gesekan dapat diperkecil dengan permukaan yang
halus/licin dan adanya bantalan.
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Gaya sangat berkaitan dengan terjadinya gerak suatu benda, proses terjadinya suatu
gerakan dikarenakan adanya gaya pada benda tersebut. Gerak sendiri memiliki pengertian
perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan (awal). Benda dikatakan bergerak apabila
mengalami perpindahan kedudukan dari suatu titik acuan awal. Keterkaitan antara gaya dan
gerak dapat kita pelajari pada hukum newton, dimana hukum newton terbagi menjadi 3 yaitu:
Hukum I Newton menyatakan bahwa suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaan
diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut atau
gaya total pada benda tersebut sama dengan nol. Hukum II newton menyatakan bahwa resultan
gaya yang bekerja pada suatu benda akan menghasilkan percepatan yang arahnya sama dengan
arah resultan gaya tersebut dan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik
dengan massa benda. Hukum III newton menyatakan jika suatu benda ,mengerjakan gaya pada
benda lain, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang
besarnya sama dan arahnya berlawanan.


